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رئیس اتاق تهران: 

 دغدغه فعاالن اقتصادی
ثبات و آرامش در کشور است

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد

 از هرگونه شوک به حوزه تولید
باید جلوگیری کرد
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نشست ارزیابی کارنامه اقتصادی و رفاهی دولت یازدهم برگزار شد

 مناظره داغ
حامیان نامزدها
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انجام نخستین پایش فصلی فضای کسب و کار توسط اتاق ایران

 محیط کسب و کار ایران
مساعدتر شد

کسبوکار
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سیدحامد واحدی
عضو هیأت رئیسه و 
خزانه دار اتاق تهران

سرمقاله
 درد و درمان

مشخص است

اقتص��اد ایران در س��ال جدید 
چشم به راه  حل مشکالت بنیادین 
اس��ت؛ مس��ائلی که هم مردم را 
تحت فشار قرار داده و هم فعاالن 
نگران ساخته اس��ت.  را  اقتصادی 
خوشبختانه در ابتدای سال جدید 
مق��ام معظم رهبری ب��ا تأکید بر 
ادامه سیاست های اقتصاد مقاومتی 
با تمرکز بیش��تر برتولید داخلی و 
ایج��اد اش��تغال ب��رای جوان��ان، 
راهبردی دقیق پیش پای اقتصاد 
کش��ور و به خصوص مدیران قرار 
دادند. در حال حاضر به طور روشن 
همه می دانند که هدف چیست و 
برای دستیابی به آن چه باید کرد. 
ش��اید از این نظر م��ا در موقعیت 

بسیار متفاوتی نسبت...
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رئیس اتاق تهران: 
دغدغه فعاالن اقتصادی، ثبات و آرامش 

در کشور است
رئیس اتاق تهران گفت که در سال 90 شاهد ورشکستگی 
خیل��ی از کارخانه ها بودی��م، االن به خاطر همان تعطیلی ها 
شاهد نابسامانی هستیم. بسیاری از کارآفرینان ما در زندان 

هستند یا بدهی های بزرگ دارند. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، مس��عود خوانس��اری، رئیس 
اتاق بازرگانی تهران در بیس��ت و شش��مین نشس��ت هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: روز جمعه دو انتخابات 
مهم را پیش رو داریم که انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 
مهم ترین حادثه در س��ه دهه اخی��ر خواهد بود و رأی ملت 
می تواند بس��یار سرنوشت ساز باش��د. مهم ترین دغدغه تمام 
مردم کشورمان به خصوص فعاالن اقتصادی ثبات و آرامشی 
اس��ت که باید در کش��ور حکمفرما باش��د و در بخش های 

اقتصادی استمرار پیدا کند. 
وی اف��زود: نظ��ام اقتص��ادی ه��ر کش��ور محکم ترین و 
استوارترین بخش کش��ور خواهد بود. هم می تواند بحران زا 
باشد و هم از طرف دیگر می تواند آرامش را در کشور ایجاد 
کن��د. با تغییر دولت ها مباحث اقتصادی تغییر پیدا می کند، 
اصالحاتی در سیاست ها صورت می گیرد و ممکن است یک 

اقدام غیرکارشناسی بحران هایی را در کشور ایجاد کند. 

خوانساری ادامه داد: در سال های گذشته با بحران قیمت 
نفت روبه رو ش��دیم؛ کش��ورهایی که اقتصادشان وابسته به 
نفت بوده دچار بحران ش��دند. می توانیم این کش��ورها را به 
دو دس��ته تقسیم کرد؛ کشورهایی که اقتصادشان وابستگی 
کمتری به نفت داش��ت با مش��کل چندانی روبه رو نش��دند 
و بیش��تر از ذخای��ر ارزی ش��ان بهره بردند، ول��ی در مقابل 
کشورهایی که اقتصادشان کاماًل نفتی بود دچار بحران های 
ش��دیدی ش��دند؛ البته این کش��ورها را هم می توانیم به دو 
دس��ته تقسیم کنیم: اول کشورهایی که ذخیره ارزی باالیی 
داش��تند و در چند س��الی که قیمت ها افزای��ش پیدا کرده 
بود توانسته بودند ذخایر خوبی ایجاد کنند، مثل کشورهای 
حاش��یه خلیج فارس که بعد از بحرانی ک��ه به وجود آمد با 
استفاده از این ذخایر بحران اقتصادی را در کشورشان کمی 

متعادل کردند. 
رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: کشورهای دیگری 
بودند مثل ما، ونزوئال، روس��یه که عالوه بر اینکه وابس��تگی 
شدید به درآمدهای نفتی داشتند، ذخایر ارزی چندانی هم 
نداشتند و با بحران های بسیاری روبه رو شدند. شاهد بودیم 
که در کش��ور خودمان یک مرتبه قیمت ارز سه برابر شد، در 
روس��یه هم همین اتفاق افتاد و به یک باره روبل ارزش خود 
را به ش��دت از دس��ت داد و ش��اهد بروز بحران هایی در این 

کشور بودیم. 
وی بی��ان ک��رد: ما هم روندی مش��ابه ونزوئال را در پیش 
گرفتیم، به طوری که درآمدهای ارزی کش��ور افزایش یافته 
بود ولی هم��ه را مصرف کردیم. هم اکن��ون ونزوئال 7 تورم 
700درصدی دارد و پیش بینی می ش��ود در سال 2017 به 
1200درصد نیز برس��د. ایران نیز شباهت زیادی به ونزوئال 
داشت. هر روز قیمت اجناس افزایش پیدا کرد، در آن سال ها، 
قیمت مسکن 7، 8 برابر شد، واردات بی رویه باعث تعطیلی 
خیلی از کارخانه ها و واحدهای صنعتی شد، تحریم هایی که 
وجود داشت باعث قطع روابط اقتصادی و سیاسی کشورمان 
با بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته شد 
و تورم باالی 40درصد و رش��د اقتصادی منفی 6.8درصد را 

در اقتصاد تجربه کردیم. 
خوانس��اری ادامه داد: رشد س��رمایه گذاری منفی از سال 
90 ش��روع شد و مهم ترین چالش��ی که با آن روبه رو شدیم 
سه برابر شدن قیمت ارز و کاهش 50درصد از قدرت خرید 
م��ردم بود. از طرف دیگر نرخ اش��تغال زایی صفر درصد بود. 
به عبارتی شرایط کشور مشابه ونزوئال بود اما با اقداماتی که 
دولت انجام داد خوش��بختانه اوضاع اقتصادی کش��ور بهبود 
پیدا کرد. رئیس اتاق تهران افزود: در چهار س��ال گذش��ته 
تورم باالی 40درصد تک رقمی ش��د. اشتغال صفر در طول 
هش��ت سال دولت قبل حاال با رشد روبه رو شده و مهم ترین 
اتفاق��ی که فکر می کنم افتاده ثبات در قیمت ها و آرامش��ی 
اس��ت که در بازار ایجاد شده است. نوسانات ارزی به حداقل 
رس��ید و تنش های سیاسی کاهش پیدا کرد. فرار مغزها نیز 

کمتر و امید و آرامش در کشور حاکم شد. 
خوانساری خاطرنشان کرد: درباره بهبود محیط کسب و کار 
هم اگرچه هنوز راه زیادی داریم، ولی ش��رایط بسیار بهبود 
پیدا کرده اس��ت؛ برای نمونه می توان به بخشنامه دولت در 
بحث مالیات اش��اره کرد که نش��ان دهنده اعتماد دولت به 
بخش خصوصی است. وی بیان کرد: ما شاهد رکود اقتصادی 
در خیلی از بخش ها بودیم ولی االن غیر  از مس��کن در تمام 
بخش ها این رکود رفع ش��ده اس��ت؛ ما نباید اتفاقاتی را که 
در س��ال های گذشته افتاده فراموش کنیم. ما هم در همین 
جامع��ه زندگی می کنیم و مش��کالت را احس��اس کردیم، 
بح��ث صف هایی که ب��رای دارو وجود داش��ت، کمبود مواد  
غذایی، ورشکس��تگی خیلی از کارخانه ها را در سال 1390 
دیدیم، االن به خاطر همان نابس��امانی ها شاهدیم که خیلی 
از کارآفرین��ان ما در زندان هس��تند یا بدهی های بس��یاری 
دارند، برای نخس��تین بار ما در س��ال 1388 با کارتن خواب 
زن روبه رو ش��دیم و علت آن ه��م افزایش یک مرتبه قیمت 
زمین و مس��کن بود. رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: 
ما خواس��ته های مان را از یک رئیس جمهور مقتدر می توانیم 
درخواس��ت کنی��م تا ی��ک رئیس جمهور ضعی��ف، بنابراین 
وظیفه ما این اس��ت که روز جمعه پ��ای صندوق ها برویم و 
رأی بدهیم. همه اعضای خانواده و افرادی را که در کنارمان 
کار می کنند تش��ویق کنیم که رأی بدهن��د تا هم به ندای 
رهب��ری گوش فرا دهیم و هم به وظیفه ش��رعی و انس��انی 

خود عمل کنیم. 

در مناظره ای ک��ه پیرامون ارزیابی 
کارنام��ه اقتص��ادی و رفاه��ی دولت 
یازدهم برگزار شد، یکی از اقتصاددانان 
عن��وان کرد ک��ه اگر امروز ب��ا بحران 
اقتصادی مواجهیم این بحران ریش��ه 
در عملکرد 40 س��اله اقتصادی کشور 
دارد و اتفاقا ما در دولت یازدهم افرادی 
را داشتیم که سعی کردند تخریبی را 
که احمدی نژاد به اقتصاد ایران تحمیل 

کرد جبران کنند. 
به گزارش ایس��نا، این مناظره  میان 
فراهان��ی، حجت  محس��ن صفای��ی 
میرزای��ی، حج��ت اهلل عبدالملک��ی و 
یاسر جبراییلی درباره ارزیابی کارنامه 
اقتصادی و رفاهی دول��ت یازدهم در 
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران توسط 
انجمن اس��المی این دانش��گاه برگزار 

شد. 
در بخش��ی از ای��ن مناظره حجت  
میرزای��ی، عض��و هیأت علم��ی گروه 
اقتصادی دانش��گاه عالمه طباطبایی 
با بی��ان اینکه باید در تحلیل وضعیت 
اقتصادی کنونی پیوس��تار تاریخی را 
در نظر داشت، اظهار کرد: آنچه امروز 
می بینیم نتیجه اتفاقاتی اس��ت که از 
سال 1384 تاکنون رخ داده است. من 
معتقدم برای تحلیل وضعیت اقتصادی 
امروز کش��ور باید پیوس��تگی خرد و 
کالن را در اقتصاد در نظر داشت. آنچه 
در س��طح اقتصاد خرد اتفاق می افتد 
وابستگی بس��یاری دارد که در سطح 

کالن رخ می دهد. 
ای��ن اس��تاد دانش��گاه بی��ان کرد: 
بنگاه ه��ای  گذش��ته  س��ال های  در 
اقتص��ادی دس��ت کم از پن��ج ناحیه 
تحت تأثیر ش��وک بودند؛ ابتدا اینکه 
قیمت حامل ه��ای ان��رژی در دوران 
احمدی نژاد چند برابر ش��د و در ادامه 
بنگاه ها با مش��کل نقدینگ��ی روبه رو 
شده و بعضاً نمی توانستند وجوهی را 
که پرداخت آنها ضروری بود پرداخت 
کنند. همچنین ش��وک بزرگی که به 
بنگاه های اقتصادی وارد ش��د، شوک 
ارزی بود به این صورت که ارز ناگهان 
400 درص��د افزای��ش پی��دا ک��رد و 
بنگاه هایی که از قطعات و ماشین آالت 
و... استفاده می کردند با مشکل مواجه 
شدند و نتوانس��تند از مقطعی به بعد 

نوسازی صنعتی انجام دهند. 
وی همچنی��ن بیان ک��رد: یکی از 
ش��وک های دیگری که ب��ه بنگاه های 
اقتص��ادی وارد ش��د، ش��وک تحریم 
بوده اس��ت، به این ترتیب که با شدت 
گرفت��ن تحریم ها علیه ایران مبادالت 
برای بس��یاری از بنگاه ها دشوار شد و 
یکی از ش��وک های دیگر که بنگاه ها 
را بس��یار تحت تأثیر قرار داد ش��وک 
استخدام بود که احمدی نژاد در سال 
پایانی دولت به اقتصاد وارد کرد به این 
دلیل که می خواس��ت کارنامه اشتغال 
خود را بهبود ببخشد. در مقطعی فقط 
در ذوب آهن 10 ه��زار نفر و در بانک 
توس��عه تعاون 1000 نفر اس��تخدام 

شدند. 
میرزایی درباره شوک مربوط به نرخ 
سود بانکی هم گفت: نرخ سود بانکی 
و باال بودن آن، ش��وک دیگری بود که 

اقتصادی  بنگاه های  به 
وارد ش��د. طبق برخی 
بانک های��ی  آماره��ا 
س��االنه  ک��ه  بودن��د 
تومان  1000میلی��ارد 
س��ود و جرائ��م بانکی 

پرداخت می کردند. 
علمی  هی��أت  عضو 
گروه اقتصادی دانشگاه 
طباطبای��ی  عالم��ه 
در بخ��ش دیگ��ری از 

س��خنانش با تأکید ب��ر اینکه کارنامه 
اقتصادی دولت نهم و دهم در شرایطی 
اتفاق افتاده است که وی درآمد نفتی 
بس��یار باالیی داش��ته، گفت: اسحاق 
جهانگی��ری از درآم��د 700 میلیارد 
دالری س��خن گف��ت درحالی که این 
درآم��د به مراتب بیش��تر و در حدود 

826 میلیارد دالر بود. 
در ادام��ه ای��ن مناظ��ره حجت اهلل 
عبدالملکی با بیان اینکه معتقد است 
دولت ها بهتر است هشت ساله باشند، 
اظهار کرد: م��ن فکر می کنم دولت ها 
بهتر است چهار ساله نباشند، چرا که 
تا یک دولت بخواهد برای کارهای خود 
برنامه ریزی کند و به اصطالح بفهمند 
درب هیأت دولت از کدام س��مت باز 
می ش��ود ش��ش ماه طول می کشد و 

همین موضوع هزینه باالیی دارد. 

وی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ه دول��ت 
احمدی ن��ژاد ه��م انتقاداتی داش��ته 
خط��اب به صفای��ی فراهانی و حجت 
میرزایی، ادامه داد: در س��ال هایی که 
ما به آقای احمدی نژاد انتقاد می کردیم 

شما کجا بودید؟ 
قائ��م مق��ام وزارت ام��ور اقتصاد و 
دارای��ی در دول��ت اصالح��ات، بیان 
کرد: من حت��ی زمانی که در زندان به 
س��ر می بردم نیز از ارائ��ه راهکارهای 
دس��ت  احمدی ن��ژاد  کارشناس��ی 
نکشیدم، همچنان که در سال 1389 
درب��اره یارانه ها نامه ای به احمدی نژاد 
نوش��تم و به نزدیکان وی سپردم که 
به دست او برسانند که در این نامه به 
طور مفصل تبعات هدفمندی یارانه ها 
را ب��ه گ��وش او رس��اندم و در جواب 
ش��نیدم »به همین خی��ال باش که 

احمدی نژاد اشتباه کند.« 

حج��ت میرزایی نی��ز در ادامه این 
س��خنان گف��ت: در س��ال 1384 که 
نه روزنامه ای ب��ود و نه حزبی فعالیت 
می ک��رد، 50اقتص��اددان نام��ه ای به 
احمدی نژاد نوش��تند و آنچه در حال 
وق��وع بود هش��دار دادن��د. نتیجه  آن 
نام��ه این ب��ود که 25 نفر از اس��اتید 
اخراج و بازنشس��ته شدند که یکی از 
آنها من بودم. اساتید اقتصاد نامه های 
زیادی برای احمدی نژاد نوشتند. بعضا 
این نامه ه��ا 20 تا 30 صفحه گزارش 
کارشناس��ی از وضعی��ت اقتص��ادی 
کشور و نقدهایی بود که به تصمیمات 
اقتصادی احمدی ن��ژاد وارد بود، البته 

آن نامه ها هیچ کدام نتیجه نداد. 
در ادامه این بحث عبدالملکی گفت: 
ما با دولت احمدی نژاد کاری نداریم و 
به آنها منتقدیم. وضعیت معاش مردم 

در س��ال 1396 بدتر از س��ال 1392 
است؛ نگاهی به وضعیت شاخص های 
مرب��وط به معیش��ت ای��ن موضوع را 
تأیید می کند. ام��روز بیکاری افزایش 
یافت��ه، ق��درت خرید م��ردم کاهش 
یافت��ه و ش��کاف طبقاتی بدتر ش��ده 
اس��ت. همچنین یک میلیون نفر سر 
کار هس��تند و حقوق هم نمی گیرند. 
یادتان باش��د که بخش��ی از کارکنان 
معدن یورت آزادشهر را چنین افرادی 

تشکیل می دادند. 
صفایی فراهانی هم در پاسخ به این 
مسئله گفت: بهتر است یادتان نرود که 
معدن یورت مربوط ب��ه دولت نبود و 
من از ش��ما می پرسم که معدن یورت 
متعلق به کجا بود که حقوق کارکنانش 

را پرداخت نمی کرد؟ 
قائ��م مقام وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارای��ی در دولت اصالحات همچنین 
با اش��اره به اینکه نرخ 
در  اقتص��ادی  رش��د 
دول��ت روحان��ی روند 
و  گرفت��ه  صع��ودی 
از منف��ی 6.8درص��د 
پایان��ی  س��ال  در 
احمدی ن��ژاد به حدود 
11درص��د در دول��ت 
است،  رسیده  روحانی 
ادامه داد: در پاس��خ به 
کس��انی که می گویند 
رش��د اقتصادی حاصل از فروش نفت 
ب��وده بای��د بگویم در طول 40س��ال 
گذش��ته چ��ه زمانی رش��د اقتصادی 
حاصل از فروش نفت نبوده می گویید 
احمدی نژاد به دلیل تحریم ها مشکل 
پیدا کرد ولی این مسئله نیز این پاسخ 
را دارد که مشکل تحریم های هسته ای 

را این دولت برطرف کرد. 
وی ادام��ه داد: اینک��ه در بح��ران 
اقتص��ادی زندگ��ی می کنیم ش��کی 
نیس��ت، ول��ی ای��ن بحران ناش��ی از 
عملکرد این دولت نیس��ت. بررس��ی 
رشد اقتصادی از س��ال های 1357 تا 
1393 نش��ان می دهد ک��ه میانگین 
رش��د اقتصادی در تمامی این سال ها 
در حدود 2.1درصد بوده است. ضمن 
اینکه احمدی نژاد نیز مش��کالت بدی 
ب��رای اقتصاد ای��ران ایج��اد کرد که 

دول��ت بعدی را ب��رای برطرف کردن 
آن مش��کل ها به سختی انداخت. بعد 
از احمدی نژاد دولتی بر س��ر کار آمد 
که برخی مشکالت را کنار زد و برخی 

را حل کرد. 
صفایی فراهانی در پاسخ به ثروتمند 
ب��ودن برخی وزرا نیز بیان کرد: تأکید 
می کنم که هیچ کدام از این وزرا هیچ 
ثروتی به دست نیاوردند و قبل از اینکه 
وارد کابینه شوند سرمایه دار بودند مگر 
اینکه با خود بیندیشیم که سرمایه دار 
ب��ودن ای��راد دارد ک��ه در این صورت 

وامصیبتا. 
در ادامه این بحث جبراییلی با توجه 
ب��ه هدفمندی یارانه ه��ا گفت: رئیس 
دولت اصالحات گفته بود هدفمندی 
یارانه ها آرزوی من بود که نتوانستم آن 
را انجام دهم. باید به موجب آن از کاال 
برداشته می ش��د و به کسانی که نیاز 
دارند پرداخت می ش��د. این موضوعی 
اس��ت که نه دولت دهم انج��ام داد و 
نه دولت یازده��م.  وی همچنین این 
سوال را که به نظرش یارانه سه برابری 
در دولت دوازده��م با چه منابع مالی 
تحلیل خواهد شد و آیا تورم زا نخواهد 
ب��ود، ادامه داد: ت��ورم زا نخواهد بود و 
البت��ه توضیحی درب��اره چگونگی آن 
نداد.  جبراییلی با انتقاد از اینکه دولت 
برخی پروژه های اقتصادی کشور را به 
خارجی ها می س��پارد، به نحوه  ایجاد 
کارخان��ه ایرباس و علم ش��دن آن در 
برابر بویینگ اش��اره کرد و گفت: اگر 
ایرباس از ضرر دادن می ترسید هرگز 
نمی توانست در برابر بویینگ به قدرت 
برسد. دولت باید به فکر تولید باشد و 
از واردات کاالهای خارجی جلوگیری 

کنیم. 
صفایی فراهانی نیز با اشاره به اینکه 
پیشینه هر دولتی به خوبی نشان دهنده 
این اس��ت که از تولید داخلی حمایت 
می کن��د یا خیر، ب��ه دولت اصالحات 
اشاره کرد و گفت: شرکت مپنا و فراب 
را من با 350میلیون دالر پایه گذاری 
کردم که از موفق ترین ش��رکت ها بود 
و این نش��ان دهنده این است که ما به 
تولید داخلی اهمیت زیادی می دهیم 
که در دولت نهم و دهم چنین اتفاقاتی 

نیفتاد. 

نشست ارزیابی کارنامه اقتصادی و رفاهی دولت یازدهم برگزار شد

مناظره داغ حامیان نامزدها

معاون اول رئیس جمهوری تکالیف 
اولوی��ت دار س��ازمان  و پروژه ه��ای 
ملی اس��تاندارد ایران »مصوب ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی« را برای 

اجرا در سال 1396 ابالغ کرد. 
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز« از 
اول  مع��اون  اطالع رس��انی  پای��گاه 
رئیس جمهوری، تکالیف و پروژه های 
اولویت دار س��ازمان ملی اس��تاندارد 
فرماندهی  ای��ران »مص��وب س��تاد 
اقتص��اد مقاومتی« از س��وی معاون 
اول رئیس جمه��وری ب��رای اجرا در 
س��ال 1396 ابالغ ش��د. متن کامل 

این ابالغیه به این شرح است: 
بسمه تعالی

فرمانده��ی  س��تاد  تصویب نام��ه 
اقتصاد مقاومتی

سازمان ملی استاندارد ایران
اقتص��اد  فرمانده��ی  »س��تاد   
مقاومتی« به اس��تناد مف��اد مصوبه 
ه���  85001/ت52442  ش��ماره 
ماه 1394هیات  مورخ 31ش��هریور 
وزیران، در راس��تای اجرای منویات 
مقام معظم رهب��ری )مدظله العالی( 
در س��ال 1396 که توسط معظم له 
به عنوان س��ال  »اقتص��اد مقاومتی: 
تولید - اش��تغال« نامگذاری ش��ده 
اس��ت، ضم��ن پیگی��ری و اج��رای 

ماموریت ها و وظایف مقرر در مصوبه 
شماره 8799 مورخ 30 فروردین ماه 
1396 تحت عنوان »بسته های رونق 
تولید و اش��تغال« برای آن دستگاه، 

تصویب کرد. 
ال��ف( »س��ازمان ملی اس��تاندارد 
ایران« به عنوان  »دس��تگاه مجری« 
اولویت دار  مسئول اجرای پروژه های 
به ش��رح ذیل ب��رای اجرا در س��ال 

1396 تعیین می گردد: 
1- اس��تقرار نظام استانداردسازی 
خ��ودرو در حوزه های آزمون قطعات 
حساس، آزمون جاده ای و تجهیزات 
از طری��ق  فن��ی  معاین��ه  خط��وط 

ظرفیت سازی بخش غیردولتی
کاهش  استانداردهای  استقرار   -2
مص��رف ان��رژی در ل��وازم خانگ��ی 

)الکتریکی و هیدروکربوری(
3- گس��ترش پوشش اس��تاندارد 
ب��ه ص��ورت غیر اجب��اری از طریق 
اس��تقرار نظام جامع خوداظهاری و 
خودکنترلی س��ه گ��روه از کاالهای 

دارای اولویت
نظ��ام  اس��تقرار  و  تدوی��ن   -4
اس��تاندارد زنجیره غ��ذا از مزرعه تا 
مصرف نهای��ی در محورهای ایمنی، 
اصال��ت و کیفی��ت در محص��والت 

غذایی

ب( اج��رای م��وارد زی��ر توس��ط 
»دس��تگاه مجری« ب��رای عملیاتی 
نم��ودن پروژه های من��درج در بند 

)الف( ضروری است: 
1- پروژه ه��ای مص��وب برای اجرا 
در س��ال 1396 می بایس��ت توسط 
»دس��تگاه مجری« ب��ا اولویت و در 
چارچ��وب »نظام یکپارچه پیش��برد 
و پای��ش اقتصاد مقاومت��ی« اجرا و 
تکمی��ل ش��وند. بدیهی اس��ت کلیه 
مس��ئولیت ها از زمان اب��الغ تا اتمام 
پ��روژه بر عهده  »دس��تگاه مجری« 

خواهد بود. 
2- »دس��تگاه مج��ری« ب��ا قی��د 
فوری��ت حداکث��ر ظرف م��دت یک 
هفته برای تسریع در اجرای هر یک 
از آنها نس��بت به ص��دور حکم برای 
مع��اون یا معاونی��ن ذی ربط خود یا 
مقام همتراز به عنوان مجری اقدام و 

به دبیرخانه ستاد معرفی نماید. 
3- مجری منصوب از س��وی وزیر 
یا باالترین مقام  »دستگاه مجری«، 
موظف اس��ت تا انتهای اردیبهش��ت 
ماه س��ال ج��اری برای ه��ر یک از 
پروژه ها در چارچوب منش��ور پروژه 
مندرج در »نظام یکپارچه پیش��برد 
و پایش اقتص��اد مقاومتی«، »برنامه 
عملیاتی« تهیه و پس از تأیید رئیس 

دس��تگاه اجرایی به دبیرخانه س��تاد 
ارائه نماید. 

4- تأمین مناب��ع مالی الزم برای 
اجرای هر ی��ک از پروژه های مصوب 
بر عهده »دستگاه مجری« می باشد 
و مج��ری می بایس��ت در چارچوب 
اختی��ارات  و  وظای��ف  اعتب��ارات، 
دستگاه مجری، کلیه اقدامات الزم را 
ب��رای تأمین مالی پروژه به نحوی به 
عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی 

مصوب اجرا شود. 
5- »دستگاه مجری« موظف است 
به ص��ورت ماهانه گ��زارش اقدامات 
به عم��ل آمده برای اج��رای هر یک 
از پروژه ها و عملکرد را در چارچوب 
»نظ��ام یکپارچ��ه پیش��برد و پایش 
اقتص��اد مقاومتی« و ش��اخص های 
مص��وب س��تاد به ط��ور مس��تمر به 

دبیرخانه ستاد ارسال نماید. 
ج( کلی��ه دس��تگاه های اجرای��ی 
باالخص نظام بانکی کشور موظف به 
انجام همکاری های الزم با  »دستگاه 
مج��ری« ب��رای اج��رای پروژه های 
اولویت دار  »مصوب ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی« برای اجرا در سال 
1396 می باش��ند. طراحی سازوکار 
همکاری ه��ای  تحق��ق  ب��رای  الزم 
مش��ترک با سایر دستگاه ها بر عهده  

»دستگاه مجری« است. 
د( اج��رای ه��ر ی��ک از پروژه ه��ا 
براس��اس »نظام یکپارچه پیشبرد و 
پایش اقتص��اد مقاومتی« و مصوبات 
ستاد، توس��ط دبیرخانه ستاد مورد 
پای��ش قرار می گیرد. برای نظارت بر 
اجرا و حصول اطمینان از پیش��رفت 
بازدیده��ای  مص��وب،  پروژه ه��ای 
میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد 
توس��ط دبیرخانه انجام خواهد شد و 
پ��س از ارزیابی عملکرد، تش��ویق یا 
تنبیه مجری در دس��تور کار س��تاد 

قرار می گیرد. 
ه�( دبیرخانه ستاد پس از بررسی 
از »دس��تگاه  واصل��ه  گزارش ه��ای 
مجری« و مستندات مربوط، موضوع 
را جه��ت پیگی��ری اجرای پ��روژه، 
رس��یدگی ب��ه نحوه اجرا و بررس��ی 
مشکالت و اتخاذ تصمیمات مقتضی 
برای پیش��برد پروژه در دس��تور کار 
»نشس��ت س��ه جانبه رئیس ستاد، 
دس��تگاه مجری و دبیرخانه س��تاد« 

قرار می دهد. 
اول  مع��اون  اس��ت  گفتن��ی 
رئیس جمهور همچنین در این هفته 
تکالیف و پروژه های اولویت دار بانک 
مرکزی و سازمان اداری و استخدامی 

کشور را نیز ابالغ کرده بود. 

از سوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد

تکالیف اولویت دار سازمان ملی استاندارد در سال ۹۶

گزارش2

خبر کسبوکار

 انجام نخستین پایش فصلی فضای کسب و کار
توسط اتاق ایران

محیط کسب و کار ایران مساعدتر شد
براساس نتایج  »نخستین پایش فصلی فضای کسب و کار« 
از س��وی اتاق ایران، محیط کسب و کار کشور با یازده صدم 

واحد رشد، اندکی مساعدتر شده است. 
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 
پای��ش ملی فضای کس��ب و کار که وظیفه انجام آن از مرکز 
پژوهش های مجلس س��اقط ش��ده و اتاق ایران مس��ئولیت 
آن را ب��ر عهده دارد، برای نخس��تین بار از س��وی پارلمان 

بخش خصوصی صورت گرفت و نتایج اولیه آن اعالم شد. 
نتایج پایش ملی محیط کس��ب و کار ایران که طبق قانون 
از سوی اتاق ایران انجام می شود نشان می دهد که در پاییز 
1395 نمره شاخص ملی کسب و کار در این فصل 5.86 بوده 
اس��ت. در این پایش نمره 10 بدترین ارزیابی است و هرچه 
رق��م پایین تر بیاید نش��ان دهنده بهبود محیط کس��ب و کار 

است. 
نمره 5.86 که برای وضعیت ش��اخص کسب و کار در فصل 
سوم سال گذشته به دست آمده اندکی بهتر از وضعیت این 
ش��اخص در آخرین ارزیابی مرک��ز پژوهش های مجلس در 

تابستان 1395  )با میانگین5.93( بوده است. 
براس��اس گزارش مرکز آم��ار و اطالع��ات اقتصادی اتاق 
ایران، این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعاالن اقتصادی 
مش��ارکت کننده در این پایش، محیط کس��ب و کار ایران در 
پاییز 1395 در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس 
در فصل مش��ابه س��ال قبل یعنی پایی��ز 1394 با میانگین 

6.04 اندکی مساعدتر شده است. 
طب��ق ماده 4 قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب  وکار، 
اتاق ها موظفند به منظور اطالع سیاس��ت گذاران از وضعیت 
محیط کس��ب وکار در کش��ور، ش��اخص های مل��ی محیط 
کس��ب وکار در ای��ران را تدوین و به طور س��االنه و فصلی بر 
حس��ب مورد به تفکیک اس��تان ها، بخش ها و فعالیت های 

اقتصادی، سنجش و اعالم کنند. 
برهمین اساس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ای��ران با همکاری کارشناس��ان مرک��ز پژوهش های مجلس 
ش��ورای اسالمی که تجربه اجرای شش سال مطالعه محیط 
کس��ب وکار در جامع��ه محدود را دارند، اج��رای طرح ملی 
پایش محیط کسب وکار در اواخر سال 1395 را با همکاری 
اتاق های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرارداد. 

ای��ن نخس��تین گزارش فصلی اس��ت که ات��اق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران براساس روش توسعه یافته 
مورد اس��تفاده مرکز پژوهش های مجلس و با رویکرد تلفیق 
داده های پیمایش��ی ب��ا داده ه��ای آماری براس��اس نظریه 

عمومی کارآفرینی شین ارائه می کند. 
در این گزارش، داده های پیمایشی حاصل از ادراک سنجی 
از وضعی��ت مولفه های محیط کس��ب وکار کش��ور در پاییز 
1395، از 820 فع��ال اقتص��ادی زیرمجموع��ه س��ه اتاق و 
با اس��تفاده از پرس��ش نامه الکترونیکی جمع آوری  ش��ده و 
داده های آماری نیز از منابع آماری رس��می کش��ور تهیه و 

مورد استفاده قرارگرفته اند. 
با آغاز پایش کس��ب وکار از س��وی اتاق ایران، دیگر مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس وظیفه ای در این زمینه ندارد و از این 
ب��ه بعد ات��اق ایران به طور فصلی و مس��تمر این پایش را بر 
مبن��ای داده های پیماش��ی از فعاالن اقتص��ادی و داده های 
آماری از مراجع رس��می انجام و نتای��ج آن را اعالم خواهد 
کرد.  طبق نخس��تین پایش صورت گرفته از سوی اتاق در 
پاییز 95 و مقایس��ه آن با پایش مرکز پژوهش های مجلس 
در تابس��تان 95، فرآیند بهبود محیط کس��ب وکار به کندی 

درحرکت است. زیرا نمره از 5.93 به 5.86 رسیده است. 
طب��ق ای��ن پایش ها، دش��واری تأمی��ن مال��ی همچنان 
مهم ترین مانع برای فعالیت های اقتصادی شناخته می شود. 

معافیت مالیاتی برای مشاغل دانش بنیان 
و مناطق کمتر توسعه یافته

رئیس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی گف��ت: دولت با هدف 
حمایت از تولید و اش��تغال و نیز بهبود فضای کس��ب و کار، 
ش��رکت های دانش بنی��ان و واحدهای تولیدی مس��تقر در 
مناطق کمتر توس��عه یافته را مش��مول معافیت های مالیاتی 
کرده اس��ت.  به گزارش رس��انه مالیاتی ایران، س��یدکامل 
تقوی ن��ژاد گف��ت: در اصالحی��ه جدید قان��ون مالیات های 
مس��تقیم که از ابتدای سال 95 به اجرا درآمد، ظرفیت های 
قابل توجه��ی در زمینه ارائه مش��وق های مالیاتی به بخش 
تولید، بهبود فضای کس��ب و کار و حمایت از اش��تغال فراهم 
ش��ده اس��ت.  وی با اش��اره به برخ��ی از مصادی��ق قانون 
مالیات های مس��تقیم در ارتباط با حمایت از تولیدکنندگان 
گفت: براساس ماده 132 این قانون، درآمد اشخاص حقوقی 
غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و تولیدی فناوری 
اطالع��ات به ش��رط دارا بودن مج��وز از مراج��ع قانونی، از 
تاریخ ش��روع بهره برداری یا اس��تخراج به مدت پنج سال و 
در مناطق کمتر توس��عه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر 
مش��مول مالیات اس��ت. تقوی نژاد افزود: همچنین چنانچه 
واحدهای اقتصادی مورد اش��اره در ش��هرک های صنعتی یا 
مناطق ویژه اقتصادی باش��ند، به مدت دو سال و در صورت 
اس��تقرار ش��هرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در 
مناطق کمتر توس��عه یافته، به مدت سه س��ال به مشمولیت 
استفاده از نرخ صفر اضافه می شود. رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی کش��ور با بیان اینکه دفاتر گردش��گری و زیارتی از 
پرداخ��ت مالیات معاف هس��تند، تصریح ک��رد: درآمدهای 
خدماتی بیمارس��تان ها، هتل ها و مراکز گردش��گری نیز به 
مدت پنج س��ال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 
سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.  تقوی نژاد همچنین 
به برخی از مصادیق حمایت از اش��تغال اشاره کرد و گفت: 
اگر یک واحد تولیدی و خدماتی، هر س��ال نس��بت به سال 
قب��ل نیروی کار ش��اغل خود را حداق��ل 50 درصد افزایش 
دهد، به ازای هر سال افزایش کارکنان، یک سال به استفاده 
از ن��رخ صفر آن اضافه می ش��ود که این ام��ر با هدف ایجاد 

اشتغال صورت گرفته است. 
وی اضاف��ه ک��رد: اعطای معافی��ت مالیاتی گس��ترده به 
ش��رکت های دانش بنیان و شرکت های مستقر در پارک های 
عل��م و فن��اوری به مدت 15 س��ال نی��ز از دیگ��ر مصادیق 
حمایت مالیاتی از بخش تولید و اش��تغال است. رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی کشور افزود: برای حمایت از اشخاصی 
ک��ه برای تأمین مال��ی پروژه - طرح و س��رمایه در گردش 
بنگاه ه��ای تولی��دی در قالب عقود مش��ارکتی آورده نقدی 
فراهم می کنند، معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب 
ش��ورای پول و اعتب��ار از پرداخت مالیات ب��ر درآمد معاف 
می ش��وند.  به گفته وی، همچنین به پرداخت کننده س��ود 
نیز معادل مبلغ س��ود پرداختی به عن��وان هزینه قابل قبول 

مالیاتی منظور می شود. 
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میزگرد تحلیل��ی  »اقتصاد ایران؛ 
تحلیل آخرین وضعیت و چشم انداز 
سیاست های اقتصادی« دوشنبه این 
هفت��ه در پژوهش��کده پولی و بانکی 
برگزار ش��د و اس��اتید دانشگاهی و 
کارشناس��ان اقتص��ادی از زوای��ای 
مختل��ف به بح��ث و بررس��ی ابعاد 

اقتصاد ایران پرداختند. 
به گ��زارش  »فرصت ام��روز«، در 
این نشست تحلیلی، تیمور رحمانی 
عضو هی��أت علمی دانش��گاه تهران 
بحران خیز  زمینه های  شناس��ایی  از 
اقتصاد ایران س��خن گف��ت؛ حمید 
علم��ی  هی��أت  عض��و  زم��ان زاده 
پژوهش��کده پولی و بانک��ی از ورود 
صنعت ب��ه فاز رونق خب��ر داد و به 
ذات دوگانه سیاس��ت های اقتصادی 
اش��اره کرد که برخی برخالف ظاهر 
زیبا به ض��رر مردم تمام می ش��وند 
و برخ��ی با وج��ود ظاه��ر نازیبا در 
نهایت به نفع مردم تمام می ش��وند؛ 
بهروز هادی زن��وز عضو هیأت علمی 
دانش��گاه عالم��ه طباطبای��ی نیز از 
میانگی��ن۴ ت��ا ۵ درص��دی رش��د 
اقتص��ادی صحبت ک��رد و گفت که 
با توجه به ش��رایط اقتصادی کشور، 
در طول برنامه شش��م هرگز به رشد 
۸درصد نخواهیم رس��ید و همچنین 
کامران ندری رئیس گروه بانکداری 
اس��المی پژوهش��کده پولی و بانکی 
بخ��ش  ان��دک  انعطاف پذی��ری  از 
مس��کن برای خروج از رکود سخن 
گف��ت و عنوان ک��رد ک��ه میانگین 
رش��د اقتصادی ایران بعد از انقالب 
ح��دود ۴,۳ درصد بوده اس��ت ولی 
ساختاری  اصالحات  بدون  نمی توان 
ای��ن میانگین رش��د را در بلندمدت 

باالتر برد. 
آس��تانه  در  درحالی ک��ه  ام��ا 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری، برخی نامزده��ا از ایجاد 
در  ش��غل  میلی��ون  ی��ک  س��االنه 
وعده ه��ای انتخابات��ی خود س��خن 
گفته اند، اقتصاددان��ان بر این باورند 
که نه تنها این میزان اش��تغال عملی 
نیست، بلکه مش��کل بیکاری را رفع 
نمی کند و ن��رخ بیکاری در محدوده 
10درص��د باق��ی خواهد مان��د. این 
در حالی اس��ت ک��ه برنامه شش��م 
توس��عه، ایج��اد س��الی 9۵0 ه��زار 

ش��غل را در ش��رایطی پیش بین��ی 
کرده که زیرس��اخت های مورد نیاز 
آن یعن��ی جذب س��رمایه داخلی و 
خارجی فراهم باش��د. ای��ن موضوع 
در میزگ��رد تحلیلی  »اقتصاد ایران؛ 
تحلیل آخرین وضعیت و چشم انداز 
نی��ز در  اقتص��ادی«  سیاس��ت های 
بوت��ه نقد کارشناس��ان قرار گرفت و 
در گ��زارش حاضر چکی��ده ای از آن 

می آید. 

ورود اقتصاد ایران به مرحله 
ایجاد اشتغال پایدار 

حمید زمان زاده، عضو هیأت علمی 
پژوهشکده پولی و بانکی در این باره 
گفت: از س��ال ۸۵ تا سال 91 بخش 
اش��تغال در آمارهای اقتصادی درجا 
زده و در مدت هفت س��ال در عمل 

هیچ شغلی ایجاد نشده است. 
وی افزود: در سال 92 حدود 700 
هزار ش��غل ایجاد شد اما پایدار نبود 
و به س��رعت از دست رفت به شکلی 
که ظرفیت اش��تغال کشور در سال 

9۳ خالی بود. 
وی ج��وان بودن جامع��ه ایران را 
یکی از مش��کالت در مس��یر ایجاد 
اش��تغال عنوان کرد و گفت: آمارها 
نش��ان می دهد که از نیمه سال 9۳ 
اقتصاد ایران به مرحله ایجاد اشتغال 

پایدار وارد شده است. 
زمان زاده جمعیت ش��اغل ایران را 
در زمس��تان پارس��ال 22,6 میلیون 
برآورد ک��رد و گفت: اگ��ر این رویه 
ت��داوم یاب��د، حداقل این اس��ت که 
وضعیت بیکاری از شرایط فعلی بهتر 

نمی شود. 
در  اقتص��ادی  پژوهش��گر  ای��ن 
عی��ن حال گف��ت: در آم��ار بیکاری 
چش��م انداز خوبی برای کش��ور قابل 
تصور نیست، زیرا میزان عرضه شغل 
به جامعه جوان و جویای کار، کمتر 
از تقاضای آن است یعنی شغل های 
عرضه ش��ده ت��وان پاس��خگویی به 

تقاضای بازار را ندارد. 
وی ب��ا یادآوری اینکه نرخ بیکاری 
شاخص خوبی برای ترسیم وضعیت 
ب��ازار کار نیس��ت، گفت: با ش��رایط 
کنون��ی حتی اگر س��الی 2 میلیون 
ش��غل هم ایجاد کنیم، باز هم برای 

آن بازار وجود دارد. 

ورود 8 میلیون نفر به سن کار 
طی یک دهه 

به��روز هادی زنوز، اس��تاد اقتصاد 
دانش��گاه عالم��ه طباطبای��ی نیز با 
تأکی��د بر اینکه بای��د تقاضای کل و 
ظرفیت تولید در کشور افزایش یابد 
و به رش��د اقتصادی برسیم تا شغل 
هم در کنار آن ایجاد شود، گفت: از 
منظر اقتصاددان��ان، دهه 90 از نظر 
رشد اقتصادی، دهه از دست رفته به 

حساب می آید. 
وی ادامه داد: طی سال های ۸۴ تا 
9۴ ح��دود ۸میلیون نفر به جمعیت 
در س��ن کار ای��ران افزوده ش��د که 
انتظار می رفت نیم��ی از آنها جذب 
ب��ازار کار ش��وند ام��ا آمارها نش��ان 
می دهن��د تنها ی��ک میلیون و ۴۵0 
هزار نف��ر از آنها ب��ه جمعیت فعال 

کشور افزوده شدند. 
ن��رخ  ب��ه  ادام��ه  در  هادی زن��وز 
مش��ارکت اقتص��ادی اش��اره کرد و 
گفت: این نرخ از ۴1درصد در س��ال 
۸۴ ب��ه ۳۸,2 درص��د در س��ال 9۴ 
رس��یده است یعنی اینکه بسیاری از 
جوانان و زنان از یافتن کار مناس��ب 
ناامید شدند.  وی یادآور شد: اکنون 
در جامع��ه ای��ران 12 میلیون نفر با 
تحصیالت دانش��گاهی وج��ود دارند 
که انع��کاس این افراد در نیروی کار 
دیده نمی ش��ود به ش��کلی که نرخ 
بیکاری در بین جوانان حدود دوبرابر 

متوسط نرخ بیکاری است. 
این اقتص��اددان تصریح کرد: این 
آمار نشان می دهد که ایجاد اشتغال 
با جوانان تحصیلکرده  باید متناسب 
و زنان باشد تا نرخ اشتغال و بیکاری 

را بهبود بخشد. 
به گفت��ه هادی زنوز، اگ��ر اقتصاد 
ایران تغییر س��اختار ندهد و س��راغ 
اس��تفاده از فناوری ه��ای نوی��ن در 
تولی��د ن��رود، در بهتری��ن حال��ت 
می تواند نیروی کار را در بخش های 
س��اختمان یا مشاغلی که به افرادی 
ب��ا تحصیالت اندک نیاز دارد، جذب 

بازار کند. 
وی در عین ح��ال بحران در نظام 
آم��وزش عال��ی را متذک��ر ش��د که 
نتوانسته خروجی دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی را با تقاضای موجود در 

بازار کار هماهنگ کند. 

طباطبایی  عالمه  دانش��گاه  استاد 
ادام��ه داد: از دهه ۸0 به این س��و، 
دولت ه��ا هر بار به جای ارائه بس��ته 
ایجاد اش��تغال، بس��ته حمایت مالی 
به جامعه تحویل دادند که معنی آن 

پرداخت بی ضابطه وام است. 
هادی زن��وز اف��زود: آم��ار وام های 
پرداخت��ی ب��ه بخش ه��ای مختلف 
اقتص��اد نش��ان می دهد ک��ه منابع 
بانک ها ب��رای طرح های  از  زی��ادی 
نیمه تم��ام صنعتی هدایت ش��ده تا 
مش��کل اش��تغال را حل کند اما به 

جایی نرسیده است. 
وی ادام��ه داد: وزارت صنع��ت در 
بخش های��ی برای ایج��اد واحدهای 
تولیدی و صنعتی موافقت اصولی به 
متقاضیان می دهد که تقاضایی برای 
آنها وجود ن��دارد یا اینکه واحدهای 
موج��ود زی��ر ظرفی��ت اس��می کار 

می کنند. 
این استاد دانشگاه در عین حال با 
یادآوری اینکه این وام ها با سودهای 
صنع��ت  بخ��ش  ب��ه  20درص��دی 
پرداخت می ش��ود، اظهار داش��ت: با 
ای��ن اوصاف می ت��وان تصور کرد که 
این وام ها در آینده نکول خواهد شد 
و وام گیرنده ت��وان بازپرداخت آن را 

نخواهد داشت. 

در بهترین حالت نرخ بیکاری 
10درصد می ماند

تیم��ور رحمان��ی، اس��تاد اقتصاد 
دانش��گاه ته��ران نیز گف��ت: وقتی 
رشد اقتصادی وابسته به نفت باشد، 
اشتغال زیادی ایجاد نمی کند؛ علت 
اینک��ه در دهه ۸0 ش��غل زیادی در 
کش��ور ایجاد نش��ده نیز ب��ه همین 

مسئله بازمی گردد. 
وی تأکی��د کرد: اگ��ر در یک دهه 
قب��ل با ایج��اد 600هزار ش��غل در 
سال، اقتصاد در شرایط متعادل باقی 
می مان��د، امروز ب��ا دو برابر این عدد 

هم مشکل حل نمی شود. 
این اقتص��اددان تأکید ک��رد: اگر 
دولت ها همه تالش خود را برای رفع 
بیکاری ب��ه کار گیرن��د، در بهترین 
حال��ت نرخ بی��کاری ب��ه 10درصد 

می رسد و دورقمی می ماند. 
رحمان��ی تصری��ح کرد: ب��ه جای 
اینک��ه بگوییم چ��ه پ��روژه ای اجرا 

کنیم که ش��غل ایجاد شود، باید به 
رشد اقتصادی پایدار بیندیشیم و در 
این راس��تا هر اقدام بی ثبات کننده، 

تهدید جدی اقتصاد است. 
وی تأکید کرد: برای ایجاد اشتغال 
بیش��تر باید به بخش خدمات توجه 

جدی داشت. 
ای��ن اقتصاددان افزود: اگر س��الی 
900هزار ش��غل ایجاد کنیم، باز هم 
نرخ بی��کاری در اقتصاد ایران وجود 
خواهد داشت که یکی از راه حل های 
کاهش آن ایجاد اش��تغال نیمه وقت 

است. 

کمین تورم در حوزه اشتغال
همچنی��ن کامران ن��دری، رئیس 
گروه بانکداری اس��المی پژوهشکده 
پول��ی و بانکی گف��ت: میانگین نرخ 
بی��کاری در یک دهه گذش��ته بین 
11 تا 11,۵ درصد بوده اس��ت و اگر 
بخواهیم از آن س��طح طبیعی خود 
پایین بیاوریم، باید شاهد آثار تورمی 

آن باشیم. 
وی با بی��ان اینکه دس��تمزدهای 
موج��ود در ب��ازار کار نی��ز چن��دان 
جذاب نیس��ت که افراد تحصیلکرده 
بخواهند ش��غل ها را تصاحب کنند، 
ح��وزه  در  مدرک گرای��ی  گف��ت: 
سیاس��ت گذاری آموزش عالی سبب 
ش��د تا امروز دیگر فرد حاضر نباشد 

در هر شرایطی کار کند. 
ندری اصالح ساختاری در اقتصاد 
ایران ب��رای کاهش ن��رخ بیکاری را 
مورد تأکید قرار داد و گفت: در کنار 
آن باید از س��یطره نفت و صنعت بر 

اقتصاد کشور کاست. 
به گفته ای��ن اقتص��اددان، امروز 
بخش صنعت عمده منابع اقتصادی 
را به س��مت خ��ود ج��ذب می کند 
درحالی که بخ��ش خدمات می تواند 

رشد خوبی داشته باشد. 
ندری تأکید کرد: به نظر می رس��د 
و  خدم��ات  بخ��ش  در  دولت ه��ا 
کش��اورزی سیاس��ت گذاری مدونی 
نداش��ته اند و آن را ره��ا کرده ان��د و 
در مقابل به توس��عه صنعتی چش��م 
دوخته ان��د.  وی گفت: ت��ا زمانی که 
صنای��ع ب��زرگ و نف��ت ب��ر اقتصاد 
سیطره داشته باشند، صنایع کوچک 

اجازه ظهور و بروز نمی یابند. 

در نشست  »اقتصاد ایران؛ تحلیل آخرین وضعیت و چشم انداز سیاست های اقتصادی« بررسی شد

لزوم اصالح ساختاری اقتصاد ایران برای کاهش نرخ بیکاری

رئیس کل گم��رک اعالم کرد که 
ایکس ری جدید  نخستین دس��تگاه 
پرس��رعت ب��ا قابلیت رص��د روزانه 
1۵00 کامیون سه ش��نبه وارد بندر 

شهید رجایی شد. 
مس��عود  خبرآنالین،  گ��زارش  به 
و  بیس��ت  حاش��یه  در  کرباس��یان 
ششمین نشس��ت هیأت نمایندگان 
ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، مع��ادن 
بی��ان ک��رد:  و کش��اورزی ته��ران 
پیش بینی ش��ده امسال 19 دستگاه 
ایک��س ری کامیون��ی ب��ه گمرکات 

کشور اضافه شود. 
به گفته این مقام مسئول، ویژگی 
این دس��تگاه های جدید پرس��رعت 
بودن آنهاس��ت، به طوری که هر یک 
قابلیت رصد روزانه 1۵00 دس��تگاه 
کامی��ون را دارن��د.  وی اف��زود: این 
گم��رکات  در  بیش��تر  دس��تگاه ها 
ب��ازرگان، دوغارون و ش��هید رجایی 

مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 
کرباسیان خاطرنشان کرد: اولویت 
از دس��تگاه های  گم��رک اس��تفاده 
ایکس ری س��یار اس��ت تا اگر زمانی 
مرزی به هر دلیل بسته شد، قابلیت 
اس��تفاده در مناطق م��رزی دیگر را 

داشته باشد. 

تالش��یم  در  داد:  ادام��ه  وی 
دس��تگاه های ایکس ری قدیمی را با 
تغیی��ر وضعیت به پرس��رعت تبدیل 
کنی��م؛ دس��تگاه های جدی��د حتی 
می توانن��د کامیون ه��ا را در ح��ال 

حرکت رصد کنند. 
رئیس کل گمرک ایران در پاس��خ 
به ایرنا در خصوص اظهارات یکی از 
کاندیداهای ریاست جمهوری و نقد 
عملکرد گم��رک، ادامه داد: در وهله 
نخس��ت اس��تدعا دارم به خودمان، 

مردم عزیز و کارکنان گمرک توهین 
نکنیم. 

وی اضاف��ه ک��رد: »م��ا در ای��ن 
م��دت خ��واب نبودیم، بلک��ه آنانی 
خواب بودند که طی هش��ت س��ال 
می��زان قاچ��اق از ۳ میلیارد دالر به 

2۵ میلیارد دالر رسید.«
کرباس��یان یادآوری ک��رد: زمانی 
گم��رک پنجم جهان بودی��م، اما در 
زمان آغ��از به کار دول��ت یازدهم به 
رتبه یکصد و بیس��ت و ششم تنزل 

رتبه داش��تیم، سیس��تم گمرکی به 
سیس��تم کاغذی و دس��تی برگشت 
کرد و بین سال های ۸۴ تا 92 فقط 
۸00 میلیارد ری��ال فیش جعلی در 

یک گمرک وجود داشت. 
رئی��س کل گم��رک ای��ران بیان 
داشت: باید افتخار کنیم که تعدادی 
جوان نخبه مملکت توانستند سامانه 
جام��ع گمرک��ی بس��ازند، به طوری 
که رش��د 110درص��دی درآمدهای 
گمرکی را به همراه داشته و گمرک 

ای��ران به عنوان یکی از گمرکات برتر 
جهان معرفی شده و تا یک ماه آینده 
نیز از س��وی سازمان جهانی گمرک 
به عن��وان گم��رک برت��ر در فناوری 

اطالعات معرفی خواهد شد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در گذش��ته 
کش��فیات م��واد مخ��در در گمرک 
به ارق��ام ناچیزی منحصر می ش��د، 
خاطرنش��ان کرد: س��ال 9۴ بیش از 
۳00 ت��ن مواد مخ��در در گمرکات 
کش��ف ش��د و ام��روز حتی مس��یر 
ترانزی��ت این م��واد از ای��ران تغییر 

کرده است. 
ای��ن مق��ام مس��ئول با اش��اره به 
ی��ادآور  ایک��س ری،  دس��تگاه های 
ش��د: از س��ال ۸0 تا ۸۴ تنها چهار 
دس��تگاه از آنها در گمرکات موجود 
ب��ود، بین س��ال های ۸۴ تا 92 فقط 
یک دس��تگاه دیگر از آن اضافه شد، 
اما امروز تعداد آنها به 12 دس��تگاه 

رسیده است. 
وی ب��ا اش��اره به کالم��ی از رهبر 
معظ��م انق��الب که  »کم��ک کنید 
پرس��رعت  ایکس ری  دس��تگاه های 
بیاید«، خاطرنش��ان کرد: امروز این 
دس��تگاه ها از گمرک شهید رجایی 

در حال تخلیه است. 

رئیس کل گمرک ایران: 

نخستین دستگاه ایکس ری پرسرعت وارد کشور شد

گــمرک

یادداشت

خبر

درد و درمان مشخص است

اقتصاد ایران در س��ال جدید چش��م به راه حل مش��کالت 
بنیادین اس��ت؛ مس��ائلی که هم مردم را تحت فشار قرار داده 
و ه��م فعاالن اقتصادی را نگران ساخته اس��ت. خوش��بختانه 
در ابتدای س��ال جدید مقام معظم رهبری ب��ا تأکید بر ادامه 
سیاست های اقتصاد مقاومتی با تمرکز بیشتر برتولید داخلی و 
ایجاد اش��تغال برای جوانان، راهبردی دقیق پیش پای اقتصاد 
کش��ور و به خصوص مدیران قرار دادند. در حال حاضر به طور 
روش��ن هم��ه می دانند که هدف چیس��ت و برای دس��تیابی 
ب��ه آن چه باید کرد. ش��اید از این نظر ما در موقعیت بس��یار 
متفاوتی نس��بت به گذش��ته قرار گرفته ایم، چراکه هم درد را 
می دانیم و هم درمان پیش روی ماست. اقتصاد مقاومتی سندی 
کارشناسی، علمی و مناسب با واقعیت های اقتصاد ایران است. 
در هنگام نگارش این سند، کارشناسان کارآزموده ای مشارکت 
داشتند که به طور دقیق نقاط حساس و بحرانی اقتصاد کشور 
را درک کرده بودن��د. بنابراین اقتصاد مقاومتی نه تنها برنامه ای 
بلندپروازانه یا غیرواقعی نیست، بلکه بیش از تمام برنامه های 
توسعه ای کشور واقع بینانه و دقیق نگاشته شده است. پیش از 
این اقتصاد ایران تجربه اجرای برنامه های زیادی را داش��ت که 
از جمل��ه آنها چهار برنامه در حکومت س��ابق و پنج برنامه در 
دوران جمهوری اسالمی است. این برنامه ها هیچ گاه به توسعه 
متوازن، بلندمدت و کارآمد اقتصاد ایران منجر نش��د. البته که 
در مورد مشکالت پیش روی هرکدام از این برنامه ها و نقایص 
آنها می توان بحث های کارشناسی مفصلی انجام داد، ولی اکنون 
زمان چنین بحث هایی نیست. برنامه اقتصاد مقاومتی با نگاهی 
دقیق به عوامل ناکامی برنامه های قبلی تدوین شده  است و به 
همین دلیل می تواند امروز راه گشای اقتصاد ایران باشد. اما چرا 

امروز و امسال حساس است: 
الف- امس��ال انتخابات ریاس��ت جمهوری برگزار می شود. 
به طور طبیعی نه تنها اقتصاد ایران که هر اقتصادی در هرکجای 
جه��ان به چنین اتف��اق بزرگ��ی واکنش نش��ان می دهد. به 
معن��ای دقیق حداقل فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و 
تصمیم گیری های سرنوشت ساز بخش دولتی تا زمان برگزاری 
انتخاب��ات متوقف یا حداقل کند می ش��ود. ب��ه معنای دیگر 
اقتص��اد ایران دو ماه را از دس��ت می دهد. البت��ه در این دوره 
زمانی فعالیت های عادی اقتصادی کش��ور انجام می شود، ولی 
برنامه ریزی های توسعه ای قطعاً آهسته یا حتی متوقف خواهند 

بود. 
ب- موضوع بیکاری از شکل بحرانی اقتصادی خارج شده و 
به پدیده ای اجتماعی بدل شده است. نرخ بیکاری 26درصدی 
جوانان بین 1۵ تا 2۵ س��ال کشور نش��ان می دهد که تقریبا 
در ه��ر خانواده ایرانی حداقل یک بی��کار وجود دارد. البته که 
اینجا می توان به موضوع نظام آموزش��ی کشور هم اشاره کرد. 
نظامی که متأس��فانه طی دو ده��ه مدرک گرایی را جایگزین 
تخصص گرایی ک��رد. در حال حاضر بخ��ش مهمی از جامعه 
جوانان بیکار کش��ور، بحران مهارت نیز دارند. به هر حال نظام 
تصمیم گیری کش��ور مطلع اس��ت که باید فکری به حال این 
اندازه از افراد بیکار کند تا وضعیت معیشتی خانواده ها سامان 

یابد. 
پ- اقتصاد ایران از تمام منابع خود برای دس��تیابی به رشد 
6.۸ درصدی بهره برده است، درحالی که برای توسعه بیشتر به 
منابع بیش��تری هم نیاز داریم و جای نگرانی است که خبری 
از ای��ن منابع نیس��ت. اگر هم فروتنانه همین میزان رش��د را 
بپذیریم)که غیرممکن اس��ت( باید قید رش��د بیشتر را بزنیم. 
آنچه رخ می دهد یک چرخه»استیصال« است، چراکه ما رشد 
می خواهیم برای کار بیشتر. از طرف دیگر منابع نیاز داریم برای 
رشد بیشتر، اما هیچ کدام از حلقه های این زنجیر موجود نیست. 
بنابراین سال 96 باید نقطه عطفی در جذب سرمایه گذاری های 
خارجی باش��د. اما سرمایه گذار خارجی زمانی به اقتصاد ایران 
می آید که اوال وضعیت محیط کس��ب و کار مس��اعد باش��د. 
دوما: ثبات سیاس��ی و اقتصادی در کشور حاکم باشد و سوما: 
فساد از اقتصاد ایران رفته باشد. آنچه روشن است اینکه نیاز به 

سرمایه گذاری خارجی غیرقابل تکذیب و فراموشی است. 
اما امسال از منظری دیگر می تواند دوران شکوفایی هم باشد. 

چرا: 
الف- خوش��بختانه مقام معظم رهبری در فرمایش��ات خود 
ب��ه موضوع ایجاد امنیت برای س��رمایه گذاری اش��اره کردند. 
در صورتی که مس��ئوالن دولتی و نظام قضایی کش��ور به این 
رهنمود توجه کنند به طور حتم امکان مناس��بی برای جذب 
س��رمایه گذاران خارجی و ایجاد انگیزه برای س��رمایه گذاران 
داخلی ایجاد می ش��ود که این اتفاق حداقل بخش��ی از بحران 

منابع را از بین می برد. 
ب- ب��رای س��ال دوم موضوع اقتصاد مقاومتی در پیش��انی 
اهداف اقتصادی کشور قرار گرفته  است. بنابراین نقشه راهنمای 
کاربردی ای پیش روی ماس��ت که می تواند ناهموارهای پیش 

روی اقتصاد کشور را رفع کند. 
دولت یازدهم طی چهار سال گذشته اقدامات قابل تقدیری 
انج��ام داده که در ص��در آنها توافق هس��ته ای و بهبود روابط 
خارجی اس��ت. خوشبختانه در پایان سال گذشته نیز موضوع 
توافق مالیاتی که به پیش��نهاد و پیگیری اتاق بازرگانی تهران 
رخ داد، مش��خص کرد که دولت همراه بخش خصوصی است. 
اما نیاز اقتصاد ایران بیش از اینهاست. قطعا بهبود فضای کسب 
وکار، حل مش��کل ارز چندنرخی، مبازره جدی با فس��اد، حل 
مش��کالت نظام تامین اجتماعی، بازنگری در قانون کار که هم 
منافع کارگ��ر و هم مصلحت کارفرما را ببیند، بهبود وضعیت 
نظ��ام بانکی و در ج��ان کالم اجرای برنام��ه اقتصاد مقاومتی 
می تواند نجات بخش اقتصاد ایران باشد.  نباید فراموش کرد که 
تأکید رهبری بر موضوع اقتصاد مقاومتی نشان دهنده این است 
که امروز مشکالت اقتصاد ایران نه تنها یک خواسته بخشی یا 
تخصصی که مطالبه ای اجتماعی و ملی اس��ت. امید است که 
در س��ال 96 میان ارکان حاکمیتی کشور نیز وفاقی برای حل 

مشکالت ساختاری اقتصاد ایران ایجاد شود. 
منبع: آینده نگر

 

برگزاری نخستین مناقصه نفتی ایران به 
بعد از انتخابات موکول شد

مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ای��ران در مورد زم��ان برگزاری 
نخس��تین مناقصه نفتی ایران گفت: این مناقصه بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری ایران برگزار خواهد شد. علی کاردر در گفت وگو 
با ایس��نا، با اش��اره به لیس��ت ش��رکت هایی که برای شرکت در 
مناقصه نفتی ایران اظهار تمایل کرده اند، توضیح داد: چند شرکت 
بین المللی اظهار تمایل کردند که شرایط آنها بررسی شد و مورد 
تأیی��د ق��رار گرفت. چند ش��رکت دیگر نیز بع��د از اظهار تمایل 
شرکت های قبلی تمایل خود را اعالم و پیشنهاد خود را ارائه کردند 

که پیشنهاد آنها در کمیته فنی در حال بررسی است. 

حمل  و نقل

سازمان هواپیمایی اعالم کرد
رقابت ۴8 شرکت هواپیمایی خارجی در 

بازار هوانوردی ایران
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت که هم اکنون ۴۸ 
شرکت هواپیمایی خارجی به صورت برنامه ای و فوق العاده در 
ایران فعالند.  به گزارش  »فرصت امروز« از سازمان هواپیمایی 
کشوری، رضا جعفرزاده افزود: در طول دو سال گذشته تقاضای 
شرکت های هواپیمایی خارجی برای حضور در بازار ایران روند 
افزایش��ی به خود گرفته و 1۸ ش��رکت به تعداد شرکت های 
هواپیمایی اضافه شده و هم اکنون تعداد شرکت های هواپیمایی 
خارجی فعال در ایران به ۴۸ شرکت رسیده است.  وی با بیان 
اینکه در دو س��ال گذشته به محض فراهم شدن زمینه روابط 
و مناسبات بین کشورها توسط مقامات دیپلماسی، هیأت های 
مختلف حمل و نقلی نس��بت به برقراری پروازها به ایران اقدام 
کردند، گفت: ش��رایط جغرافیایی و کشش بازار همواره تب و 
تاب برقراری پروازهای جدید را ایجاد کرده اس��ت.  جعفرزاده 
خاطرنش��ان کرد: هم اکنون شهرهای مختلف ایران در زمینه 
جذب گردش��گر از جمله گردشگران زیارتی، مراکز تاریخی و 
فرهنگی جاذبه های بسیار زیادی دارند که موجب می شود انبوه 
مسافران خارجی از سفر به ایران استقبال کنند، اگرچه با توجه 
به ظرفیت های موجود برای رسیدن به مطلوب راه بسیار است.  

راه آهن ایران چقدر با پیشرفته ترین 
راه آهن دنیا فاصله دارد؟ 

مدیرعامل سابق راه آهن گفت: راه آهن ایران در بخش باری و 
لکوموتیو تقریباً هم سطح دنیاست و از بقیه تکنولوژی های روز 
دنیا عقب نیست.  به گزارش خبرآنالین، محسن پورسیدآقایی 
در خصوص اینکه راه آهن ایران چقدر با پیشرفته ترین راه آهن 
دنیا فاصله دارد، اظهار داشت: حمل ونقل ریلی ابعاد مختلفی 
دارد. ما در برخی ابعاد کامالً پیش��رفته هستیم، اما در برخی 
از ابعاد خیر.  مدیرعامل س��ابق راه آهن تصری��ح کرد: در کار 
خط و ساخت خطوط، ابنیه و زیرسازی خطوط کاماًل به روز و 
هم سطح دنیا هستیم. در برخی از بخش ها مثل سرعت قطارها 
خیلی عقب هس��تیم. در دو دهه اخیر در دنیا توجه زیادی به 
افزایش س��رعت قطارهای مسافری شده است.  پورسیدآقایی 
در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر سرعت ۸0 کیلومتر 
در س��اعت اس��ت، عنوان کرد: خیر، 160 کیلومتر در ساعت 
اس��ت. مسیر ۸0 کیلومتر در ساعت، فقط در یک بخش هایی 
در جنوب و ش��مال کشور است.  وی ادامه داد: در حال حاضر 
یک س��ری از قطارهای مشهد 1۴0 و یک سری 160 کیلومتر 
در س��اعت می روند. در دنیا به طور معمول حداکثر سرعت را 
می گویند، نه متوسط سرعت را. مسیر تهران - مشهد به طور 
متوسط سرعت 91 کیلومتر در ساعت است، منتها این سرعت 
در دنیا مطلوب نیست.  مدیرعامل سابق راه آهن متذکر شد: در 
دنیا مسیرهای پرترافیک باالی 2۵0 کیلومتر بر ساعت است. 
یعنی 2۵0 تا ۳00 کیلومتر بر ساعت، سرعت مطلوبی است که 
روی مسیرهای مسافری کار می کنند. خب ما تازه وضع مان در 
تهران - مش��هد خوب بود، اما بقیه مسیرها سرعت روی 120 

کیلومتر بر ساعت است و این خوب نیست. 

 :ATR شرکت
نخستین هواپیمای مسافربری میان برد 

تحویل ایران شد
ای.تی.آر  )ATR( یکی از بزرگ ترین ش��رکت های سازنده 
هواپیماهای مس��افربری میان برد خبر داد که نخستین فروند 
از پیشرفته ترین هواپیماهای مسافربری ملخ دار را روز گذشته 
تحویل ایران داد.  به گزارش ایرنا، شرکت  ای.تی.آر اعالم کرد 
که نخستین فروند از هواپیماهای مسافربری ملخ دار پیشرفته  
)ATR72-600( تحوی��ل مدیرعام��ل ایران ایر ش��د.  فرهاد 
پرورش، مدیرعامل شرکت ایران ایر که برای تحویل نخستین 
فروند از سفارش ایران به تولوز فرانسه رفته بود در این مراسم 
گف��ت: از دریافت م��دل  )ATR72-600( که تاکنون آن را 
به پرواز درنیاورده ایم بس��یار خوش��حال هس��تیم.  جیووانی 
ترامپال��ورو، مدیر مالی ش��رکت  ای.تی.آر نیز در این مراس��م 
گفت: هن��وز هم در هوانوردی لحظات تاریخی وجود دارد که 
ای��ن یکی از آنها اس��ت.  وی افزود: مفتخریم که هواپیماهای 
ما چاره احتیاجات ش��دید ایران در زمینه پروازهای منطقه ای 
هستند. در قراردادی که ایران ایر با شرکت فرانسوی- ایتالیایی 
ای.تی.آر  )زیرمجموعه ایرباس( منعقد کرد، قرار است 20فروند 
هواپیمای 72نفره خریداری ش��ود که چهار فروند آن تا اواخر 

اردیبهشت ماه جاری تحویل ایران ایر می شوند. 

چینی ها سرانجام به ریل مشهد رسیدند
پرترافیک ترین مس��یر ریلی ایران برقی سازی خواهد شد 
و س��رانجام س��رمایه گذارانی از چین، کار تأمین مالی این 
طرح بزرگ  را بر عهده خواهند گرفت.  به گزارش ایس��نا، 
در طول سال های گذشته سه برنامه جامع در حوزه ارتقای 
کیفیت رفت و آمد قطارها طراحی ش��ده که هنوز بسیاری از 
آنها در مرحله مذاکره برای جذب منابع مالی هس��تند.  در 
کنار طرح راه آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان و خط 
برقی اینچه برون، یکی از اصلی ترین پروژه هایی که در طول 
سال های گذش��ته به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت ها در 
دستور کار قرار گرفته اس��ت، برقی سازی خط ریلی تهران 
– مش��هد است.  این مس��یر که در طول سال های گذشته 
به عن��وان پرترافیک ترین محور ریلی کش��ور مطرح بوده، با 
اجرایی ش��دن چند طرح در ظرفیت های موجود زمان سیر 
خود را به حدود 10 کاهش داده اس��ت اما با این وجود این 
نیاز وجود دارد که سرعت اتصال این دو شهر افزایش یابد. 
به دنبال این اولویت گذاری راه آهن اعالم کرد این برنامه نیاز 
ب��ه تأمین بیش از 2 میلیارد ی��ورو منابع مالی دارد و با توجه 
به شرایط اقتصادی دولت قطعاً بهترین گزینه جذب فاینانس 
خارجی خواهد بود و از این رو مذاکراتی با کشورهای خارجی 
به طور خاص چین آغاز ش��د.  پس از چند ماه مذاکره در این 
زمینه حاال قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی خبر از رسیدن به 
گام های پایانی مذاک��رات برای ورود طرف چینی به این خط 
ریلی داده اس��ت. فخریه کاش��ان گفته ق��رارداد تأمین پروژه 
برقی س��ازی پروژه تهران – مش��هد با چینی ها نهایی شده و 
در ماه ژوئن به امضا می رس��د.  با امضای این قرارداد چینی ها 
دومی��ن طرح بزرگ ریلی خود در ای��ران را پس از خط آهن 
سریع الس��یر تهران – اصفهان به دست خواهند آورد و به نظر 
می رسد ایران گام های مهم خود برای رسیدن به استانداردهای 
جهانی ریلی را با س��رعت بیش��تری برمی دارد، موضوعی که 
می تواند در بلند مدت ش��بکه ریلی را با مزیت نسبی سرعت، 

از دیگر رقبای خود پیش بیندازد. 



مرک��زی گفت:  بانک  رئی��س کل 
نباید بگذاریم به تولید ش��وک وارد 
ش��ود، زی��را کار ب��رای تولیدکننده 
به حد کافی سخت ش��ده لذا بانک 
مرکزی ت��اش می کند آرامش بازار 

را حفظ کند. 
به گزارش ایس��نا، ولی اهلل س��یف 
در جلسه ش��ورای بانک های استان 
قزوین که شب گذشته در استانداری 
قزوی��ن برگ��زار ش��د، اظه��ار کرد: 
بانک ها قرار نیس��ت از بیرون کمک 
بگیرند بلکه با مدیریت خودش��ان و 
جلب س��پرده های مردم باید بتوانند 
هم به س��ود منطقی برس��ند و خود 
را اداره کنند، هم س��پرده گذاران را 
راض��ی نگه دارن��د و هم ب��ه تولید و 
اش��تغال کمک کنند که این کارها 

فنی و پیچیده و مشکل است. 
مرک��زی  بان��ک  رئی��س کل 
خاطرنش��ان کرد: بانک ه��ا به عنوان 
بنگاه اقتصادی و اجتماعی محسوب 
می ش��وند ک��ه بخش دولت��ی آن را 
با س��هم ۴۰ درصدی دول��ت تامین 
کرده ایم و به دنبال سود هم نیستیم 
و مابقی از سپرده ها تامین می شود. 
س��یف تصریح ک��رد: اگ��ر اجازه 
ندهیم که بانک ها سود ببرند صنعت 
بانکداری تعطیل می ش��ود، لذا باید 
زمینه حض��ور بخ��ش خصوصی را 
فراهم کنی��م و دولت را به س��مت 

کوچک سازی رهنمون شویم. 
وی مط��رح کرد: اصاح س��اختار 
مدیریتی در بانک ها ضروری است تا 
به افزایش بهره وری در این سیستم 
منجر ش��ود و امروز باید گفت نظام 
بانک��ی در مع��رض تحول اس��ت و 
اقدامات م��ا باید به تغییر اساس��ی 

منجر شود. 
رئی��س کل بانک مرکزی گفت: در 
بانک مرکزی برای اصاح س��اختار 
بانک ها برنام��ه داریم و این موضوع 
در کمیسیون های تخصصی مجلس 
بررس��ی می ش��ود و ب��ه مس��یری 
می روی��م که تع��ادل در نظام بانکی 

برقرار شود. 
وی تش��ریح کرد: با کمک مجلس 
باید ب��ه س��متی برویم ک��ه دولت 
بتواند حساب ش��ده از تولید حمایت 
کن��د و بهره های بانکی متناس��ب با 
تولیدکنندگان  از  وضعیت واحده��ا 
دریافت شود و اگر تعادل مناسب در 
سیس��تم بانکی ایجاد نشود در سایر 

بخش های نیز تاثیرگذار است. 
س��یف تصریح کرد: درگذش��ته از 
آس��یب  غیر کارشناس��ی  روش های 
 دیده ای��م و ام��روز بای��د ب��ا علم و 
نگاه کارشناس��ی و توج��ه به منابع 
محدود تسهیات را به صورت بهینه 
اختص��اص دهی��م تا نیازه��ا تامین 

شود. 
وی مطرح ک��رد: مطالبات معوق 
و بده��ی دول��ت و دارایی های راکد 
از مهم ترین منابع مالی است و باید 
همه منابع راکد در اختیار بانک ها را 

که بخش��ی از آن واحدهای صنعتی 
و تولیدی تملک ش��ده است، فعال 
کرده و به منبع واقعی تبدیل کنیم. 
رئی��س کل بانک مرک��زی تصریح 
کرد: اگر واحدی بتواند س��رپا بماند 
و توجیه اقتصادی داش��ته باشد باید 
همکاری کنیم تا به فروش رس��یده 
و به تولید برس��د تا هم بدهی بانک 
پرداخت ش��ود و هم از راکد ماندن 

منابع جلوگیری شود. 
وی اضافه کرد: در فضای ش��فاف 
باید فعالیت های اقتصادی هم شفاف 
ش��ود و بدانیم تملک واحدها برای 
طلب یک دارایی منجمد محس��وب 
می ش��ود که نمی تواند مشکات ما 
را ح��ل کند لذا واگ��ذاری و فروش 
این مناب��ع با لحاظ کردن ۲۵ درصد 
مالکانه برای بانک ها باید در اولویت 

قرار گیرد. 
س��یف گف��ت: در س��ال ج��اری 
رویک��رد مهم ما آزادس��ازی اموالی 
اس��ت که قفل ش��ده و قابل استفاده 
نیست و با کمک استانداران باید در 
این زمینه فعال شویم و این کار را از 

استان قزوین آغاز می کنیم. 
از  تجلی��ل  همای��ش  در  س��یف 
فعاالن اقتصاد مقاومتی در اس��تان 
قزوی��ن اظهار ک��رد: واقعی��ت این 
اس��ت که ش��رایط س��ال، نوسانات 
اقتصادی، بازار پرتاطم و فضایی که 
سرمایه گذار جرأت سرمایه گذاری را 

نداشت به خوبی به یاد داریم. 
اینک��ه  مقدم��ه  اف��زود:  وی 
س��رمایه گذار بتواند س��رمایه گذاری 
کند این است که افق تصمیم گیری 
خ��ود را ببیند و بتوان��د در فضایی 
آرام، مطمئن و بدون تاطم به فکر 

سرمایه گذاری باشد. 
س��یف عنوان کرد: کش��ور ما نیاز 
به اش��تغال و تولی��د دارد و با توجه 
به ظرفیت ه��ای باالیی ک��ه در آن 
موجود اس��ت می تواند جاذبه بسیار 
باالیی برای سرمایه گذاران داخلی و 

خارجی داشته باشد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ام��روز ب��ه 
برجام ظلم ش��ده است، تاکید کرد: 
نخستین طلیعه این دستاورد بزرگ 
اقتص��ادی  را می توانی��م در رش��د 
۱۱.۶درصدی که در ۹ماهه ابتدایی 

سال ۱۳۹۵ رخ داد ببینیم. 
رئی��س کل بانک مرک��زی اضافه 
ک��رد: با برنامه غربی ه��ا قرار بر این 
بود تا صادرات کش��ور رو به کاهش 
حرکت کرده و ب��ه روزی ۲۰۰ هزار 
بش��که در روز برس��د، ام��ا امروز به 
برک��ت برجام دو برابر ش��ده و وزیر 
نفت هم توانس��ت جای��گاه ایران در 

بازار نفت اوپک را نیز تثبیت کند. 
ازدس��تاوردهای  یک��ی دیگر  وی 
برجام را قرار گرفتن کشور در مسیر 
خروج از رکود دانست و عنوان کرد: 
رش��د منفی اقتصادی در دو س��ال 
پیاپی رکود را ب��ه دنبال دارد و این 
رکود، خ��ود تورم ۴۰ درصدی را نیز 

به دنبال داشت. 
مرک��زی  بان��ک  کل  رئی��س 
اظهار ک��رد: عاج رک��ود تورمی با 
روبه رو  زیادی  بسیار  پیچیدگی های 
اس��ت و وقت��ی کش��ور دچ��ار این 
مشکل می ش��ود، دیگر سیاست های 
انبس��اطی مال��ی راه حل مناس��بی 
نخواه��د بود، به همی��ن دلیل ابتدا 
باید تورم را رفع و س��پس به دنبال 

رفع رکود بود. 

وی س��ال ۱۳۹۵ را ی��ک س��ال 
اس��تثنایی برای کش��ور دانس��ت و 
گفت: بعد از ۲۶ سال، شاهد نرخ تک 
رقم��ی تورم در کش��ور بودیم و این 
کاهش تورم از س��وی دیگر با رشد 

اقتصادی نیز همراه بود. 
س��یف بیان ک��رد: یک��ی دیگر از 
التهاب آفرین، تاطم هایی  مس��ائل 
ب��ود که در ب��ازار ارز به وجود آمد و 
باعث نوس��ان شدید ش��د، اما دولت 
یازده��م با یک نگاه کارشناس��ی به 

مسائل اقتصاد کان نگاه می کند. 
وی تاکی��د ک��رد: با دول��ت قرار 
گذاش��ته ایم که به س��متی حرکت 
نکنیم که برای رفع کس��ری بودجه 
ب��ه نظ��ام بانکی نگاه کنی��م و نظام 
بانک��ی را قل��ه ای می دانی��م که در 

اختیار تولید باید قرار بگیرد. 
رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره 
به اینکه هدف ما این است که نظام 
بانکی به ط��ور صد  در صد در اختیار 
بخ��ش تولی��د ق��رار بگی��رد افزود: 
انباشت چهار دهه تکالیف و استفاده 
غیراصولی از نظ��ام بانکی این نظام 
را دچ��ار چالش ک��رده و امروز باید 
ت��اش کنیم تا نظ��ام بانکی تقویت 
ش��ود و در خدمت نظام تولید منتج 

به اشتغال زایی قرار بگیرد. 
وی گفت: قدرت اعطای تسهیات 
در نظ��ام بانک��ی به ش��دت تحلیل 
رفت��ه و نظ��ام بانکی ب��ا محدودیت 
اعطای تسهیات به دلیل مشکاتی 
همچون عطش دریافت تسهیات با 

مشکل روبه رو شده است. 
س��یف عنوان کرد: دلی��ل اصلی 
ای��ن عط��ش دریاف��ت تس��هیات، 
مدیریت ضعیف و همچنین انباشت 

سیاس��ت های غلط��ی اس��ت که در 
دولت قبل در بانک مرکزی به نظام 

بانکی تحمیل شده است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه ترازنامه نظام 
بانکی ب��ه دو قس��مت دارایی جاری 
و دارایی منجمد تقس��یم می ش��ود، 
اضاف��ه کرد: اگر درص��د تراز دارایی 
منجم��د ب��اال باش��د نظ��ام بانکی 

زمین گیر خواهد شد. 
رئی��س کل بانک مرک��زی ادامه 
داد: امروز نظام بانکی در این بخش 
دارای وضعی��ت قابل قبولی نیس��ت 
و بخش��ی از این وضعی��ت بد نیز به 
واس��طه حجم باالی معوقات بانکی 

است. 
وی با اش��اره به اینکه ۱۴.۷ درصد 
مطالب��ات بانکی مرتب��ط با معوقات 
بوده اس��ت، گفت: امروز این رقم به 
۱۰ درصد رسیده و این یک دستاورد 

بزرگ محسوب می شود. 
سیف اظهار کرد: در سال گذشته 
و اخیرا با حمایت رئیس جمهوری و 
بانک های  تصویب مجلس س��رمایه 

دولتی دو و نیم برابر شد. 
مهم تری��ن  از  یک��ی  اف��زود:  وی 
آس��یب های تحری��م در رابط��ه ب��ا 
نظ��ام بانک��ی، قط��ع ارتب��اط نظام 
بانکی کش��ورمان با نظ��ام بانکداری 
بین المللی و عقب ماندگی کشورمان 
از قوانین و به روزرسانی هایی بود که 
در ای��ن مدت در دنی��ا اتفاق افتاده 
ب��ود.  رئیس کل بانک مرکزی ادامه 
داد: ب��رای آنکه فضای عقب ماندگی 
کش��ورمان کم ش��ود و به روز شویم 
باید ساختارها و استانداردهای مالی 
و همچنین دستورالعمل های مبارزه 
با پولش��ویی و مبارزه با تروریسم در 
کشور پیاده می شد که امروز این کار 

نیز در حال انجام است. 
وی با بیان اینک��ه قطع ارتباط با 
نظام بانکی بین المللی ما را از سمت 
تجارت خارجی به س��مت صرافی ها 
س��وق می داد، اظهار ک��رد: امروز به 
واس��طه برجام این رون��د معکوس 

شده و این امر مبارکی است. 
س��یف عنوان ک��رد: ن��گاه دولت 
یازدهم کار کارشناس��ی و دور شدن 
از ش��عارهایی اس��ت ک��ه منجر به 

اتاف سرمایه می شود. 
وی همچنی��ن با اش��اره به اینکه 
در گذش��ته به افراد بی تجربه اجازه 
تاسیس موسسات قرض الحسنه داده 
می شد، گفت: انحال هشت تعاونی 
اباغ ش��ده و تا به امروز هفت مورد 
آن تعیین تکلیف شده است.  رئیس 
کل بان��ک مرک��زی در پایان با بیان 
اینکه اقتصادی مقاوم اس��ت که در 
برابر ش��وک ها و تکانه ه��ا مقاومت 
کند، یادآور شد: شوک نفتی خیلی 
از کش��ورهای بزرگ دنیا را با بحران 
روب��ه رو ک��رد، اما در این کش��ور با 
سیاس��ت هایی که اتخاذ ش��د شاهد 
نوسانی نبودیم و این نشان از اتخاذ 

یک سیاست صحیح است. 

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد

از هرگونه شوک به حوزه تولید باید جلوگیری کرد

در جلس��ه ای ک��ه در رابطه با رس��یدگی به 
تس��هیات پرداختی به کسبه پاسکو در بانک 
مرکزی برگزار شد، با تصمیمات اخذ شده قرار 
بر این ش��د اس��تمهال بدهی آنها و همچنین 
پرداخ��ت وام تا س��قف ۳۰۰ میلیون تومان در 

دستور کار قرار گیرد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، روز گذش��ته ب��ه دعوت 
بانک مرکزی جلس��ه ای با حض��ور نمایندگان 
ات��اق اصن��اف، ش��ورای هماهنگ��ی بانک های 
دولتی و خصوص��ی و همچنین اداره اعتبارات 
بانک مرکزی برگزار ش��د که موضوع تسهیات 

پاسکو مورد بررسی قرار گیرد. 
در حال��ی با حادثه پاس��کو در پایان دی ماه 
سال گذشته ش��بکه بانکی اعام آمادگی کرد 
تا تسهیاتی تا س��قف ۳۰۰ میلیون در اختیار 
کسبه قرار خواهد داد که طی چند ماه گذشته 
از س��وی کس��به، اعامی مبنی بر درخواست 
دریافت وام به شورای هماهنگی بانک ها نشده 
بود، در عین حال که تشکیل دبیرخانه مربوطه 

نیز در هاله ای از ابهام قرار داشت. 
اما براس��اس آنچه جمش��یدی،  دبیر کانون 
بانک ه��ای خصوص��ی  در رابط��ه ب��ا جلس��ه 
روز گذش��ته با ایس��نا مطرح کرده و با توجه به 
برخی مس��ائل، بانک مرکزی تشکیل دبیرخانه 
در ای��ن بانک را نپذیرفته و قرار ش��ده اس��ت، 
دبیرخانه در شورای هماهنگی بانک ها تشکیل 
ش��ود که وظیفه آن ص��دور تاییدیه هایی برای 
پرداخت تس��هیات به متقاضیانی است که آن 

را درخواست کرده اند. 
به ظاهر در این جلس��ه اصناف نسبت به دیر 
پرداخت شدن تس��هیات و همچنین تصمیم 
برای تمدید بدهی قبلی آنها ش��کایاتی داشتند 
و در ۲۲اردیبهش��ت ماه طی ارسال نامه ای گله 
خ��ود را عنوان کردند. این در حالی اس��ت که 
تا پیش از این درخواس��ت های آنها و همچنین 

تاییدیه های الزم به بانک ها ارسال نشده بود. 
براس��اس تصمیمات اخذ ش��ده قرار بر این 
اس��ت کسبه ای از پاس��کو که در زمان انهدام 
به بانک ها بدهکار بوده اند، اس��تمهال شده و با 

سود ۱۸ درصد بازپرداخت شود. 
ام��ا موضوع اینجاس��ت که برای اس��تمهال 
بدهی کس��به قرار بر این بوده دولت براس��اس 
مصوبه قبلی بخشی از سود تعلق گرفته به این 
تسهیات را پرداخت کند ولی تاکنون اعامی 
مبن��ی بر تامین بودجه الزم برای این منظور از 
سوی سازمان برنامه و بودجه نشده است. با این 
حال استمهال بدهی در دستور کار بانک ها قرار 
خواهد گرفت و هر زمان که س��ازمان برنامه و 
بودجه منابع الزم را در اختیار بانک ها قرار داد 
آنگاه این س��ود کسر ش��ده و به حساب کسبه 
پاسکو واریز شود، ولی تا آن زمان باید کسبه 
تسهیات قبلی را با ۱۸ درصد پرداخت کنند. 

همچنی��ن قرار ش��د ات��اق اصن��اف و بانک 
مرکزی پیگیر موضوع تامین بودجه الزم برای 
استمهال بدهی باش��ند، در عین حال که قرار 
ب��وده به تس��هیات تا س��قف ۳۰۰ میلیون که 
برای کس��به در نظر گرفته شده بود نیز یارانه 
سود اختصاص یافته و ۱۰ درصد سود ۱۸ درصد 
موجود را دولت و ۸ درصد باقی مانده را کس��به 
پرداخت کنن��د، اما تاکنون در این باره اقدامی 

صورت نگرفته است. 
با این حال امروز لیس��تی حدود ۷۴ نفره به 
بانک ها اعام ش��ده که مجموع��ه تقاضا برای 
اس��تمهال بدهی و دریافت تسهیات تا سقف 
۳۰۰ میلیون توم��ان در آن وجود دارد که باید 
غربالگری ش��ده و هر کدام مورد رسیدگی قرار 
گیرند. در نهای��ت با تاییدیه های الزم پرداخت 
تسهیات و اس��تمهال بدهی آغاز خواهد شد. 
این در حالی اس��ت ک��ه بانک ها اعام کرده اند 
ک��ه از امروز هم آماده انج��ام اقدامات الزم در 

این رابطه خواهند بود. 
تسهیات تا س��قف ۳۰۰ میلیون تومان قرار 
نیس��ت برای تمامی کس��به این ساختمان که 
پیش تر حدود ۶۰۰ نفر اعام ش��ده بود به طور 
یکس��ان پرداخت شود بلکه براس��اس شرایط 
به وی��ژه متراژ محلی ک��ه در آن حضور دارند و 
همچنین نوع فعالی��ت اختصاص پیدا می کند. 

این وام ب��ا دوره بازپرداخت حداکثر ۳۶ ماهه و 
سود ۱۸ درصد پرداخت می شود. 

ش��رط الزم برای دریافت تاییدیه اختصاص 
تسهیات و استمهال بدهی این است که حتما 
قبا در ساختمان پاسکو فعال بوده و از سوی 
دیگر محل فعالیت ثابت و مش��خصی را اکنون 

دارا هستند. 

جزییات جلسه چند جانبه در میرداماد

تصمیمات تازه برای بدهی و وام کسبه پالسکو

اعطای تسهیالت به مستمری بگیران 
تامین اجتماعی از سوی بانک رفاه

ش��عب بانک رفاه در سراسر کشور آمادگی دارند نسبت به 
اعطای تس��هیات قرض الحسنه به بازنشستگان، مستمری و 

مقرری بگیران سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند. 
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بازنشستگان، 
مستمری و مقرری بگیران سازمان تامین اجتماعی که حقوق 
خود را از بان��ک رفاه دریافت می کنند، می توانند تا س��قف 
۲۰ میلی��ون ریال و با مدت بازپرداخت ۳۶ ماه از تس��هیات 

قرض الحسنه بهره مند شوند. 

بخشودگی 174 میلیارد ریال سود 
تسهیالت کمتر از 25 میلیون تومان در 

بانک کشاورزی
در اجرای مرحله دوم تبصره ۳۵ قانون بودجه و دستور العمل 
اباغی بانک مرکزی جمهوری اس��امی ایران، با گذشت یک 
هفته از ش��روع اجرای این طرح، قریب ب��ه ۱۷۴ میلیارد ریال 
سود و وجه التزام تسهیات کمتر از ۲۵ میلیون تومان مشتریان 
ای��ن بانک بخش��وده و ۸۲۰۰ فق��ره پرونده بده��کاران بانک 
کشاورزی تسویه و مختومه شد.  به گزارش روابط عمومی بانک 
کشاورزی، برابر با دستور العمل اباغی بانک مرکزی جمهوری 
اسامی ایران مشتریانی که اصل بدهی آنها کمتر از ۲۵ میلیون 
تومان اس��ت، چنانچه تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به تسویه 
نقدی اصل بدهی خود اقدام کنند، سود و وجه التزام بدهی آنان 
بخشوده خواهد شد.  به دنبال اباغ این دستورالعمل، از تاریخ 
۱۸ اردیبهشت ماه شعب بانک کشاورزی سراسر کشور در اقدامی 
هماهنگ تا س��اعت ۲۲ پاسخگوی مشتریان بدهکار هستند و 
تاکنون استان آذربایجان شرقی با تسویه نزدیک به ۶۰۰ فقره 
پرونده در مقام نخست و پس از آن، خوزستان، فارس، اصفهان، 
خراس��ان رضوی و کرمانش��اه با تس��ویه حدود ۵۰۰ پرونده در 

مقام های بعدی قرار دارند. 

همکاری بانک سامان و شرکت ملی نفت 
ایران ادامه می یابد

همزمان با بیس��ت ودومین نمایش��گاه نفت، گاز و پتروشیمی 
ایران، قرارداد همکاری ش��رکت ملی نفت ایران و بانک س��امان 
برای یک سال دیگر تمدید شد.  به گزارش سامان رسانه، محمد 
فرخی پور، مدیر بانکداری شرکتی با اعام این خبر گفت: به دنبال 
رضایت مدیران و کارکنان ش��رکت ملی نف��ت ایران از خدمات 
بانکی و بیمه ای گروه مالی سامان، قرارداد همکاری تا پایان سال 
۱۳۹۶ به امضای طرفین رس��ید.  مدیر بانکداری شرکتی بانک 
سامان گفت: براساس این تفاهم نامه، کارکنان شرکت ملی نفت 
ایران از مزایای کارت اعتباری بانک سامان و خدمات بیمه تکمیلی 
درمان بیمه سامان بهره مند می شوند و سایر خدمات بانکی نیز به  

تدریج، در اختیار آن شرکت قرار می گیرد. 

الزامی شدن ثبت شماره کارت بانک 
کارآفرین در سامانه پیوند

براس��اس اباغ بان��ک مرکزی، به منظ��ور حفظ اطاعات 
محرمانه مش��تریان، فعال س��ازی ش��ماره کارت و ش��ماره 
تلفن همراه در س��امانه پیوند )واس��ط می��ان بانک  مرکزی 
و اپلیکش��ن های پرداخت یا اپراتوره��ای تلفن همراه( برای 
اس��تفاده از کارت ه��ای بانکی جهت پرداخت ه��ای موبایلی 
ضروری اس��ت.  به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، به 
منظور حفظ اطاعات محرمانه مشتری )اعم از شماره کارت، 
رمز، تاریخ انقضای کارت و. . .(  و ارتقای امنیت پرداخت های 
مبتنی بر USSD،  بهره گیری از سامانه پیوند برای استفاده 
از کارت ه��ای بانکی جهت پرداخت هزینه به صورت موبایلی 
ضروری است.  مشتریانی که تمایل دارند از کارت های بانکی 
خ��ود در پرداخت های موبایلی و اپلیکیش��ن های مبتنی بر 
بس��تر USSD استفاده کنند، ضروری اس��ت ابتدا به بانک 
صادر کنن��ده کارت مراجعه کنند و  با فعال س��ازی ش��ماره 
کارت و ش��ماره تلفن همراه در سامانه پیوند، اجازه استفاده 
از کارت ه��ای بانکی جهت پرداخت هزینه به صورت موبایلی 
را دریافت کنند. همچنین هر بانک صرفا می تواند کارت های 
صادر ش��ده برای مش��تریان خود را در سامانه پیوند تعریف 
کند و امکان تعریف یا تغییر اطاعات شماره کارت یا شماره 
تلفن همراه مش��تریان یک بانک در سامانه پیوند برای سایر 

بانک ها وجود ندارد. 

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران تاکید کرد
 اصالح نظام بانکی کشور با شناخت

 نقاط قوت و ضعف اقتصاد
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در رابطه با تبیین 
نیازمندی های اصاح س��اختار نظام بانکی، گفت: شناسایی 
مشکات و چالش های عدیده شبکه بانکی کشور نقش موثر 

و بسزایی در اصاح نظام بانکی دارد. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک قرض الحس��نه مهر ایران، 
مرتضی اکبری با اش��اره به متغیرهای الزم برای اصاح نظام 
بانک��ی در خص��وص التزام بخش��ی در بازار پول و س��رمایه 
و نق��اط ضعف و قوت ای��ن امر گفت: پی��ش از پرداخت به 
چگونگی نظم دهی به سیس��تم بانکی باید مش��کات شبکه 
بانکی را احصاء کنیم. چنانچه معلول و چالش های سیس��تم 
بانکی را نشناس��یم، قاعدتا راه حل مناسبی نیز برای حل آن 
نمی توانی��م ارائه دهیم.  وی ضمن تاکید به مش��کات نظام 
بانکی کش��ور تصریح ک��رد: اقتصاد ما بانک محور اس��ت و 
بخش عمده ای از مسئولیت تامین مالی بنگاه های اقتصادی 
و تولید کشور برعهده بانک ها است. سرمایه ثابت بنگاه ها را 
باید بازار سرمایه تامین کند و سرمایه در گردش بنگاه ها در 
بازار پولی تامین می ش��ود؛ ولی در کش��ور ما به دلیل بانک 
محور بودن اقتصاد، تامین س��هم زیادی از س��رمایه ثابت و 

تمامی سرمایه در گردش به بانک ها محول شده است. 
وی اضاف��ه کرد: تزریق پول به بنگاه ها فش��ار زیادی را به 
بدنه بانکی کش��ور و اعطای تس��هیات وارد می کند زیرا در 
این س��اختار سهم کمی از س��رمایه برآورد شده به شرکا و 
صاحبان س��هام اختصاص می یابد و تامین بخش کثیری از 
منابع، توسط بانک ها محقق می شود.  مرتضی اکبری گفت: 
در این راستا از ابتدای انقاب تاکنون همیشه فشار مضاعف 
منابع مال��ی بر گرده بانک ها ب��وده و در مواقعی که اقتصاد 
کش��ور دچار بحران می شود، نخس��تین تاثیر آن در بانک ها 
نم��ود پیدا می کن��د. بحران تحریم، جنگ و. . . در ش��رایط 

مختلف، بانک های کشور را تحت شعاع قرار می دهد. 
 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک چهار شنبه4
27 اردیبهشت 1396

شماره 786

بانکنامه

گزارش2

اقدامات جدید برای حل مسائل کاسپین
مدیرکل نظارت بر بانک های بانک مرکزی از جدیت و فشار 
این بانک برای تعیین تکلیف تعاونی های منحله و رفع مشکات 
س��پرده گذاران خبر داد.  عباس کمره ای در گفت وگو با ایِبنا با 
اشاره به اینکه موسسه کاسپین در واقع متشکل از هشت تعاونی 
غیرمجاز بود که مجوز فعالیت از بانک مرکزی نداشته اند، گفت: 
س��پس بانک مرکزی مجوز فعالیت موسسه کاسپین را صادر 
کرد و قرار شد آن هشت تعاونی منحل شوند.  مدیرکل نظارت 
بر بانک های بانک مرکزی اظهارداش��ت: این اتفاق افتاد و قرار 
شد دارایی ها و بدهی های اینها به موسسه کاسپین منتقل شود. 
در این بین اتفاقاتی افتاد از جمله اینکه هنوز روند انتقال دارایی 
و بدهی ها شکل نگرفت البته یک مرجعی حکم صادر کرد که 
تابلوهای تمام آن تعاونی های غیرمجاز که شاید در حدود ۶۰۰ 
ش��عبه بود همه به موسسه کاسپین تبدیل شوند و دفترچه ها 

تغییر کند. 
کمره ای تاکید کرد: عما این تعاونی ها به موسسه کاسپینی 
تبدیل ش��دند که ب��رای خودش��ان فعالیت می کردن��د. افراد 
می دیدند که نام کاس��پین در ش��عبه است و اس��م آن نیز در 
بانک مرکزی تایید شده و سپس سپرده گذاران در آن حساب 
باز می کردند ولی منابع به خود موسسه کاسپین نمی رفت که 
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره داش��ت و منابع در آن تعاونی 
وارد می ش��د.  وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در زمانی که 
این اتفاق افتاد اطاع رسانی کرد و ما جلساتی برگزار کردیم و 
به دنبال تس��ریع در نقل و انتقاالت بودیم. پس اتفاق این بود 
که تعاونی ها تابلوی کاسپین داشتند و دفترچه این موسسه نیز 

وجود داشت اما هر تعاونی برای خودش کار می کرد. 
مدیرکل نظارت بر بانک های بانک مرکزی افزود: از سویی نیز 
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاس��پین نیز فشار الزم برای 
انتقال دارایی و بدهی های تعاونی ها انجام ندادند و در این مورد 
مدیران این موسس��ه قصور کردند و باید می رفتند دارایی ها و 
بدهی ها را شناسایی می کردند.  به گفته کمره ای، قیمت ها باید 
با نرخ کارشناس��ی روز انجام و مشخص می شد که مثا فان 
مل��ک چقدر می ارزد و به میزان آن س��پرده می آمد. بعد از آن 
موسسه با کس��ری روبه رو شد.  وی با اشاره به اینکه کاسپین 
شعبه ای نداش��ته و تنها یک پوسته و اداره مرکزی بود، گفت: 
ش��اید بعد از ایجاد تابلوهای کاسپین با حکم مرجع قضایی و 
اینکه مردم رفتند سپرده گذاری کردند،  پول در حساب موسسه 
نرفت.  وی تصریح کرد: وقتی موسسه با بانکی ۳۲ تا ۳۴ درصد 
س��ود پرداخت می کند جای تعجب دارد و م��ردم باید بدانند 
جایی این حباب خواهد ترکید. مگر می توان این گونه فکر کرد 
که موسس��ات بسیاری در کش��ور زیان دیده باشند و تنها در 

بانک ها سود بدهند. 

رشد اندک قیمت دالر و سایر ارزها
صرافان بازار ارز و طا نرخ هر دالر آمریکا را ۳.۷۵۵ تومان 
و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی طرح جدی��د را ۱.۲۱۶.۰۰۰ 
تومان تعیین کردند که نش��ان دهنده رشد اندک نرخ دالر و 
نوسان بازار س��که است. هر یورو در بازار آزاد تهران ۴.۲۰۹ 
تومان و هر پوند نی��ز ۴.۸۷۱ تومان قیمت خورد. همچنین 
هر نیم س��که ۶۵۳.۰۰۰ تومان و هر ربع س��که ۳۷۱.۰۰۰ 
تومان فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی ۲۵۸.۰۰۰ تومان 
خری��د و فروش ش��د و هر گرم طای ۱۸ عی��ار ۱۱۴.۴۸۶ 

تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۷۵۵دالر آمریکا

۴.۲۰۹یورو اروپا

۴.۸۷۱پوند انگلیس

۱.۰۳۷درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۴۹۵.۹۰۰مثقال طا

۱۱۴.۴۸۶هر گرم طای ۱۸ عیار

۱.۱۷۸.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۱۶.۰۰۰سکه طرح جدید

۶۵۳.۰۰۰نیم سکه

۳۷۱.۰۰۰ربع سکه

۲۵۸.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچـــه
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ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران در 
پایان معامالت روز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه 
96 ب��ا افزایش 171 واحدی ب��ه رقم 80 هزار 
و 129 واح��د رس��ید. در دادوس��تدهای روز 
سه ش��نبه ش��اخص بورس پس از اس��تراحتی 
کوتاه، دوباره در مدار رش��د قرار گرفت. چنان 
که همه هفت ش��اخص بورس تهران صعودی 
بودند. نمادهای پاالیش نفت بندرعباس، گروه 
پتروش��یمی ایرانیان، س��ایپا، ارتباطات سیار، 
آسان پرداخت پرش��ین و گسترش نفت و گاز 
پارس��یان با بیش��ترین تاثیر مثبت بر شاخص 
رش��د این متغی��ر را رقم زدند. ای��ن در حالی 
ب��ود که گروه مپنا بیش��ترین تاثیر منفی را بر 
ش��اخص کل ثبت کرد. همچنی��ن گروه های 
خودرو، ش��یمیایی و بانک ها با بیشترین حجم 
و ارزش معام��الت در ص��در برترین گروه های 

صنعت قرار گرفتند. 

با گروه های بازار سهام
در چهارمین روز دادوستدهای بورس تهران 
در این هفته خودرویی ها و قندی ها همپای هم 

رش��د کردند اما تعداد زیادی از نمادهای گروه 
فلزات اساس��ی با روند کاهش��ی همراه شدند. 
بدی��ن ترتیب روز گذش��ته در گ��روه خودرو 
نس��بت به روزهای گذش��ته قبل قیمت پایانی 
بیشتری را ش��اهد بودیم. به طوری که در این 
گروه اکثریت نمادها با رش��د اندکی در قیمت 
پایان��ی و قیمت آخرین معامله مواجه ش��دند. 
اما در گروه فلزات اساس��ی وضع کمی متفاوت 
بود. در این گروه تعداد زیادی از نمادها شاهد 
روند کاهش��ی در قیمت پایان��ی بودند و تعداد 
اندک��ی هم مقدار کمی رش��د کردند. قندی ها 
نیز ش��رایط کامال متفاوت��ی را تجربه کردند و 
همگ��ی به صورت یکدس��ت در قیم��ت پایانی 
رش��د کردند و چندین نماد دراین گروه بیش 
از 3 درص��د با افزای��ش در قیمت پایانی مواجه 
ش��دند. همچنین در گروه فرآورده های نفتی، 
ک��وک و سوخت هس��ته ای تمام��ی نمادها به 
جز ی��ک نماد به ص��ورت یکدس��ت در قیمت 
پایانی رش��د اندکی را نشان دادند. در این بین 
حقوقی های س��نتی ب��ازار همچن��ان در گروه 
خودرویی ها با پیش رانی س��ایپا و پاالیش��ی ها 
در کن��ار هلدینگ ه��ای س��رمایه گذاری گروه 
پتروشیمی از طریق بازارگردانی محدود چراغ 
ب��ورس را روش��ن نگه داش��ته اند. باید در نظر 

داش��ت آنچه برای معامله گ��ران کم تعداد بازار 
سهام به ایجاد انگیزه برای حضور در بازار شده، 
فراهم ش��دن زمینه سفته  بازی در شرکت های 
کوچ��ک و همچنین بازار پای��ه فرابورس بوده 
است. در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 
314 میلیون ورقه به ارزش 109 میلیارد تومان 
در 21 هزار نوبت، آیفکس 1.1 واحد رش��د کرد 

و در ارتفاع 916 واحدی قرار گرفت. 

جدال معامله گران ریسک پذیر و 
ریسک گریز

این روزها همگام با نزدیک شدن به انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، این مولفه سیاسی بیش از 
پیش ب��ر معامالت بازار س��هام اثرگذار بوده و 
در ای��ن ش��رایط برخی از س��هامداران ترجیح 
می دهند در ش��رایط کنونی بازار سهام، اقدام 
به ف��روش و نقد کردن س��هام خ��ود کنند تا 
بتوانند ریس��ک ناش��ی از انتخاب��ات را کاهش 
دهند. از س��وی دیگ��ر برخ��ی از معامله گران 
که ریس��ک پذیر هس��تند این روزها از فرصت 
اس��تفاده می کنن��د و با خرید س��هام، منتظر 
مش��خص ش��دن نتیج��ه انتخاب��ات و تاثی��ر 
مثبت آن بر بازار س��هام هس��تند. با این حال 
معامله گران بورس ته��ران این روزها در حالی 

ش��اهد معام��الت درون گروه��ی حقوقی های 
اغلب وابس��ته ب��ه نهادهای عموم��ی در بازار 
نقدی س��هام هستند که حجم واقعی معامالت 
سهام در آس��تانه انتخابات جمعه هفته جاری 
ب��ه کمترین حد خود رس��یده اس��ت و اغلب 
س��هامداران حقیقی ترجیح می دهند نظاره گر 
باش��ند. بر این اساس انگیزه اغلب معامله گران 
بازار س��هام برای نقد شدن تا قبل از انتخابات 
باع��ث ش��ده انگیزه ف��روش بر خرید س��هام 
همچنان چیرگی داش��ته باشد. گرچه باید در 
نظر داشت در همه جای دنیا به سبب ابهامات 
و نگرانی های��ی که از تغیی��ر در قوه مجریه در 
زمان انتخابات ریاس��ت جمهوری وجود دارد و 
ب��ا توجه به اینکه آرای��ش تیم اقتصادی دولت 
جدید نیز مش��خص نیس��ت، همواره بازارهای 
مالی از جمله بازار س��هام آن کش��ورها با افت 
سنگین و عدم تصمیم گیری مشارکت کنندگان 
آن روبه رو می ش��ود. ولی در بازار سهام ایران و 
از ابتدای سال جاری که تنور انتخابات و رقابت 
نامزدها تشدید یافته، نه تنها شاهد افول و افت 
ش��اخص ها و سطح عمومی قیمت ها در بورس 
به طور کلی نیستیم، بلکه شاخص کل از مدار 
76 واحد در ابتدای س��ال، اینک به ارتفاع 80 

هزار واحدی صعود کرده است. 

اصالح شاخص کل با صعود به کانال 80 هزار واحدی پایان یافت

استراتژی دو گانه سهامداران بورس در آستانه انتخابات 

کان��ون نهاده��ای س��رمایه گذاری ایران در 
نامه ای به نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری کشور نوش��ته است: جایگاه 
بازار س��رمایه در برنامه های اقتصادی نامزدها 
خالی است و دولت آینده باید برای 10میلیون 
س��هامدار بورس کشور برنامه مشخصی داشته 
باش��د. به گزارش ایرنا، در این نامه آمده است: 
اقتص��اد ای��ران ف��راز و فرودهای بس��یاری را 
طی کرده اس��ت. گاه اس��یر تورم های بیش از 
40درصدی بوده و گاه هم مشکل رشد منفی، 
گریب��ان اقتصاد را گرفته، گاهی تحریم بوده و 
گاهی با معضل بیکاری دست و پنجه نرم کرده 
است. در همین زمان ها و طی دهه های گذشته، 
همزمان با وجود چنین مشکالتی ظرفیت های 
بس��یاری نی��ز در اقتص��اد ایران توس��عه یافته 
اس��ت. زیرس��اخت ها در برخی حوزه ها بسیار 
مناسب بوده و البته وسعت جغرافیایی و غنای 
س��رزمینی هم در کنار دسترس��ی مناسب به 
آب های آزاد و بازارهای بکر کشورهای اطراف، 
فرصت های طالیی در اختیار اقتصاد ایران قرار 
داده اس��ت. با همه این ظرفیت ه��ا و با توجه 
به برنامه ریزی هایی که طی س��الیان گذش��ته 

و توس��ط دولت ه��ای مختلف ص��ورت گرفته، 
همگان اذعان دارند که به  نس��بت اس��تعدادها 
و ظرفیت ها، اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی 
قرار ندارد. البته که رسیدن به جایگاه مطلوب 
نیازمند یک برنامه بلندمدت و همه جانبه است 
و تنها به سیاس��ت های اقتص��ادی هم مرتبط 
نیس��ت، به خوبی آگاهیم که ش��رایط سیاسی 
و بین الملل��ی و حتی س��اختارهای فرهنگی بر 
آینده اقتصادی ایران اثرگذار است. بسیاری از 
اقتصاددانان بر اهمیت بازار س��رمایه در رش��د 
اقتصادی کش��ورها تأکید فراوان دارند. اقتصاد 
ایران سال هاست که از وابستگی به بانک ها رنج 
می برد و برخی مش��کالت مزمن اقتصاد ایران 
به ای��ن موضوع بازمی گردد. اکن��ون اما زمینه 
برای توس��عه بازار س��رمایه فراهم تر از گذشته 
است. بیش از 10میلیون کد سهامداری وجود 
دارد و با توجه به راه حل های پیش��نهادی برای 
س��هام عدالت به زودی سرنوشت ده ها میلیون 
نف��ر دیگر هم به این بازار گ��ره خواهد خورد. 
همچنی��ن می دانی��د که اقتصاد ای��ران نیاز به 
ش��فافیت دارد و بازار س��رمایه بهترین بس��تر 
برای ایجاد این شفافیت است. بنابراین از نگاه 

بس��یاری از اقتصاددان��ان راهی به جز توس��عه 
بازار س��رمایه برای بهب��ود و ارتق��ای اقتصاد 
ای��ران وجود ندارد. درس��ت از همی��ن رو نیاز 
است که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
برنامه ه��ای عمل��ی، م��دون و دقی��ق خود را 
درباره بازار س��رمایه اعالم کنن��د. فعاالن بازار 
س��رمایه از ابت��دای کارزار انتخاباتی در انتظار 
اعالم برنامه ه��ای دقیق دولت ه��ای احتمالی 
آین��ده درب��اره ای��ن بازار هس��تند. نداش��تن 
برنام��ه برای بازار س��رمایه به معنای نداش��تن 
برنامه برای بس��یاری از مشکالت اقتصاد ایران 
است. متأس��فانه حتی مناظره اقتصادی هم از 
س��واالت و مباحثات درباره بازار سرمایه کشور 
خالی بود. ظاهراً مسئوالن برگزاری مناظره در 
رس��انه ملی هم دغدغه ای درباره بازار سرمایه 
نداش��تند یا در این باره بی اطالع بوده اند. آنها 
ظاه��راً نمی دانس��تند که برخ��ی بیماری های 
مزم��ن اقتص��اد ای��ران به خاط��ر عدم توجه به 
توس��عه بازار سرمایه بوده اس��ت. اما مشاوران 
شما حتماً بیش از آنها از وضعیت اقتصاد ایران 
آگاه هستند و به همین دلیل باید اهمیت بازار 
س��رمایه را ب��رای نامزدهای مهم ترین پس��ت 

اجرای��ی کش��ور تبیین ک��رده باش��ند. اکنون 
زم��ان اندکی ت��ا جمعه 29 اردیبهش��ت باقی 
مان��ده اس��ت و میلیون ها نفر س��هامدار قصد 
ارزیابی برنامه های شما نامزدهای محترم پست 
ریاس��ت جمهوری را دارند و ای��ن مهم حاصل 
نخواهد ش��د جز با ارائه یک برنامه با جزییات 
کامل و کّمی درباره وجوه مختلف بازار سرمایه 
و خال��ی از کلی گویی های��ی که متأس��فانه در 
بسیاری از حوزه ها ارائه شد. بازار سرمایه حوزه 
علم و اعداد و ارقام اس��ت و بیان سیاست های 

کلی مشکلی از آن حل نمی کند. 
و  مدی��ران  س��رمایه گذاران،  س��هامداران، 
کارکنان نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و 
شرکت های سرمایه پذیر و نهادها و کانون های 
حرفه ای بازار س��رمایه، برنامه پیشنهادی شما 
نامزدهای محترم ریاس��ت جمه��وری را مورد 
بررس��ی و مداقه قرار خواهند داد و بی تردید با 
ارائه پیش��نهادات و انتقادات، هم به بهبود این 
برنامه کمک خواهند کرد و هم پس از استقرار 
دول��ت برای اعتالی بازارهای مالی و در نتیجه 
پیش��رفت اقتصادی کش��ور تالش و همکاری 

خواهند داشت. 

حذف محدودیت ه��ای مهم بازار مثل حجم 
مبنا و دامنه نوس��ان می تواند باعث شود بازار 
س��رمایه به س��مت واقعی تر ش��دن متغیرها و 
افزایش ش��فافیت حرکت کند. علیرضا کدیور، 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معین 
مل��ت در گفت وگو ب��ا س��نا، در خصوص رفع 
محدویت های قانونی بازار سرمایه گفت: حذف 
حجم مبنا، تغییرات دامنه نوس��ان و بازنگری 
در قانون بازگش��ایی و توق��ف نماد ها می تواند 
اتف��اق مثبتی ب��رای افزایش نقدش��وندگی و 
ش��فافیت بازار سرمایه باش��د. وی با اشاره به 
اینکه یکی از مهم ترین مش��کالت بازار سرمایه 
حساسیت اهالی بازار سرمایه به شاخص است، 
اظهار داش��ت: در صورتی که این حساس��یت 
به ش��اخص در بین فعاالن ب��ازار کاهش یابد، 
بسیاری از مش��کالت برطرف خواهد شد. این 
کارش��ناس بازار س��رمایه حذف محدودیت ها 

را باع��ث افزایش نقدش��وندگی و پویایی بازار 
دانس��ت و اف��زود: در بازارهای مال��ی دنیا نیز 
چنی��ن محدودیت های��ی وج��ود ن��دارد و اگر 
هم باش��د بس��یار اندک اس��ت. وی با اش��اره 
ب��ه تابل��وی معام��الت بلوکی و عملک��رد این 
تابلو در بازار س��رمایه گف��ت: تابلوی معامالت 
بلوکی ب��رای افزایش ش��فافیت معامالت بازار 
س��رمایه راه اندازی ش��د، اما برخی سهامداران 
ب��زرگ و حقوقی با مذاکراتی خ��ارج از بازار و 
نق��ل و انتقال های توافقی در ای��ن تابلو باعث 
نوس��ان های غیر عادی قیمت س��هام می شوند. 
کدی��ور ب��ا تأکید ب��ر اینکه تابل��وی معامالت 
بلوکی ب��رای انتقال همه معام��الت بلوکی به 
این تابلو طراحی ش��د اما در حال حاضر برخی 
سهامداران بزرگ با تهاتر سهام در این تابلو از 
بازار عادی سوءاستفاده می کنند و معامالتی را  
ک��ه می تواند در بازار عادی انجام ش��ود به این 

ب��ازار منتقل می کنند، افزود: چنین رفتارهایی 
نقدش��وندگی را در بازار عادی کاهش می دهد. 
وی با اش��اره ب��ه جابه جایی و تهاتر س��هام در 
تابل��وی بلوکی توس��ط س��هامداران حقوقی و 
بزرگ گف��ت: این گروه از آنجای��ی که قیمت 
ب��ازار ع��ادی را طبیعی نمی دانن��د در تابلوی 
بلوک��ی اقدام ب��ه تهاتر س��هام می کنند و این 
باع��ث می ش��ود معامالتی که می توانس��ت در 
بازار عادی انجام ش��ود ب��ه تابلوی بلوکی برود 
و از نقدش��وندگی بازار عادی کاسته شود. وی 
همچنی��ن به برخی محدودیت ه��ای این تابلو 
اش��اره کرد و گفت: در تابلوی معامالت بلوکی 
باید ارزش معامالت بی��ش از 2میلیارد تومان 
باش��د و چنین محدودیت های��ی باعث کاهش 
نقدش��وندگی این تابلو و سوء اس��تفاده برخی 
س��هامداران می ش��ود. وی با تأکید ب��ر اینکه 
کاهش حساس��یت بر ش��اخص ب��ورس و رفع 

محدودیت های قانونی در بازار سرمایه می تواند 
به عمیق تر ش��دن بازار کمک کند، تأکید کرد: 
در همه بازارهای دنیا ش��اخص بورس نماگری 
اس��ت که فعاالن اقتصادی به آن نگاه می کنند 
 و نوس��ان ش��دید این متغیر همیش��ه مهم و 
تیتر یک اخبار اس��ت اما منظور از حساس��یت 
رفتاری اس��ت که باعث کنترل رقم ش��اخص 
شود. به گفته مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
توسعه معین ملت، در همه بازارهای مالی دنیا 
بازار بدون محدویت نوسان های طبیعی خود را 
طی می کند و همه فعاالن اقتصادی پیگیر روند 
شاخص هس��تند و هیچ حساسیت یا دخالتی 
در رون��د آن ندارند اما گاه��ی در بورس ایران 
بازیگران بازار به خصوص س��هامداران بزرگ و 
حقوقی س��عی می کنند با معامالت مذاکره ای 
ش��اخص را کنت��رل کنند که ای��ن موضوع در 
صورت انجام به ضرر بازار سرمایه خواهد بود. 

در نامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران مطرح شد

جای خالی بازار سرمایه در برنامه نامزدهای ریاست جمهوری

حذف محدودیت ها، بازار سرمایه را واقعی تر می کند

خبر

حضور سازمان بورس در چهل و دومین 
نشست ساالنه آیسکو – جامائیکا

چهل و دومین نشست س��االنه سازمان بین المللی کمیسیون 
بورس های اوراق بهادار )آیس��کو( به میزبانی جامائیکا و با حضور 
نمایندگان ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار سومین روز فعالیت 
خ��ود را آغاز خواهد کرد. این نشس��ت تا تاریخ 28 اردیبهش��ت 
ماه ادام��ه دارد و دومین حضور نمایندگان س��ازمان در اجالس 
آیس��کو به عنوان عضو پیوس��ته این نه��اد بین المللی خواهد بود 
که در س��ایه برجام و عضویت س��ازمان بورس در این نهاد مهم 
بین المللی اتفاق افتاده است. در روز اول این نشست مالقاتی بین 
عراقچی، معاون اجرایی س��ازمان بورس و اوراق بهادار، فالح پور، 
مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی و بیژنی، جانشین رئیس 
س��ازمان در جذب س��رمایه گذاری خارجی و پل اندروز، دبیرکل 
آیس��کو و معاونین وی برگزار شد. در این جلسه دبیرکل آیسکو 
از حضور سازمان در این نشست ابراز خرسندی کرد و همچنین 
زمینه های همکاری و کسب تجربیات بین المللی مورد بحث واقع 
 ش��د. سازمان بورس در همین روز در نشست »کمیته منطقه ای 
آفریق��ا / خاورمیانه« و نیز »کمیته مش��ورتی اعضای پیوس��ته« 
ش��رکت خواه��د ک��رد. در این اج��الس همچنی��ن کارگاه های 
قانون گذاری و آموزش��ی برگزار خواهد شد. گفتنی است سازمان 
بورس و اوراق بهادار عضو »کمیته منطقه ای آفریقا / خاورمیانه« و 
»کمیته بازارهای رشد و نوظهور« است. عالوه بر دیدار با دبیرکل 
آیسکو، دیدارهایی با نهادهای ناظر بازار سرمایه کشورهای آلمان، 
یونان، کره جنوب��ی، آفریقای  جنوبی، کبک کانادا و نیز بریتانیا با 
هدف ارتقای س��طح روابط همکاری دوجانبه و همچنین ارتقای 
عضویت سازمان بورس از وابسته به عادی ترتیب داده شده است.

 
تصمیم گیری برای عضویت های جدید در فیاس

در دومین روز نشس��ت فیاس در تهران که با حضور نمایندگان 
بورس از کش��ورهای ارمنستان، قزاقس��تان، ترکیه، مصر، عمان و 
قبرس برگزار شد، در جلسه عمومی در خصوص بررسی صورت های 
مالی و گزارش های حسابرسی FEAS تصمیم گیری شد. همچنین 
برنامه ریزی برای تغییر س��اختار فدراسیون و تقویت اساسنامه از 
دیگر موضوعات مورد بررس��ی در این جلسه است. در نشست های 
فی��اس در تهران همچنین درخصوص خروج دو بورس و عضویت 

سه بورس دیگر در این فدراسیون تصمیم گیری خواهد شد.
 

مجمع عمومی عادی ساالنه فرابورس 
ایران برگزار می شود

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام شرکت فرابورس 
ای��ران به منظور تصوی��ب صورت های مال��ی و تصمیم گیری 
در خصوص افزایش س��رمایه این ش��رکت، روز دوش��نبه یکم 
خردادماه برگزار می شود. در این مجمع عالوه بر تعیین میزان 
سود تقسیمی به ازای هر سهم شرکت، در خصوص صورت های 
مالی سال مالی منتهی به سی ام اسفندماه 1395 تصمیم گیری 
خواهد ش��د و می��زان پاداش اعض��ای هیات مدیره نیز تعیین 
می شود. همچنین در این جلسه، گزارش هیات مدیره فرابورس 

به عموم سهامداران ارائه می شود.
 

عرضه 20 هزار تن تختال و شمش بلوم 
شرکت های فوالدی

بازار فرعی بورس کاالی ایران روز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه 
96، ش��اهد عرضه یک هزار تن کنس��انتره فسفات و 130 تن 
پ��ودر نارگیل ب��ود. تاالر محصوالت صنعت��ی و معدنی بورس 
کاالی ایران روز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه میزبان عرضه 10 
هزار تن تختال SM ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان و 10 هزار 
تن ش��مش بلوم 150*150 شرکت فوالد خوزستان بود. روز 
سه شنبه، 500 تن شمش هزار پوندی شرکت ایرالکو و100 تن 
شمش روی شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان نیز در این 
تاالر عرضه شد. همچنین 150 هزار و 893 تن انواع قیر، وکیوم 
باتوم و مواد پلیمری در تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی 
عرضه ش��د. تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز 
در این روز ش��اهد عرضه 2 هزار و 975 تن شکر سفید، 300 
ت��ن روغن خام، 31 هزار تن گندم خوراکی و 4 هزار تن گندم 
دوروم ب��ود. عالوه بر این، 332 تن جو دامی نیز در قالب طرح 
قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی نیز در این تاالر عرضه شد. 

معامله بیش از 655 هزار مگاوات ساعت 
برق در بازار مشتقه

در جریان معامالت بورس انرژی ایران، بازار برق شاهد معامله 
75 قرارداد معادل 1.800 مگاوات س��اعت به ارزش 567 میلیون 
ریال بود. همچنین نمادهای بارپایه با متوس��ط قیمت 315 هزار 
ریال بر مگاوات ساعت مورد معامله قرار گرفتند. الزم به ذکر است 
از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 655 هزار مگاوات ساعت برق 
در بازار مش��تقه بورس انرژی ایران مورد معامله قرار گرفته است. 
در عین حال در آغاز جلس��ه معامالتی این روز، نمادهای بار پیک 
روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 24 خرداد 
96 گش��ایش یافتند و همچنین نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه 
روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 29 اردیبهش��ت 96 در 
پایان جلسه معامالتی متوقف شده و فرآیند تحویل آنها آغاز شد. 
همچنین در تابلوی س��لف موازی اس��تاندارد برای قراردادهای با 
سررسید یک سال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در 
نماد سنندج 961، 10 قرارداد با ارزشی بالغ بر 42 میلیون ریال 
معامله شد. در مجموع ارزش معامالت بازار مشتقه بورس انرژی 

ایران، به 609 میلیون ریال بالغ شد.
 

»دابور« و شناسایی سود 2 هزار و 658 ریالی
شرکت داروسازی ابوریحان اطالعات و صورت های مالی سال 
منتهی به 30 اس��فند ماه 1395 را با سرمایه ثبت شده 144 
میلیارد ریال، به صورت حسابرس��ی شده منتشر کرد. شرکت 
داروسازی ابوریحان در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به 30 
اسفند ماه 1395، مبلغ 381 میلیارد و 952 میلیون ریال سود 
خالص شناسایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ 2 هزار و 
652 ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال 
94 معادل 44 درصد افزایش را نش��ان می دهد. »دابور« س��ود 
انباش��ته پایان دوره را مبلغ 416 میلیارد و 162 میلیون ریال 
اعالم کرد. این شرکت در دوره منتهی به 29 اسفند ماه 1394، 
سود خالص را مبلغ 264 میلیارد و 522 میلیون ریال و سود به 

ازای هر سهم را یک هزار و 837 ریال اعالم کرد. 

نگاه

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
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فرابورس

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
الم��پ پارس ش��هاب در حال��ی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که قند شیرین 

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

7.5205بشهاب

11.4194.99قشرین

3.3534.95غمارگ

2.4774.91قنیشا

2.3034.87وپست

4.3584.61چکارن

1.8094.57غپاک

 بیشترین درصد کاهش
ماش��ین سازی نیرومحرکه صدر نش��ین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. المیران در رده دوم این گروه ایس��تاد. تولیدی کاش��ی 
تکسرام هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.15(1.824تمحرکه
)4.03(4.385فالمي
)3.95(1.752کترام

)3.64(2.909بالبر

)3.38(11.022چافست

)3.25(13.259شسینا

)2.96(2.559غشهد

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

ایستاد. پارس خودرو هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

59.456 1336خساپا

32.801 1168پترول
23.508 1070خپارس
15.790 640شپلي
12.012 5046کماسه
11.431 667وتجارت
11.304 857خزامیا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را سایپا به خود 
اختص��اص داد. تامین ماس��ه ریخته گری رتب��ه دوم را به 
دست آورد. گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان هم در 

باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

79.452 1336خساپا
60.607 5046کماسه
38.312 1168پترول
27.245 2496وکار

25.147 1070خپارس
24.233 2807خودرو
22.782 2303وپست

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام معامله 
شده را به دست آورد که تامین ماسه ریخته گری در این گروه 

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

13363078خساپا
50461604کماسه
10701408خپارس
11681082پترول
1406921فنوال
3619900چکاوه
2807809خودرو

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

63651273ددام
1938969کساپا
8475605غدشت
1256419خریخت
3826273فمراد
2644240تکنو

2533230خشرق

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

7832.09وخارزم
11482.13واعتبار
50022.41کگاز

10873.25پردیس
10923.64ورنا

308604.08همراه
21354.11وبانک

نماگر بازار سهام
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اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- 
معاون بهره برداری ش��رکت آبفا اس��تان 
اصفه��ان گف��ت: دوره آموزش��ی اجرای 
CIPP در پروژه نوسازی شبکه فاضالب 
اصفهان با حضور کارشناسان و متخصصان 
آلمانی در ش��رکت آب و فاضالب استان 
اصفهان برگزار ش��د. مهندس غالمی به 
اهمیت بازسازی و نوسازی شبکه فاضالب 
استان اصفهان پرداخت و اعالم کرد: طول 
شبکه فاضالب شهر اصفهان حدود 3 هزار 
و 700 کیلومتراس��ت که قدمت بیش از 
40 س��ال از عمر شبکه فاضالب اصفهان 
منجرش��ده به آنکه درحال حاضر حدود 
1500 کیلومتر از طول این ش��بکه نیاز 
به بازس��ازی و نوسازی داشته باشد و این 
درحالیس��ت که بخش هایی از ش��بکه 
فرسوده فاضالب شهر اصفهان باید حتماً 
مورد بازسازی قرار گیرد چرا که فرسودگی 
در بخشی از ش��بکه فاضالب اصفهان به 

حدی زیاد است که تنها از طریق نوسازی 
می توان آن قسمت از شبکه را وارد مدار 
بهره ب��رداری قرار داد. وی به روش��های 
بازسازی ش��بکه فاضالب اشاره و تصریح 
نمود: هم اکنون روشهای متنوعی در دنیا 
پیرامون نوس��ازی شبکه فاضالب در دنیا 
وجود دارد. این درحالیس��ت که شرکت 
آبفا اس��تان اصفهان به منظور نوس��ازی 

شبکه فرس��وده فاضالب ش��هر اصفهان 
درنظ��ر دارد از روش CIPP اس��تفاده 
نماید که یکی از روشهای نوین بازسازی 
ش��بکه فاضالب در دنیا می باشد. معاون 
بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان به 
چگونگی اجرای نوسازی شبکه فاضالب 
به روش CIPP پرداخت و خاطرنش��ان 
ساخت: در روش CIPP یک پوششی به 

صورت لول��ه در داخل لوله قدیمی ایجاد 
می ش��ود به گونه ای ک��ه یک نوار الینر 
متش��کل از پوششی حفاظتی و یک الیه 
پشم و شیشه آغشته به رزین به داخل لوله 
)حدفاصل دو حوضچه( کشیده می گردد 
و س��پس با پمپ های مخصوص هوا این 
نوار که به صورت دو الیه می باشد از هم 
باز می شود و در قالب لوله قدیمی قرار می 
گیرد س��پس با عبور اشعه UV از داخل 
این الینر بخش رزینی فرآوری و س��خت 
می شود و بدین شکل لوله ای با ضخامت 
تقریبی 3 میلی متر در داخل لوله فرسوده 
قرار می گیرد و بعد از آن سیال فاضالب 
از داخل این لوله جدید عبور خواهد کرد. 
البته جهت فرآوری این رزین از روشهای 
دیگر از جمله آب گرم و هاردنر اس��تفاده 
خواهد شد.مهندس غالمی اجرای پروژه 
بازس��ازی ش��بکه فاضالب را ب��ه روش 
CIPP با هم��کاری متخصصان آلمانی 

برای اولین بار در ایران برش��مرد و اذعان 
داشت: اجرای بازس��ازی شبکه فاضالب 
ش��هر اصفهان برای اولین بار با همکاری 
متخصصان آلمانی ب��ه روش CIPP در 
ایران اجرا می شود بر این اساس به منظور 
اج��رای هرچه بهتر و اصولی تر این پروژه 
تمام کارشناسان حوزه بهره برداری و فنی 
مهندس��ی تحت آموزش اجرای بازسازی 
شبکه فاضالب به روش CIPP با حضور 
کارشناس��ان آلمانی قرار گرفتند. الزم به 
یادآوری است اجرای  نوسازی و بازسازی 
شبکه فاضالب به روش CIPP به دلیل 
عدم حفاری تأسیسات زیربنایی و آسفالت 
معابر آس��یب نمی بینند، فضای س��بز و 
درختان نیز مورد آسیب قرار نمی گیرند و 
برای عابرین هم مشکل ترافیکی صورت 
نمی گیرد. همچنین نیاز به اخذ مجوز از 
ش��هرداری و پلیس راهور و سایر نهادها 

برای اجرای پروژه نیست. 

تبری�ز – اس�د فالح- نماینده مردم شبس��تر در مجلس ش��ورای 
اسالمی با اشاره به اینکه در سال ۹0 با آزادسازی نرخ های عوامل تولیدی 
هزینه های تولید سه برابر شد و به تبع آن رقابت، تمرکز، تمایل به تولیدات 
داخل��ی کاهش یافت، گفت: سیاس��ت گذاری غلط در س��ال ۸۹ باعث 
فروپاش��ی تولیدات داخلی شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، معصومه 
آقاپورعلیش��اهی درخصوص اهمیت استفاده از تولید داخلی اظهار کرد: 
تولید داخلی به عنوان یک فرآیند اس��ت که باعث ایجاد اش��تغال پایدار 
می شود بنابراین بایستی پدیده مشتری  و امکانات تولید کننده در نظر 
گرفته شود. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 

آزادس��ازی نرخ های عوامل تولید، باعث شد تا هزینه های تولید سه برابر 
شود، خاطرنش��ان کرد: سیاستگذاری غلط در سال ۸۹ باعث  فروپاشی 

تولیدات داخلی ش��ده است که در سال ۹0 با آزادسازی نرخ های عوامل 
تولیدی هزینه های تولید سه برابر شد و به تبع آن رقابت، تمرکز، تمایل 
ب��ه تولیدات داخل��ی کاهش یافت. این نماینده م��ردم در مجلس دهم، 
عنوان کرد: جای تاس��ف اس��ت که در رابطه ب��ا تولیدکنندگان، فضایی 
را برای افزایش تولی��د داخلی و کیفیت فراهم نکرده ایم. وی با تاکید بر 
اینکه متاس��فانه تولیدکنندگان ایرانی نمی توانن��د قیمت ها را کاهش و 
کیفیت را افزایش دهند، افزود: اجناس داخلی با تحریم ها مواجه هستند 
و تکنولوژی های قدیم مستهلک شده اند اگر چه بازسازی تکنولوژی در این 

زمینه داشته ایم، ولی نتوانستیم هزینه ها را کاهش دهیم.

اه�واز- خبرن�گار فرصت ام�روز - عملیات 
حفاری و تعمیر 13 حلقه چاه در بخش خش��کی 
میدان گازی کیش که از سوی شرکت ملی حفاری 
ایران در دس��ت اجرا است با ۸5 درصد پیشرفت به 
مراحل پایانی نزدیک می شود. این مطلب در جریان 
بازدید مع��اون منابع هیدروکرب��وری برنامه ریزی 
تلفیقی شرکت ملی نفت ایران و کارشناسان حفاری 
این معاونت از روند پیش��رفت این پروژه اعالم شد. 

در این بازدید که با همراهی ناظران عالی ش��رکت 
مهندسی نفت کیش به عنوان مشاور مجری طرح 
)شرکت مهندسی و توس��عه نفت( صورت گرفت، 
عملیات حف��اری و تعمیر چاه  ه��ای این میدان و 
مش��کالت موجود در پروژه شامل تهیه و تأمین به 
 موقع کاالی مورد نیاز، مس��ائل زیس��ت  محیطی و 
کنترل پسماند و ضایعات ناشی از عملیات حفاری 
در فاز حفاری طرح توسعه این میدان بررسی گردید. 

در ادامه عملیات نصب پس  آویز رشته آستری چاه 
KISH-A 004 با نظارت کارشناس��ان حفاری 
معاونت بررسی طرح  های منابع هیدروکربوری انجام 
شد. این عملیات ش��امل ادامه دادن رشته آستری 
تا سطح است که در شرایط عدم موفقیت آزمایش 
آستری حتی پس از تزریق سیمان )Top Job ( و 
آسیب دیدگی یا مچالگی لوله جداری تولیدی، انجام 
می پذیرد. میدان گازی کیش در خلیج  فارس و در 

فاصله ٦0 کیلومتری ش��رق جزیره الوان قرار دارد. 
مخ��ازن گازی کن��گان و داالن این میدان در عمق 
س��ه هزار و 200 تا پنج هزار متر واقع شده و طرح 
توسعه آن بر مبنای توسعه دو کالستر A و B توسط 
شرکت مهندسی و توس��عه نفت برنامه ریزی شده 
است. شرکت ملی حفاری ایران دو دستگاه حفاری 
٦1 و ٦۹ فت��ح را برای حفاری، تعمیر و تکمیل این 

چاه ها در این موقعیت اختصاص داده است.

اصفه�ان- خبرن�گار فرصت امروز - نخس��تین 
س��میتئار با محوری��ت مهارت گفتگو  ب��ا حضور دکتر 
حمی��د دوازده امامی عضو هی��ات علمی گروه مدیریت 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان و با همکاری 
موسس��ه فرهنگ��ی وهن��ری کیمیای فرهن��گ نوین 
اسپادانا،مجتمع عالی آموزش و پرورش صنعت آب و برق 
،مشاوراموربانوان ودفتر آموزش در سالن شیخ بهایی آبفا 
استان اصفهان   برگزارشد درابتدای این برنامه مجتبی 
قبادیان معاون منابع انسانی وبهبود مدیریت شرکت آبفا 
استان اصفهان گفت:سمیتئاتر آموزشی کاربردی است 
 ک��ه محتوای آن ب��ر مبنای پژوهش و مش��اوره حاصل 
می شود و جهت ایجاد درک بهتر در مخاطب به وسیله 
تئاتر به تصویر در می آید و در ادامه نمایش ارائه ش��ده، 
توسط استاد سخنران مورد تحلیل و تدریس قرار می گیرد. 

یکی از اهداف مهم در خلق و ابداع ایده سمیتئاتر، ایجاد 
"جذابی��ت و اثربخش��ی در امر آموزش" اس��ت. نتایج 
معطوف به جذابیت آموزش��ی می تواند شامل تدریسی 
ملم��وس تر و در هم آمیخته با واقعیات زندگی روزمره، 
ارتقای اثر بخش��ي و کارایی در معرفي مطالب آموزشي، 
ایجاد درک بیش��تر در مخاطب نس��بت به موضوعات و 
محتواهای مورد یادگیری و ایجاد جذابیت ها و لذت های 
حاص��ل از نمایش یا تئات��ر در مخاطبان می باش��د تا 
یادگیرندگان با عالقه و پیگیری بیشتر راجع به موضوع در 
جلسه حضوریابند. در ادامه گروه هنری کیمیای فرهنگ 
نوین اس��پادانا با اجرای تئاتر نقاط ضعف ارتباط موثر را 
اعضای خانواده با یکدیگر  را به نمایش گذاشتند سپس 
در ادامه هنرنمایی این گ��روه تئاتر دکتر حمید دوازده 
امامی به چگونگی ارتباط موثر اعضای خانواده پرداخت 

گفت:مهارت ارتباط موثر شاید کلیدی ترین مهارت یک 
زندگی موفق می باش��د. ارتباط موثر در اکثر جنبه های 
زندگی خیل��ی کلیدی و کمک کننده اس��ت. در روابط 
شخصی و خانوادگی، افرادی که از مهارت های ارتباطی 
برخوردارند، زندگی روان ت��ر و لذت بخش تری دارند. در 
زندگی کاری اکثر مش��اغل نیاز به مهارت های ارتباطی 
قوی دارد و افرادی که مهارت ارتباط موثر باالتری دارند 

خیلی بیشتر در محیط کار رشد می کنند و از کارکردن 
لذت بیشتری می برند. ارتباطات قوی در افزایش جایگاه 
اجتماعی افراد نیز خیلی موثر است. دیگران افرادی که 
روان و موثر ارتباط برقرار می کنند را خیلی بیشتر دوست 
دارند و جایگاه اجتماعی باالتری برای آن ها قائل هستند.  
وی افزود: برای بهبود مهارت های ارتباط موثر نیاز به یک 
مدل و تصویر کل��ی از دانش و مهارت های زیرمجموعه 
ارتباط موثر داریم. براین اس��اس باید با دانش و آگاهی 
و مهارت ه��ای زیربنایی و کلیدی ارتباط موثرآش��نایی 
داشته باش��یم. زیرادر حقیقت بدون بهبود مهارت های 
گفتگو تالش برای بهبود س��ایر مهارت ه��ای ارتباطی 
خیلی اثربخش نیست.این درحالیست که ارتباطات موثر 
می تواندما را به نحو قابل توجهی رشد دهند و اثرگذاری ما 

بر روی دیگران را افزایش دهند.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - احسان جوی در 
دیدار با فرماندار شهرستان اشنویه که در محل فرمانداری 
این شهرستان برگزار شد به بررسی مسائل و مشکالت 
موجود در شهرک صنعتی اشنویه پرداخت. وی در این 
دیدار با ارائه گزارش��ی از آخرین وضعیت زیرساختهای 
موجود در ش��هرک صنعتی اشنویه اظهار داشت: یکی 
از دغدغه ها و رس��الت های شرکت شهرکهای صنعتی 
استان تکمیل زیرساختها به نحو مطلوب و آماده سازی 
فضای مناس��ب کس��ب و کار برای فعالی��ت واحدهای 

تولیدی در شهرک صنعتی است.  احسان جوی با بیان 
اینکه برای تأمین زیرس��اختها نیازمن��د بهره مندی از 

اعتبارات مناسب عمرانی می باشیم ، گفت: امیدواریم با 
حمایتهای فرماندار شهرستان اشنویه بتوانیم برنامه ریزی 
و اقدامات مناس��ب جهت تخصیص اعتبارات و تکمیل 
زیرساختهای شهرک صنعتی اشنویه انجام دهیم. رئیس 
هیات مدیره ش��رکت ش��هرکهای صنعتی آذربایجان 
غربی در ادامه تصریح کرد: در این خصوص پروژه های 
زیرس��اختی شهرک صنعتی اش��نویه و ناحیه صنعتی 
نالوس به جهت آماده س��ازی کامل در راستای استقرار 
واحدهای صنعتی از س��وی شرکت شهرکهای صنعتی 

احصا ش��ده اس��ت که در خصوص تخصیص اعتبارات 
اقدامات اجرایی صورت خواهد گرفت . خضری فرماندار 
اش��نویه نیز در این دیدار با بیان بخش��ی از مشکالت 
منجمله مباحث مربوط به مش��کل واحدهای تولیدی 
در تأمین س��رمایه در گردش ، ابراز داش��ت: امیدواریم 
با مصوبات خوبی از کمیته برنامه ریزی شهرس��تان در 
خصوص اعتبارات عمرانی اخذ خواهد شد شاهد تکمیل 
زیرس��اختهای مورد نیاز واحدهای تولیدی در شهرک 

صنعتی اشنویه و ناحیه صنعتی نالوس باشیم. 

بوش�هر- خبرنگار فرصت ام�روز- رئیس اداره 
نگهداری و بهره برداری شرکت آبفار استان بوشهر گفت: 
هدر رفت آب در شبکه توزیع و آبرسانی روستایی استان 
بوش��هر 35 درصد اس��ت .    به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت آبفار استان بوش��هر، مهندس احسان سیفی 
بوشهری افزود: ش��مار اتفاقات شبکه توزیع و آبرسانی 
نیز ٦ هزار و 500 مورد در س��ال گذش��ته  اس��ت که 
عمده آن ترکیدگی لوله و سوختن پمپ است که برای 
کاهش این آمار باید هر ساله کاربازسازی و توسعه شبکه 
آبرس��انی صورت گیرد.  وی بیان کرد: با توجه به نبود 
اعتبارات الزم هر ساله شاهد افزایش تعداد اتفاقات این 

حوزه و همچنین افزایش میزان هدررفت آن هس��تیم 
تا جای��ی که هم اکن��ون میزان هدررفت آب ش��بکه 
آبرس��انی استان بوش��هر 35 درصد است.  سیفی ادامه 
داد: با توجه به خش��ک شدن چشمه ساسان کازرون و 
کمبود آب رودخانه شاهپور که کار آبرسانی به بخشی از 
شهرستان های بوشهر، دشتستان و تنگستان را انجام می 
دهد در سه شهرستان پیش رو مدیریت بهینه مصرف 
آب بصورت جدی احس��اس می ش��ود.  وی گفت: این 
کم آبی تنها مختص سه شهرستان یاد شده نیست بلکه 
در س��ایر شهرستان های استان نیز به دلیل افت سطح 
س��فره های زیرزمینی مدیریت بهینه مصرف آب برای 

تابستان فرارو داشته باشیم.
توزی�ع  بی�ش از ی�ک میلی�ون مترمکعب به 

مشترکان آبفار روستایی شهرستان دیلم
مدیرامورآبفارشهرستان دیلم گفت: در سال گذشته 
یک میلیون و 45٦ هزار و ۸32 مترمکعب آب بهداشتی 
س��الم در روستاهای تحت پوشش این امور و همچنین 
بندر امام حس��ن توزیع شد.  مهدی شولی در ارتباط با 
میزان گاز کلر مصرفی امورآبفار شهرستان دیلم در سال 
۹5 نیز اظهار داشت: در طول این یکسال گازکلر مصرفی 
شهرس��تان 2 هزار و 32۹ کیلوگ��رم و میزان کدورت 
س��نجی ماهانه نیز 40٦ مورد انجام شد.  وی بیان کرد: 

میزان مصرف پودر کلر نیز 220 کیلوگرم گزارش شده 
که در این راستا روزانه 31 مورد کلرسنجی انجام گرفته 
اس��ت.  شولی ادامه داد: نمونه برداری میکروبی آب نیز 
37۹ مورد انجام شده که در طول ماه نیز این اقدام 32 

مورد صورت گرفته است. 

س�اری – دهق�ان - مدیر دفتر بهره برداری از 
تاسیسات آب شرب ش��رکت آبفاشهری مازندران 
از  اجرای طرح پیاده سازی نظام آراستگی محیط 
کار در ش��هرهای بابل، آمل، س��اری و قائمش��هر 
خب��ر داد. به گزارش خبرن��گار مازندران، مهندس 
رمضان مطلبی در نخس��تین جلس��ه پیاده سازی 
نظام آراستگی محیط کار که با حضور معاون بهره 
برداری ش��رکت برگزار شد، با بیان خبر باال افزود:  
نظام آراستگی محیط کار با هدف ایمنی و بهداشت 
، به��ره وری، صرفه جویی در هزین��ه ها ،افزایش 

کیفیت و پیشگیری از خرابی ها برای تاسیسات آب 
وفاض��الب بکار می رود. وی با بیان اینکه این نظام 

از پنج اصل نظافت، انضباط، نظم و ایمنی و به طور 
اختصار "نانا" تشکیل می شود، تصریح کرد: استان 
مازندران اولین اس��تانهایی است که این طرح را در  
تاسیس��ات 4 شهر بابل، آمل، ساری و قائمشهر به 
اجرا در می آورد. مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات 
آب شرب  مازندران،  اظهار داشت: نخستین جلسه 
پیاده سازی"نانا" با حضور کارشناسان بهره برداری 
امور و مهندس��ین مشاور رسا در س��اری برگزار و 
قرارداد اولیه برای آموزش کارکنان مربوطه ش��امل 
اپراتوره��ای ایس��تگاه پمپاژ و چاه و به��ره برداران 

تاسیسات منعقد شد. مهندس مطلبی، در تعریف 
این سیس��تم، آن را پایه اولیه و س��نگ بنای سایر 
  HSE ، سیس��تمهای کیفیتی و بهره وری مانند
TQMو... با هدف بهس��ازی فرآیند های سازمان 
و ح��ذف اتالفه��ا دانس��ت و افزود: این سیس��تم 
 ISO9001 مکمل اس��تقرار سیستم اس��تاندارد
و ISO14001  و ISOIS50001 و ایمن��ی 
بهداشت حرفه ای برای دستیابی به سطح مطلوب و 
استاندارد میزان بروز حوادث شغلی ناشی از کاستی 

های ایمنی محیط کار می باشد.

برای اولین بار در ایران صورت گرفت
برگزاری دوره آموزشی اجرای CIPP با همکاری متخصصان آلمانی در نوسازی شبکه فاضالب اصفهان

نماینده مردم شبستر درمجلس شورای اسالمی:

تولید داخلی به عنوان یک فرآیند باعث ایجاد اشتغال پایدار می شود 

از سوی شرکت ملی حفاری ایران در دست اجراست

پیشرفت 85 درصدی پروژه حفاری 13 حلقه چاه در بخش خشکی میدان گازی کیش

برگزاری نخستین سمیتئاتر با محوریت مهارت گفتگو درآبفا استان اصفهان

 مدیر عامل شهرک های صنعتی آذربایجان غربی خبر داد

بررسی مسائل و مشکالت موجود در شهرک صنعتی اشنویه

هدررفت آب در شبکه آبرسانی روستایی استان بوشهر 35 درصد است

مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آب شرب مازندران:

طرح پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار تاسیسات آب وفاضالب در ۴ شهر مازندران اجرایی می شود

اخبار

برگزاری مراسم  جشن  نیمه شعبان  
میالد امام زمان )عج(  و گرامیداشت 

هفته جوان در شرکت گازاستان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - به مناسبت نیمه شعبان سالروز 
والدت با س��عادت دوازدهمین کوکب تابناک آس��مان امامت و والیت، 
منجی عالم بشریت و پرچمدار عدالت و آزادگی حضرت مهدی  )عج( 
وهمچنین گرامیداشت هفته جوان مراسم جشن با شکوهی در محل 
نمازخانه اداره مرکزی  این ش��رکت برگزار گردی��د . به گزارش روابط 
عمومی در این جشن با شکوه که با حضور حجت االسالم والمسلمین 
ریاحی مسئول بسیج طالب  سپاه نینوای استان  ، مدیرعامل ، اعضاء 
هی��ات مدیره  وجمعی از کارکنان ش��رکت برگزار ش��د با برنامه های 
متنوعی  همراه بود که مورد اس��تقبال دوس��تداران این امام همام قرار 
گرفت. در  این مراس��م گروه س��رود نغمه صبا با اجرای 2 برنامه زیبا  
و همچنین ش��ریفی ذاکر اهل بیت عصم��ت و طهارت  با انجام برنامه 
مدیحه سرایی  در وصف امام زمان )عج( شور و حال خاصی  به مجلس 
بخشیدند و محفل را به سیما وجالل آن بزرگوار مزین و منور ساختنددر 
ادامه  مراس��م حجت االسالم والمسلمین ریاحی مسئول بسیج طالب  
سپاه نینوای استان  گلستان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه بویژه میالد با 
سعادت سرور کائنات  و تقدیر از زحمات مدیر عامل و کارکنان شرکت 
گاز در زمینه خدمات رس��انی در سطح استان  طی سخنان مبسوطی 
در فضایل ومناقب این امام همام )عج( مستمعین را به فیض رساندند.  

شصت و نهمین جایگاه عرضه فرآورده های 
نفتی مایع منطقه گلستان بهره برداری شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - همزمان با نیمه شعبان، سالروز 
والدت امام زمان)عج( شصت و نهمین جایگاه عرضه فرآورده های نفتی 
مایع استان گلستان در مجتمع خدمات رفاهی »آبشارلُِوه« شهرستان 
گالیکش به بهره برداری رس��ید.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخ��ش ف��راورده های نفتی منطقه گلس��تان، مدیر منطق��ه در آیین 
بهره برداری از این جایگاه گفت: این جایگاه چهارمین جایگاه شهرستان 
گالیکش است که در زمینی به مساحت ۸ هزار متر مربع با هزینه ای 
بالغ بر 40 میلیارد ریال، از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی امکان 
اش��تغالزایی برای 14 نفر را فراهم آورده اس��ت.امیر بنی کریمی افزود: 
جایگاه "آبش��ارلُِوه" با عرضه بنزین)سوپر و معمولی( و نفتگاز، دارای 5 
س��کو،12 تلمبه و 24 نازل اس��ت که قابلیت سوخترسانی به بیش از 
4 هزار خودرو را در طول ش��بانه روز دارد.وی تعداد جایگاههای عرضه 
فراورده های نفتی فعال در منطقه گلستان را ٦۹ باب اعالم و تصریح کرد: 
٦4 باب جایگاه CNG)گاز طبیعی فشرده( نیز آماده خدمات رسانی به 
هموطنان می باشد.بنی کریمی در ارتباط با جایگاههای در حال ساخت 
اس��تان گلستان گفت: تعداد دو باب جایگاه در استان در دست احداث 

است که تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم:
گفت وگو و مناظره نیاز کنونی کشور و 

مورد حمایت مسئوالن است
ایالم- خبرنگار فرصت امروز - شهریار عباسی در مراسم اختتامیه 
مرحله استانی ششمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران نشان 
خواجه نصیرالدین طوس��ی که در محل واحد ایالم برگزار ش��د، گفت: 
مناظرات دانش��جویی و کرس��ی های آزاداندیش��ی مورد حمایت اکثر 
مسئوالن نظام است. وی بیان کرد: دانشگاه آزاد اسالمی یکی بزرگ ترین 
دانشگاه های جهان است که نقش بی بدیلی در تولید علم و تربیت نیروی 
متعهد و متخصص مورد نیاز کشور داشته است.عباسی تصریح کرد: با 
تالش های صورت گرفته در س��ه سال گذشته رتبه علمی دانشگاه آزاد 
اس��المی در رتبه بندی جهانی از ۸00 به 150 رس��یده و این مهم در 
ارتقای رتبه علمی ایران در جهان مؤثر بوده است به طوری که با در نظر 
گرفتن خدمات علمی دانشگاه آزاد اسالمی رتبه علمی ایران اسالمی در 
جهان 1٦ و بدون در نظر گرفتن نقش دانشگاه آزاد اسالمی این رقم به 
22 می رسد.  وی به موضوع گزاره فینال این مسابقات با عنوان »افزایش 
دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی نشان دهنده پیشرفت علمی کشور 
است« اشاره کرد و گفت: افزایش دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی 

در سال های اخیر در ارتقای رتبه علمی کشور مؤثر بوده است. 

کسب رتبه برتر سفال استان سمنان 
توسط  دانش آموز شاهرودی

شاهرود - حسین بابامحمدی - دانش آموز 
شاهرودی ،رتبه اول رش��ته سفال در مسابقات 
فرهنگ��ی هنری اس��تان رابرای دومی��ن بار به 
خود اختصاص داد. فاطمه اعتماد،  ازش��اگردان 
استادنوری سازنده بزرگترین ونازکترین خشتهای 

جهان وعضوکانون بسیج هنرمندان شهرستان شاهرود، در مرحله استانی 
مس��ابقات فرهنگی، هنری و معارفی استان سمنان،برای دومین سال 
متوالی موفق به کسب رتبه اول در رشته سفال شد. یادآور میشود وی 
کوچکترین عضو کانون بسیج هنرمندان این شهرستان و عضو انجمن 
سفال این کانون است که سال گذشته نیز مقام اول رادراستان سمنان 

کسب نمود.

آغاز عملیات گازرساني به 6 روستای 
شهرستان ملکشاهی 

ایالم - خبرنگار فرصت امروز - کلنگ گازرس��انی در روستاهای 
گنبد پیرمحمد، چم انار سفلی ، شهید کشوری، کلک نقی، سراب کلک 
و اما از توابع شهرستان ملکشاهی با حضور استاندار ، فرماندار شهرستان 
ملکش��اهی و جمعی از مس��ئوالن، مدیران نظامی و انتظامی و ادارات 
شهرس��تان و مردم محلی بر زمین زده ش��د.  مهندس"عباس شمس 
الهی" در ابتدا به تش��ریح وضعیت گازرسانی در شهرستان ملکشاهی 
اش��اره کرد و گفت: در این شهرس��تان در مجموع 303 کیلومتر خط 
تغذیه و شبکه توزیع اجرا ، بیش از 4100 انشعاب نصب و بیش از 4۹00 
مشترک از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.  مهندس شمس الهی در ادامه 
گفت : امروز شاهد آغاز عملیات گازرسانی به روستاهای گنبد پیرمحمد، 
چم انار س��فلی ، شهید کش��وری، کلک نقی، سراب کلک و اما از توابع 
شهرستان ملکشاهی با 31 کیلومتر خط تغذیه و شبکه توزیع ،  ٦00  
انشعاب و بهره مندی بیش از ٦۸0 خانوار از نعمت گاز طبیعی می باشیم.

در هفته حمل ونقل ایمن صورت گرفت
تقدیر از رئیس مرکز سوختگیری 

هواپیمایی شهید اسدپور منطقه گیالن
رش�ت- زین�ب قلیپور- رئی��س اداره کل س��وختگیری 
هواپیمائی کشور، مرتضی عابدینی طی لوح سپاسی از خدمات 
افشین آشتا رئیس مرکز سوختگیری هواپیمائی شهید اسدپور 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفت��ی منطقه گیالن تقدیر 
کرد. این لوح تقدیر به پاس خدمات سوخترسانی دقیق و ایمن 
کارکنان مجموعه سوختگیری هواپیمائی شهید اسدپور رشت 

اهداء شد.
 گفتنی است  افشین آشتا، از خرداد ماه سال 77 در شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی شروع بکار نموده و دارای 1۹ سال 
سابقه خدمت در این شرکت است که از این سالها هفت سال را 
در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن خدمت 

کرده است. 

اخبار

همزمان با میالد باسعادت حضرت مهدی موعود)عج(
مشعل گاز در 8 روستای تنکابن روشن شد

 س�اری – دهق�ان - همزم��ان 
با می��الد باس��عادت آخرین منجی 
 عالم بش��ریت حضرت مهدی موعود
)ع��ج( ؛ مش��عل گاز در ۸ روس��تای 
بخش خرم آباد تنکابن روشن شد . به 
گزارش خبرنگار مازندران ، " محمد اسماعیل ابراهیم زاده " مدیرعامل 
ش��رکت گاز مازندران در آیین بهره برداری از این طرح که با محوریت 
روس��تای لتاک خرم آباد برگزار شد ، گفت : گازرسانی به این روستاها 
با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال به بهره برداری رسید. ابراهیم زاده 
افزود : با بهره برداری از این طرح ها 750 خانوار روستاهای پرچین پشته 
، هرات بر ، علی آباد ، عس��گری آباد ، مهدی آباد ، داربار ، عیسی آباد و 
لتاک از نعمت گاز بهره مند شدند. وی با بیان اینکه در سه سال اخیر 
تاکنون ۸3 روستای این شهرستان گازدار شدند ، اظهار داشت: تاکنون 
در این ۸ روستا 200 انشعاب نصب شده و 450 انشعاب دیگر نیز در روز 
های آینده نصب می گردد. مدیرعامل شرکت گاز مازندران افزود : دولت 
تدبیر و امید برای پروژه های گازرسانی در این شهرستان تاکنون ٦۹0 
میلیارد ریال اعتبار هزینه کرده است و هم اکنون تمامی جمعیت شهری 
از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند. ابراهیم زاده با بیان اینکه بخش 
خرم آباد با دارا بودن ۹0 روستای دارای شورای اسالمی و 1۸4 روستا و 
آبادی از توابع شهرستان 1٦2 هزار نفری تنکابن در غرب مازندران واقع 
است، خاطرنشان کرد : تاکنون 1٦2 روستای این شهرستان از نعمت گاز 
بهره مند شدند و گازرسانی به 50 روستای دیگر نیز تا سال ۹7 به اتمام 
می رسد . به گفته وی با اجرای عملیات گازرسانی به مناطق کوهستانی 
 دوهزار و س��ه هزار همه روس��تاهای تنکابن تا سال آینده از نعمت گاز 

بهره مند می شوند .

حمایت استانداری مرکزی از اجراي طرح پروژه 
ETBE پاالیشگاه امام خمیني )ره( شازند

اراک- خبرنگار فرص�ت امروز - 
مهندس زماني قمي  استاندار استان 
مرکزي در بازدید خود از پاالیش��گاه 
امام خمیني )ره( شازند، حمایتهاي 
هم��ه جانب��ه خ��ود را از مهن��دس 
جمش��یدي مدیر عامل، در جهت احداث پروژه ETBE  در راس��تاي 
محقق شدن فرمایش��ات مقام معظم رهبري “اقتصاد مقاومتي، تولید، 
اش��تغال” اعالم نمود. به گزارش روابط عمومي ش��رکت پاالیش نفت 
امام خمیني )ره( ش��ازند در ای��ن بازدید که مهندس میرزایي فرماندار 
شهرستان شازند، مهندس جمشیدي مدیر عامل  و تني چند از مدیران 
واحدهاي عملیاتي و ستادي، اس��تاندار را همراهي مي کردند از محل 
پروژه مورد نظر در ضلع جنوبي پاالیش��گاه  به منظور امکان سنجي و 
تس��ریع در تخصیص  زمین جهت احداث واحدهاي تولید ETBE و 
پلي پروپیلن  بازدید ش��د. این گزارش مي افزاید مهندس  جمشیدي 
طي توضیحي، هدف از این طرح را تاکید بر مطالعات و بررس��ي انجام 
ش��ده پیرامون تبدیل بوتان مازاد پاالیش��گاه  دانست که جهت تسریع 
در اجرایي شدن این پروژه و رفع موانع  امنیتي و مشخص شدن حفظ 
حریم حراستي شرکت این هماهنگي صورت گرفته است و انشااهلل در 
اولین فرصت ش��روع کارهاي س��اختماني آن به صورت رسمي توسط 
اس��تاندار محترم صورت خواهد پذیرفت. وي اف��زود هدف از این پروژه 
که توسط یک شرکت خصوصي احداث خواهد شد استفاده از گاز بوتان 
  ETBE مازاد پاالیشگاه به عنوان خوراک و تولید محصوالتي همچون
“ماده اکتان افزا و پلي پروپیلن” خواهد بود. در پایان اس��تاندار مرکزي 
ضمن تاکید بر پیگیري  موضوع فوق از زحمات مهندس جمشیدي و 

کلیه دست اندرکاران شرکت تقدیر و تشکر نمود.

با حضورگروه ارزیاب های شرکت توانیر
   ارزیابی ساالنه عملکرد معاونت بهره برداری 

شرکت برق منطقه ای خوزستان
اهواز - خبرنگار فرصت امروز - مسعود قنواتی سرپرست معاونت 
بهره برداری این ش��رکت در جلسه  اختتامیه ارزیابی عملکرد معاونت 
بهره برداری، گزارشی از وضعیت شبکه انتقال و فوق توزیع برق در سال 
گذش��ته ارایه داد و اظهار داش��ت: در بهره برداری فعالیت های  بزرگ 
و مهم��ی در بخش های خط و پس��ت صورت گرفته اس��ت. وی ادامه 
داد: ه��دف از ارزیابی، بهب��ود و اصالح روش ه��ای برخی فعالیت ها و 
اقدامات در ش��رکت ها است و همه کوش��ش می کنند  نواقص رفع و 
فعالیت های  مثبت تقویت اس��ت. دراین جلس��ه جعفری رییس گروه 
ارزیابان شرکت توانیر نیز از مجموعه شرکت بابت همکاری در ارزیابی 
فعالیت ه��ای معاونت بهره ب��رداری  تقدیر کرد وگفت: خوش��بختانه  
فعالیت های ارزشمندی صورت گرفته و انتظار می رود این فعالیت ها 
تداوم داش��ته باشد و اگر مواردی هم بوده قابل اصالح و بهبود هستند. 
محمود دش��ت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز 
 در این جلس��ه گفت : ارزیابان چون از شرکت های مختلف  به ارزیابی 
فعالیت ها می پردازند باید تجربیاتشان را در کنار مباحث علمی و فنی 
به دیگر شرکت ها منتقل کنند و ارزیابی معاونت های بهره برداری که 
موتور محرک و شاهرگ حیاتی صنعت برق است باید با دقت و ظرافت 
انجام گیرد. وی اضافه کرد: شبکه برق خوزستان یکی از قدیمی ترین و 
بزرگ ترین شبکه های برق کشور است و نیاز به توجه ویژه به خصوص 
در بخش بهره برداری و بهینه س��ازی دارد که البته کارهای خوبی در 
سال های گذشته انجام گرفته ولی می طلبد در این زمینه فعالیت های 

بیشتری صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیراني شهرداري آذربایجان غربي :
صدور پروانه تاکسیرانی رانندگان منوط 

به شرکت در کالس هاي آموزشي
ارومی�ه- خبرن�گار فرصت 
امروز- فخرالدی��ن معصوم زاده، 
مدیرعامل س��ازمان تاکس��یراني 
ش��هرداري ارومی��ه ب��ا تأکید بر 
اینکه ص��دور کارنام��ه رانندگان 
تاکس��ي منوط به شرکت در کالس هاي آموزشي است، گفت:  یکي از 
اولویت هاي برنامه هاي سازمان تاکسیراني شهر ارومیه در سال جدید، 
آموزش و فرهنگ س��ازي در راستاي اس��تفاده از حمل ونقل عمومي 
با محوریت آموزش به رانندگان اس��ت . وي اظه��ار کرد:  در کارگاه  ها 
آموزشي براي تاکسیرانان مسائل مختلف با حضور کارشناسان مرتبط 
که به نوعي به تاکس��یرانان ارتباط دارد، آموزش داده مي شود تا سطح 
 آگاهي و اطالعات عمومي تاکس��یرانان افزایش یاب��د. وي تأکید کرد:  
تاثیر گذاري این کالس ها منوط به استمرار و تکرار است، بنابراین جدیت 
و پیگیري براي برگزاري این کالس ها ضروري است. به گفته مدیرعامل 
تاکس��یراني ش��هر ارومیه، در س��ال ۹5 بیش از یک هزارو 700 نفر از 
تاکسیرانان در این کالسهاي آموزشي ش��رکت کردند. وي یادآور شد: 
در این کارگاه هاي آموزش��ي عالوه  بر بیان سیاست هاي کلي سازمان، 
مباحثي در خصوص فرهنگ مشتري مداري، آموزش فرهنگ و قوانین 
و نکات رانندگي، کمکهاي اولیه امدادي،کنترل خشم و روابط بین راننده 
و مسافر و تاثیر گذاري آنان در جذب مسافر و اهمیت کار تاکسیرانان نیز 
ارائه مي ش��ود.  معصوم زاده ابراز امیدواري کرد با ارائه این آموزش هاي 
ضمن خدمت س��طح اطالعات و آگاهي تاکسیرانان افزایش یابد و گام 

مثبتي در راستاي ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان برداشته شود.
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یکی از مهم ترین راه هایی که خودروس��ازان 
می توانند به راحت��ی منابع مالی مورد نیاز خود 
را تامین کنند، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه 
اس��ت، حال دو راه عمده ب��رای تامین مالی از 
طریق ب��ورس وج��ود دارد؛ اول انتش��ار اوراق 
صک��وک و دوم نیز عرضه مس��تقیم خودرو در 

بورس کاال. 
در مورد نخست ش��رکت سایپا سال گذشته 
بی��ش از 500 میلی��ارد تومان از ای��ن اوراق را 
منتشر کرد و در سال جاری نیز قصد دارد بالغ 
ب��ر 350 میلی��ارد تومان از ای��ن اوراق را روانه 

بازار کند. 
در مورد عرضه مس��تقیم خ��ودرو در بورس 
کاال نیز ابتدا قرار بود پراید به عنوان نخس��تین 
خ��ودرو در این وادی مطرح ش��ود، اما با توجه 
ب��ه اینکه قیمت گ��ذاری پراید دس��توری و به 
وس��یله ش��ورای رقابت صورت می گیرد، مقرر 
ش��د محصوالتی که قیمت گذاری آنها از سوی 
ش��ورای رقابت تعیین نمی شود، در بورس کاال 
عرضه ش��وند، ای��ن در حالی اس��ت که عرضه 
خودرو در ب��ورس فرآیند پیچی��ده و زمانبری 
دارد و ب��ه نظر می رس��د به ای��ن زودی ها این 
موض��وع رنگ واقعیت به خود نگیرد. از س��وی 
دیگر با توجه به اینکه گروه خودروسازی سایپا 
در سال گذشته موفق شد 500 میلیارد تومان 
اوراق صکوک در بورس تهران منتشر کند، این 
اوراق در مدت بس��یار کوتاه��ی فروش رفت و 
در حال حاضر نی��ز خریدوفروش این اوراق در 
ب��ورس تهران با اس��تقبال اهالی بازار س��رمایه 
روبه رو شده اس��ت و میزان قابل توجهی از این 

اوراق روزانه دادوستد می شوند. 
به نظر می رس��د خودروسازان باید یک تغییر 
اس��تراتژی از نظام بانکی به سوی نظام سرمایه 
صورت دهند، چراکه سیستم بانکی سال هاست 
که گرفتار مش��کالت عدیده س��اختاری است 
و نمی توان��د جوابگ��وی نیازهای ب��ه روز بخش 
صنع��ت و تولید کش��ور باش��د، ام��ا در طرف 
مقابل بازار س��رمایه باتوجه به پویایی که از آن 
برخوردار اس��ت، می تواند پاس��خگوی نیاز های 

صنعت خودرو باشد. 
در همی��ن زمین��ه مهدی پورقاض��ی، رئیس 
کمیس��یون صنع��ت ات��اق بازرگان��ی تهران و 
کوروش پرویزیان رئیس کمیس��یون بازار پول 
و س��رمایه اتاق بازرگانی ایران نظرات ش��ان را 
درباره روش های تامین مالی خودروسازان بیان 

کرده اند. 

کوروش پرویزیان
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 

بازرگانی ایران
یکی از موضوعاتی ک�ه همواره در مورد 
نظام بانکی گفته می ش�ود، این اس�ت که 
این بخش اقتصادی کش�ور آنطور که باید  
و  ش�اید به بخ�ش تولید کش�ور، از  جمله 
به خص�وص  تولی�دی  ب�زرگ  بنگاه ه�ای 
خودروس�ازان توجه الزم را ن�دارد و آنها 
همیش�ه برای تامین نقدینگ�ی مورد نیاز 
خ�ود و همچنی�ن س�رمایه در گ�ردش با 
مشکل مواجه هستند، دیدگاه شما در این 

باره چیست؟ 
ابتدا باید به یک نکته مهم توجه شما را جلب 
کنم، اینک��ه منابع مالی ش��بکه بانکی محدود 
اس��ت و بای��د این امر را به عن��وان یک واقعیت 

قبول کرد، از س��وی دیگر نیازهای بخش تولید 
کش��ور از جمله در خودروسازی و قطعه سازی 
بس��یار اس��ت. در این باره خودروسازان باید به 
چند توصیه و نکته توجه کنند تا بتوانند در این 

موضوع به اهداف موردنظر خود دست یابند. 
این توصیه ها و نکات شامل چه مواردی 
می ش�ود ک�ه بای�د خودروس�ازان آنها را 

رعایت کنند؟ 
نکته نخس��ت این است که خودروسازان باید 
هزینه تولید محص��والت خود را پایین بیاورند. 
دوم آنک��ه بهره وری و کارایی خ��ود را افزایش 
دهن��د. س��وم آنک��ه از هزینه ه��ای ثابت خود 
بکاهند، مورد چهارم هم این اس��ت که ساختار 
خود را بس��یار چابک و روان و دس��ت آخر نیز 

روش های تامین مالی خود را متنوع کنند. 
در صحبت ه�ای خ�ود ب�ه ای�ن موضوع 

اش�اره کردی�د ک�ه خودروس�ازان بای�د 
روش ه�ای تامی�ن مالی خ�ود را متنوع تر 
کنن�د، بنابرای�ن باید س�راغ چ�ه منابعی 

بروند؟ 
ب��ازار س��رمایه به عنوان یک ظرفیت بس��یار 
مناس��ب می توان��د در خدمت خودروس��ازان، 
بخ��ش تولید و صنعت کش��ور ق��رار بگیرد. در 
همین زمینه سال گذشته شاهد بودیم شرکت 
س��ایپا به عن��وان یکی از دو خودروس��از بزرگ 
کشور، اقدام به انتشار 500میلیارد تومان اوراق 
صکوک کرد و این اوراق بس��یار مورد استقبال 
اهالی بازار سرمایه قرار گرفت، در همین زمینه 
سایر خودروس��ازان کشور از جمله ایران خودرو 
و  کش��ور  بزرگ تری��ن خودروس��از  به عن��وان 
خاورمیانه باید سراغ انتشار اوراق صکوک بروند. 
اس��تفاده از چنین ظرفیتی برای خودروسازان 
ب��ه راحتی امکان پذیر اس��ت و آنه��ا می توانند 
به راحتی از این راه اقدام به تامین مالی کنند. 

مهدی پورقاضی
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی 

تهران
نظام بانکی همواره بر این موضوع تاکید 
می کند که نمی توان همیش�ه پاس�خگوی 
نیازهای بخش تولید کش�ور باشد، این در 
حالی اس�ت ک�ه تولیدکنن�دگان از جمله 
خودروس�ازان هم�واره با مش�کل تامین 
نقدینگ�ی روب�ه رو بودن�د. در ای�ن رابطه 
پیش�نهاد ش�ما ب�رای ح�ل این مش�کل 

چیست؟ 
با توجه به اینکه نظام بانکی گرفتار مشکالت 
زیادی است، خودروس��ازان باید به فکر تامین 
مال��ی از راه ه��ای دیگر از جمله بازار س��رمایه 
باش��ند، در حال  حاضر در تمام دنیا بس��یاری 
از ش��رکت های بزرگ از طریق بازار س��رمایه و 

بورس اقدام به تامین مالی خود می کنند. 
در همی�ن رابطه ش�رکت س�ایپا س�ال 
گذش�ته 500میلیارد تومان اوراق صکوک 
منتش�ر ک�رد، این اق�دام چه تاثی�ری بر 

وضعیت عملکرد این خودروساز دارد؟ 
استفاده از این امکان می تواند کمک شایانی 
به حل مشکل خودروسازان کند، چراکه آنها از 
طریق بورس بسیار س��ریع تر و آسان تر از نظام 
بانک��ی می توانند نیازه��ای نقدینگی خودرو را 
تامین کنند، این اقدام باید در صنعت خودرو و 

قطعه سازی تبدیل به یک الگو شود. 

 سریع ترین و آسان ترین راه برای تامین مالی خودروسازان

در طول هفته های گذشته خبر آغاز به تولید 
خ��ودروی پ��ژوی ۲00۸ در خروج��ی برخی 
رس��انه ها ق��رار گرفت، اما س��وال مطروحه در 
خصوص این خودروی به اصطالح پسابرجامی 
ناظر بر این واقعیت است که چه تعداد از مردم 
قادر ب��ه خرید خودروهای اینچنینی )با قیمت 

باالی ۹0 میلیون تومان( هستند. 
 طول روزها و هفته های گذش��ته، خبر آغاز 
به تولید نخس��تین خودروی پس��ابرجامی در 
شرایطی روی خروجی خبرگزاری ها و صفحات 
روزنامه ها و جراید قرار گرفت، لذا قیمت باالی 
این خودرو، اما و اگرهای بس��یاری را در اذهان 
ایجاد کرده اس��ت.  به واق��ع انتظار عمومی از 
تولی��د خودروهای ب��ه اصطالح پس��ابرجامی 
ناظ��ر بر این اس��ت که بخش قاب��ل توجهی از 
عموم مردم از امکان خرید، تهیه و اس��تفاده از 
چنین اتومبیل هایی برخوردار باشند، اما عرضه 
خودرویی با قیمت بیش از ۹0 میلیون تومان، 
این انتظ��ار را همچنان در هاله ای از ابهام قرار 

داده است. 
امی��ر علیخانی، یک��ی از فعاالن قطعه س��از 
خ��ودرو در گف��ت و گو ب��ا خبرن��گار صنعت، 
تجارت و کش��اورزی، با اش��اره به لزوم در نظر 
گرفت��ن توان خرید عموم��ی جامعه در عرضه 
محصوالت، اظهار داش��ت: ب��دون تردید تنوع 

و تکث��ر اقالم، کااله��ا و محص��والت تولیدی 
و اقتض��ای جامعه و س��الیق گوناگ��ون ایجاب 
می کن��د تا محصوالت عرضه ش��ده ب��ا ِرنج ها 
و س��طوح قیمت��ی متفاوت در اختی��ار جامعه 

مصرف کننده قرار گیرد. 
وی افزود: منطق حکم می کند موقعیت هایی 
ک��ه در خص��وص دس��تاوردهای برجام مطرح 
می شود، از در برگیری و شمولیت قابل توجهی 
برخوردار باشد.  این فعال در عرصه قطعه سازی 
خ��ودرو عنوان کرد: در طی روزهای گذش��ته، 
اخبار و تبلیغات گس��ترده ای در ارتباط با آغاز 
به تولید نخستین خودروی پسابرجامی مطرح 
شده، اما قیمت اعالم شده برای این خودرو در 
ِرنج و سطحی به نظر نمی رسد که عموم جامعه 

توان خرید و تهیه آن را داشته باشند. 
علیخان��ی گفت: ب��ه واقع، عرض��ه خودروی 
باالی ۹0 میلی��ون تومان، تغیی��ر چندانی در 
برخورداری عموم مردم از خودروی پسابرجامی 
اش��اره ش��ده ایجاد نمی کند و همچنان بخش 
قابل توجهی از جامعه انتخابی به غیر  از پراید، 

پژو، سمند و تیبا نخواهند داشت. 
وی افزود: به نظر می رسد، در انعقاد قرارداد 
خودروی پس��ابرجامی، جامع��ه هدف خاصی 
مدنظ��ر قرار دارد که از ت��وان اقتصادی باالیی 
برخوردارن��د، در غی��ر  این ص��ورت خودرویی 

انتخاب می ش��د که حداقل در رده خودرو های 
پر تی��راژ داخلی همچون پراید و پژو405 و . . . 

)از حیث قیمتی( قابل عرضه باشد. 
ضرورت توجه به توان خرید عموم مردم 

در قراردادهای پسابرجامی خودرو
موس��ی نجف پ��ور، کارش��ناس اقتص��اد، در 
گف��ت و گو ب��ا خبرن��گار صنعت، تج��ارت و 
کشاورزی، با اش��اره به نوید بخش بودن پیوند 
دوب��اره همکاری های خودروس��ازان داخلی با 
خودروسازان خارجی در حوزه تولید گفت: اما 
نقد و ایراد وارده به این موضوع معطوف بر این 
واقعیت می ش��ود که متاس��فانه توان اقتصادی 
عم��وم مردم آنچن��ان که بای��د در نظر گرفته 

نشده است. 
وی افزود: ب��ه واقع، افراد ی��ا گروه هایی که 
قادر به خری��د خودروهای ۸0 تا 100 میلیون 
تومانی هس��تند، پیش از این نیز خودروهای با 
کیفیت باال و معقولی همچون مزدای سواری و 
. . . خریداری می کردند و مش��خص نیست این 
هم��ه تبلیغات گس��ترده در خصوص خودروی 
پس��ابرجامی که اخیرا رونمایی شده، چه مبنا 

و اساسی داشته است. 
نجف پور عن��وان کرد: طرح ای��ن موضوع به 
معنای منفک کردن جامعه و گروه های هدفی 
ک��ه توان اقتص��ادی آنها باال و مطلوب اس��ت، 

نیست و به هر حال تمامی گروه های جامعیتی 
کش��ور قابل احترام هس��تند و در تمامی دنیا 
اف��راد در طبقات اقتصادی متع��دد و گوناگون 
قابل تعریف هستند که یک قشر از این طبقات 

اجتماعی نیز شامل افراد ثروتمند می شود. 
وی افزود: متاسفانه طرح چنین انتقاداتی از 
سوی برخی، به مقابله و مخالفت با ثروت تعبیر 
می ش��ود که این تلقی کامال اشتباه و ناصحیح 

است. 
کارشناس اقتصادی گفت: به واقع، نظر بنده 
ناظ��ر بر این منطق اس��ت که بای��د در عرضه 
چنی��ن محصوالت��ی، ش��مولیت جامعه هدف 
اصلی باشد و دستور کارها و اقدامات به نحوی 
طراحی نش��ود که تنها اقلیتی از جامعه، امکان 
برخورداری از چنین امکاناتی را داشته باشند. 
نجف پور در خاتمه یادآور شد: باید سازوکاری 
لحاظ می شد تا در انعقاد قرارداِد خودرویی که 
اخیرا رونمایی ش��ده، اکثری��ت جامعه مدنظر 
ق��رار می گرفت، زیرا طبق��ه ثروتمند، پیش از 
ای��ن نیز از ام��کان خرید و تهی��ه خودروهای 
معقول و با کیفیت برخوردار بودند و این عموم 
و اکثریت جامعه هس��تند که ب��ه ناچار باید به 
خودروهایی همچون پرای��د، تیبا، پژو 405 یا 
برخ��ی خودروهای چینی نه چن��دان با کیفیت 

بسنده کنند. 

در حالی یکی از مهم ترین برنامه های دولت 
در پس��اتحریم حض��ور خودروس��ازان جهانی 
به منظور توس��عه صنع��ت خودرو اس��ت که 
بررسی تجربه دیگر کش��ورها نشان می دهد، 
تغییر در مقررات سرمایه گذاری خارجی یکی 
از الزام��ات مهم به منظور رس��یدن به اهداف 

توسعه ای در این زمینه است. 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت پس از لغو 
تحریم ها ش��روطی برای حضور خودروسازان 
خارج��ی در نظر گرفت که از جمله مهم ترین 
این سیاس��ت ها الزام داخلی س��ازی 40 درصد 
و ص��ادرات 30 درصدی تولیدات مش��ترک به 
بازارهای مختلف بود. در حالی که هدف دولت 
از سیاست های سخت گیرانه جذب هدفمند و 
پایدار س��رمایه خارجی در کش��ور ب��وده، اما 
تجربه برخی از کشورها نشان می دهد یکی از 
الزامات جذب سرمایه خارجی در نظر گرفتن 
سیاست های تشویقی در کنار تعهدات الزام آور 
است. براین اساس آنگونه که به  نظر می رسد، 
وزارت صنع��ت باید در ش��رایط پس��اتحریم 
به منظ��ور جذب س��رمایه خارج��ی، در کنار 
شروط س��رمایه گذاری سیاست های تشویقی 
را نی��ز در برنام��ه خود قرار ده��د. به گزارش 
دنیای اقتصاد، بررس��ی تجربه کشورهایی که 

هم اکنون از خودروس��ازی مطرح��ی در دنیا 
برخوردارند نیز موید همین نکته است این در 
شرایطی است که تجربه این کشورها می تواند 
به نوعی چراغ راه خودروس��ازی ایران شود. اما 
موسس��ه مطالع��ات و پژوهش ه��ای بازرگانی 
وابس��ته ب��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
اخیرا در پژوهش��ی به بررس��ی س��اختار بازار 
خ��ودروی برزیل و همچنی��ن دالیل جذابیت 
این کشور برای خودروسازان خارجی پرداخته 
اس��ت. انتخاب برزیل در پژوه��ش مذکور به 
این دلیل اس��ت که ش��باهت های زیادی بین 
زیرساخت های خودروسازی دو کشور ایران و 

برزیل وجود دارد. 
 تجرب��ه صنع��ت خ��ودروی برزیل نش��ان 
می ده��د ک��ه یک��ی از دالیل اصلی رش��د و 
توس��عه خودروسازی آن جذب سرمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی ب��وده به طوری ک��ه میزان 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این بخش 
در سال ۲013 به بیشترین رقم ثبت شده در 
تاریخ این کش��ور و دو برابر میانگین پنج سال 
قبل از آن رس��ید. در ای��ن بین هرچند جذب 
خودروسازان خارجی در بازار خودروی برزیل 
مرهون تغییرات ساختاری بوده که در قوانین 
و مق��ررات این کش��ور صورت گرفته اس��ت، 

اما عوامل��ی همچون ویژگی ه��ای جمعیتی، 
محیط جغرافیایی، نس��بت مالکیت خودرو و 
ثبات اقتصادی نیز در توس��عه خودروس��ازی 
این کش��ور نقش داشته اس��ت. بر این اساس 
آنچه پژوهش موسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگان��ی در م��ورد برزیل ب��ر آن تاکید دارد 
این اس��ت ک��ه دولت این کش��ور ب��ر اجرای 
ش��روط س��رمایه گذاری خارجی مصر بوده و 
در این زمینه با هیچ خودروس��ازی مماش��ات 
نکرده اس��ت. به عن��وان مثال اگ��ر دولت این 
کش��ور بر میزان داخلی س��ازی یک محصول 
خارجی تاکید داش��ته، از موض��ع خود کوتاه 
نیام��ده و همچن��ان ش��رکت های خارجی را 
مقی��د بر اج��رای ش��روط خود کرده اس��ت؛ 
موردی که به نظر می رس��د مسئوالن صنعتی 
کش��ور چندان به آن پایبند نیس��تند؛ چراکه 
به راحتی از موضع میزان درصد داخلی سازی 
خودروهای تولید مش��ترک کوت��اه آمدند. اما 
نوع حمایت ه��ای دولتی از صنعت خودرو نیز 
در برزیل بسیار متفاوت از ایران است؛ چراکه 
این کش��ور در دوره ای دس��ت از حمایت های 
تعرفه ای خودروس��ازان این کشور برداشت تا 
رقابت پذی��ری را در این صنع��ت محقق کند. 
ای��ن در حالی اس��ت که صنعت خ��ودرو در 

ایران با گذشت نیم قرن از فعالیتش همچنان 
صنعتی وابس��ته به تصمیمات و حمایت های 
دولتی اس��ت، ام��ا در حالی که ص��ادرات در 
برزیل پ��س از تولید خودروه��ای باکیفیت و 
به دنبال آن داخلی سازی این محصوالت شکل 
گرفت، در ای��ران صادرات محص��والت فعلی 
به آمال و آرزوی خودروس��ازان و مس��ئوالن 
صنعتی تبدیل ش��ده است؛ بنابراین در حالی 
نتایج این پژوهش نش��ان دهنده آن است که 
دول��ت برزیل با درک اینکه خودروس��ازی اثر 
جدی بر شاخص های اقتصادی دارد با تدوین 
برنامه ای مدون تالش کرده در زمره مهم ترین 
کش��ورهای خودروس��از جهان قرار بگیرد که 
صنعت خودروی ایران نی��ز دارای مزیت های 
بس��یاری از جمله نس��بت مالکی��ت خودرو، 
جمعی��ت کاف��ی، موقعی��ت اس��تراتژیک در 
منطقه اس��ت، بنابراین در شرایطی که وزارت 
صنعت با در نظر گرفتن شروط داخلی سازی، 
ص��ادرات و انتق��ال تکنولوژی س��عی دارد با 
جذب س��رمایه گذاران خارجی فصل جدیدی 
در صنع��ت خ��ودرو را رقم بزند، ام��ا یکی از 
الزامات اساس��ی برای جذب بیش��تر سرمایه 
خارجی در نظر گرفتن سیاست های جذاب در 

قوانین سرمایه گذاری خارجی است. 

جامعه هدف خودروهای پسابرجامی چه کسانی هستند؟ 

فرمول جذب سرمایه خارجی در خودروسازی

گزارش2

خبر

 نبود قوانین سخت گیرانه برای مبارزه
 با ورود لنت های تقلبی به بازار

رئی��س انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کالچ می گوید بازار 
لنت و ترمز در س��ال جدید نیز همچون س��ال گذشته تغییر 
چندانی نداش��ته و همچنان بازار با رکود تقاضا مواجه است، به 
طوری که با گذشت بیش از یک ماه از آغاز فعالیت رسمی در 

کشور، بهبودی در بازار حاصل نشده است. 
 حس��ین الجوردی به روند تغییر قیمت لنت ترمز در س��ال 
جاری پرداخت و اظهار داش��ت: با توجه به اینکه در س��ال ۹5 
و در جریان س��یر صعودی هزینه تولید، قیمت لنت ترمز بین 
10 تا 15 درصد افزایش یافت بنابراین در س��ال جاری، هرگونه 
تغییر یا افزایش قیمت لنت بس��تگی به ش��رایط بازار خواهد 
داشت.  وی افزود: متاسفانه بازار لنت های داخلی در مقایسه با 
تولیدات خارجی هیچ گونه کششی برای افزایش قیمت ندارد تا 
تولیدکنندگان بتوانند قیمت را افزایش دهند این در حالی است 
که رکود نیز بر شرایط موجود سایه انداخته، از این رو چنانچه 
تولیدکننده ای اقدام به افزایش قیمت کند از همین میزان تولید 

نیز محروم می شود و چرخه تولیدش متوقف خواهد شد. 
وی در ادامه با ابراز رضایت از بهبود جریان قاچاق لنت ترمز 
به کشور تصریح کرد: خوشبختانه روند قاچاق کاال به خصوص 
لن��ت ترمز به بازار کاهش یافته و این مس��ئله قطعا ناش��ی از 
افزای��ش نظارت های دولت ب��ر این حوزه بوده اس��ت، این در 
حالی است که همچنان مشکل عرضه لنت های تقلبی در بازار 
وج��ود دارد و در ماه های اخیر نیز ورود لنت های تقلبی به بازار 
نیز افزایش یافته اس��ت.  وی با اش��اره به اینکه کاهش کاالی 
قاچاق، فضا را برای ورود کالهبرداران و سودجویان باز می کند، 
اظهار داشت: به هر میزان ورود لنت های قاچاق به کشور کمتر 
می شود متاس��فانه ورود کاالی تقلبی در بازار افزایش می یابد.  
رئی��س انجمن صنایع تولید لنت ترم��ز و کالچ تصریح کرد: با 
وجود محدودیت و کنترل بر جریان واردات و قاچاق لنت ترمز 
به کشور، متاسفانه برخی افراد سودجو با بسته بندی لنت های 
تقلب��ی تحت نام برندهای خارجی و معتبر، اقدام به عرضه این 
نوع اقالم تقلبی به بازار می کنند.  الجوردی با اشاره به وظیفه 
نظارتی سازمان استاندارد بر جریان ورود کاال به بازار تاکید کرد: 
با وجود اینکه سازمان اس��تاندارد کنترل و نظارت نسبی را بر 
جریان عرضه کاالی استاندارد به بازار دارد، اما همچنان شاهد 
عرضه کاالهای تقلبی به بازار هس��تیم که البته بخشی از این 
مش��کل، ناشی از کمبود نیروی اجرایی در این سازمان نظارتی 

است که موجب عرضه کاالی تقلبی به بازار شده است. 
وی با تاکید بر لزوم س��ختگیرانه ک��ردن قوانین در مبارزه با 
ورود قطع��ات تقلبی به بازار تصریح کرد: متاس��فانه با قوانین 
موجود عمال هیچ گونه اعمال قانونی نس��بت به افراد سودجو و 
متقلب در جریان عرضه کاالی تقلبی به کشور صورت نمی گیرد 
و معتقدم برای جلوگیری با این افراد، باید قوانین در این بخش 

تغییر یافته و سخت گیرانه تر شود. 
 

نخستین روبات دوگانه خودرو-پرنده 
کشور ساخته شد

 جمعی از دانش��جویان و دانش آموختگان دانش��گاه صنعتی 
ش��ریف موفق ب��ه طراح��ی و س��اخت روبات تبدیل ش��ونده 
دومنظوره ای ش��دند که می تواند مانند یک خودرو روی زمین 
حرکت کند و در عین حال با تغییر وضعیت ساختاری به شکل 

یک وسیله پرنده جهت طی مسافت های هوایی درآید. 
تیمی از مهندسین و فارغ التحصیالن دانشکده های مهندسی 
هوافضا و برق دانشگاه صنعتی شریف موفق به توسعه مقیاس 
بدون سرنشین از خودروی پرنده شدند که مشابه عینا خارجی 
ندارد. این روبات ماژوالر هم قابلیت حرکت روی خشکی و هم 
قابلیت پرواز با تغییر آرایش ساختاری دارد. این تیم در مسابقات 
بین المللی نوآوری های آینده صنعت خودرو در فرانسه موفق به 
راهیابی به جمع ۲4 تیم نهایی از بین 1۷00 تیم از نزدیک به 
۸00 دانش��گاه جهان شده است.  بنا بر این گزارش، استارتاپ 
FlyUPAV متش��کل از جمعی از فارغ التحصیالن دانشکده 
مهندسی برق و هوافضای دانشگاه صنعتی شریف و متخصصین 
داخلی و خارجی با هدف س��اخت خودروی پرنده سرنشین دار 
ب��رای مصارف داخل ش��هری مش��غول به فعالیت اس��ت. این 
اس��تارتاپ موفق به ثبت بیش از چهار اخت��راع بین المللی در 
آمریکا و س��ه اختراع ملی در حال تکمیل »پروتوتایپ« روبات 
ماشین پرنده است.  مهندس علی سالم، دانش آموخته مقاطع 
کارشناس��ی و کارشناسی ارشد از دانشکده مهندسی هوافضا و 
سرپرست این تیم می گوید: ما توانستیم پس از تالش یک ساله 
روی ابعاد مختلف استارتاپ خودروی پرنده، 5 ثبت اختراع در 
کشور آمریکا داشته باشیم و در جشنواره های مختلف کارآفرینی 

در سطح بین المللی شرکت کنیم. 
 

توقیف ۸۶ دستگاه خودرو ی لوکس وارداتی! 
 مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اعالم 
تعیین تکلیف و فروش 10 دس��تگاه پورش��ه متروکه به ارزش 
44میلی��ارد تومان گفت: مجموع خودروه��ای وارداتی لوکس 
متروکه ۸۶ دس��تگاه اس��ت.  امین دلیری، درباره وجود برخی 
اختالفات آماری در زمینه می��زان قاچاق از 15 تا ۲5 میلیارد 
دالر گفت: 15 میلیارد دالر حجم کاالی قاچاق مربوط به سال 
۹5 است و طبق آخرین آمارهایی که ما در اختیار داریم میزان 

قاچاق از 15 به 1۲ میلیارد دالر کاهش یافته است. 
 مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار 
داش��ت: حجم کاالی قاچاق در گذش��ته بس��یار زیاد بود و در 
ش��رایط فعلی این حجم بسیار پایین آمده است؛ همچنین در 
بخش لوازم خانگی نیز ورود قاچاق در گذشته بسیار زیاد بوده 
است.  دلیری ادامه داد: در بخش خودرو نیز بعضا وارداتی انجام 
ش��د که شرایط ورود به کش��ور را نداشته و به دلیل مغایرت با 
قوانین کش��ور، برخی خودروهای وارداتی ضبط گمرکی شده 
است.  مدیرعامل س��ازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
تصریح کرد: وقتی خودروها ضبط و متروکه شوند، تعیین تکلیف 
آن با س��ازمان اس��ت و دیگر واردکننده ح��ق دخالت نخواهد 
داش��ت.  به گفته دلیری، سازمان اموال تملیکی در این زمینه 
ب��ه نمایندگی از دولت کاالی متروکه را در اختیار می گیرد. در 
حال حاضر، حدود ۸۶ دستگاه خودرو باالی ۲500 سی سی از 
انواع مختلف مانند بنز و پورشه به عنوان کاالی متروکه شناخته 
می شوند.  وی خاطرنشان کرد: البته برخی از این خودروها که 
قبل از تصمیم دولت وارد کشور شده اند و توانسته اند رأی دیوان 
عدالت اداری را دریافت کنند قابل عرضه به واردکنندگان آنها 
یا بازار اس��ت.  این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصریح کرد: 
کاالهای متروکه از مبادی رسمی کشور و با دریافت مجوز وارد 
کشور شده ولی چون به موقع ترخیص نشده و مدت زمان 3 تا 
5 ماهه به پایان رسیده، کاال متروکه به حساب می آید ولی به 

هر حال فرد صاحب اصلی کاال محسوب می شود. 
 

خبر

بی انصافی است اگر نگوییم اوضاع 
قطعه سازان بهتر شده است

ی��ک عضو فعال در صنعت قطعه س��ازی کش��ور می گوید 
با توج��ه به برنامه ه��ای دولت و تمرکز ب��ر موضوع اقتصاد 
مقاومتی و حمای��ت از تولید، قطعا جریان تولید در ماه های 

آتی نسبت به سال گذشته بهتر خواهد بود. 
جعف��ر نصیری اظهار داش��ت: با تحقق ش��عارهایی که در 
حمایت از تولید مطرح می ش��ود، پیش بینی می شود اوضاع 

تولیدکنندگان قطعات نیز بهتر از سال های قبل شود. 
وی با توجه به بهبود جریان تولید در صنعت قطعه س��ازی 
طی چهار سال گذشته خاطرنشان کرد: هر چند قطعه سازان 
ب��ه لحاظ نقدینگی و تولید در این س��ال ها ش��رایط خوبی 
نداش��ته اما خوش��بختانه امروز ش��رایط بهتری را نسبت به 
چهار س��ال گذشته در صنعت قطعه س��ازی و خودروسازی 
کش��ور ش��اهدیم.  وی در ادامه به تالش دولت در مبارزه با 
قاچ��اق قطعات پرداخت و گفت: در ح��ال حاضر آمار ورود 
قطعات قاچاق به کش��ور کاهش نس��بتا خوبی داشته و این 

ناشی از اقدامات دولت جهت مبارزه با قاچاق کاالست. 
وی همچنین به منظور بهبود ش��رایط مالی قطعه سازان بر 
لزوم ارائه تسهیالت کم بهره به تولید تاکید کرد و گفت: دولت 
همزمان با اختصاص تس��هیالت باید ن��رخ بهره های بانکی را 
کاهش دهد چرا که بعید است ارائه تسهیالت با بهره های کنونی 
تاثیری در ش��رایط نقدینگی تولیدکنندگان داشته باشد.  وی 
در ادامه با توجه به روند پرداخت مطالبات قطعه س��ازان گفت: 
هرچند قطعه س��ازان در این س��ال ها شرایط خوبی را نداشتند 
و همچنان نیز وضعیت ایده آلی ندارند اما دور از انصاف اس��ت 
که نگوییم در این چهار س��ال دولت نس��بت به رفع مشکالت 
تولیدکنن��دگان و پرداخت مطالبات قطعه س��ازان حرکت های 
خوبی انجام داده، چرا که امروز نس��بت به چند س��ال گذشته 
ش��رایط بهتری در این صنعت ایجاد شده است.  این فعال در 
صنعت قطعه سازی با توجه به لزوم دستیابی به زمان مشخص 
در قرارداد همکاری خودروس��از و قطعه س��از تاکید کرد: البته 
تاکنون به تفاهم نامه و مفاد قرارداد قطعی برای زمان مشخص 
پرداخت ها بین خودروس��ازان و قطعه سازان دست نیافتیم اما 
در صورتی که مقایسه ای با سال های گذشته شود مسلما تیراژ 
تولید و ش��رایط پرداخت ها بهتر شده است.  نصیری افزود: در 
سال های قبل اصوال پول چندانی بابت تامین قطعه به قطعه ساز 
پرداخت نمی ش��د اما امروز خودروساز با مدیریت در پرداخت 

مطالبات، تالش دارد چرخه تولید قطعه ساز نیز حفظ شود. 
وی گفت: انتظار می رود با ادامه ش��رایط کنونی به شرایط 

خوب قطعه سازان و خودروسازان در دهه ۸0 بازگردیم. 
 

رخ نمایی »سئات« در تهران 
ای��ن روزه��ا اگر از خیابان ش��هید بهش��تی عب��ور کنید 
می توانید استیکر های س��ئات را روی دیوارهای بیرونی این 
شو روم ببینید.  س��ئات برند اسپانیایی گروه فولکس واگن 
اس��ت.  فولکس واگن بزرگ تری��ن هلدینگ خودروی جهان 
است که به غیر  از خود برند فولکس، برند های سئات اسپانیا، 
اش��کودای جمهوری چک، آئ��ودی، پورش��ه، المبورگینی، 
بنتل��ی و بوگاتی را در دل خود جای داده اس��ت.  همچنین 
در بخ��ش خودروهای تجاری نیز برند ه��ای فولکس، مان و 
اس��کانیا زیرمجموعه این گروه اس��ت.  حال مدتی است که 
این گروه خودرویی با برنامه ریزی وسیع در حال آماده کردن 
مقدمات ورود به بازار ایران است.  یکی از نخستین برند های 
این گروه که به ایران وارد خواهد شد، سئات اسپانیا است. 

سئات زیر ش��اخه اسپورت ساز فولکس اس��ت که مالکیت 
100 درصد سهامش در اختیار فولکس واگن آلمان قرار دارد. 
خودروهای سئات از لحاظ فنی و قوای محرکه و پلتفرم با 
محصوالت فولکس واگن یکی است و تنها در ظاهر از سبک 
طراحی متفاوتی بهره می برند که حالتی خشن تر و اسپورت 
ب��ه آنها می دهد.  معین موتور بیش از یک ماه پیش به طور 
رسمی مجوز نمایندگی رسمی برند سئات را در ایران کسب 
ک��رد.  معین موتور تا پیش از این نماینده رس��می پورش��ه 
در ایران بوده اس��ت و از این به بعد نماینده رس��می هر دو 
ای��ن برند ها خواهد بود.  معین موت��ور در حال آماده کردن 
مقدم��ات ورود ای��ن برند با اصالت و اس��پورت گروه فولکس 
واگن به ایران است و در همین راستا شو روم مرکزی شماره 
یک س��ئات در خیابان شهید بهشتی یا همان عباس آباد در 
حال س��اخت است.  ش��و روم مرکزی شماره یک سئات در 

محل نمایشگاه سابق اتو پورشه احداث خواهد شد. 
 

نمره دولت در صنعت خودرو چند 
است؟! 

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
با اش��اره به اینکه صنعت خودرو در سال های پس از انقالب 
فراز و نش��یب های زیادی را داش��ته است، اظهار داشت: این 
ش��رایط در حال��ی ادامه یافت که در ابت��دای دولت یازدهم 
صنع��ت خودرو از اوض��اع خوبی برخوردار نب��ود و برخی از 
ش��رکت های خودروس��از با بار س��نگین مالی مواجه شده و 
تولیدات آنها کاهش یافته بود.  س��یدمهدی مقدسی اظهار 
داش��ت: خوش��بختانه با آغاز دولت یازدهم، خودروس��ازان 
داخلی حرکت های روبه جلویی را داش��تند و از نظر کیفیت 

و میزان تولید رشد نسبتا خوبی در این مدت داشته اند. 
وی تصریح کرد: طی دو، س��ه سال اخیر مدت زمان پرداخت 
مطالبات قطعه سازان کاهش یافته است، هر چند هنوز به شرایط 
ایده آلی دست نیافته ایم اما جهت گیری مثبتی در این صنعت 
صورت گرفته اس��ت.  وی تاکید کرد: طی یک س��ال گذشته 
قراردادهایی که با پژو، س��یتروئن و رنو به امضا رسید با توجه 
به افزایش س��هم تولید داخل و همچنین س��هم 30 درصدی 
صادرات محصوالت جدید در این قراردادها، بی ش��ک حرکت 
رو به جلویی در صنعت خودروی ایران محسوب می شود.  وی 
افزود: قطع��ا قراردادهایی که اخیرا در این دولت منعقد ش��د 
نسبت به قراردادهای گذشته، حرکت بسیار خوبی بوده است.  
وی گفت: در بخش آر اند دی و تحقیق و توسعه هر دو شرکت 
خودروس��از بزرگ داخلی، خوشبختانه حرکت رو به رشدی را 
داشتند و منابع بیشتری را در حوزه طراحی و تحقیق و توسعه 
اختصاص دادند اما باز هم می طلبد که منابع بیش��تری را برای 
ارتقای کیفیت و تن��وع در تولید به حوزه آر اند دی اختصاص 

داده و به کار گرفته شود. 
وی همچنین به اقدام موثر در جهت اصالح س��اختار مالی 
در ش��رکت های خودروساز پرداخت و گفت: در دو، سه سال 
اخیر اقدامات خوبی در حوزه اصالح ساختار مالی و افزایش 
سرمایه در یکی از خودروسازان بزرگ داخلی صورت گرفت 
که اگر با دید منصفانه نگاه شود مسلما حرکت خوبی در این 

صنعت محسوب می شود. 
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در پی برخی خبرس��ازی ها و ش��بهه افکنی ها در خصوص 
ارسال پیامک بررس��ی برقراری مجدد یارانه برای گروهی از 
هموطنان، دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت ضمن تکذیب 
موارد مطرح ش��ده تأکید کرد که بررس��ی و برقراری مجدد 
یاران��ه افراد معترض که طبق قانون مش��مول دریافت یارانه 
محسوب می ش��وند اقدامی متعارف و براساس روال ماه های 
گذشته بوده است. در اطالعیه دبیرخانه شورای اطالع رسانی 
دولت آمده است: برقراری مجدد یارانه برای متقاضیانی که به 
قطع یارانه خود معترض بودند، پس از بررسی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از س��وی س��ازمان هدفمن��دی یارانه ها 
اقدامی متعارف و براس��اس روال ماه های گذشته بوده است. 

با این وجود، رئیس جمهور پس از کسب گزارش امر و اطالع 
از برخی خبرس��ازی های نادرس��ت، برای رفع هرگونه شائبه 
انتخاباتی، دس��تور توقف هر اقدامی در ای��ن زمینه را صادر 
کرد و از مسئوالن مربوطه خواست هرگونه پرداخت جدید را 
متوقف و بررسی استحقاق دریافت یارانه را به پس از انتخابات 
موکول کنند.گفتنی است حسن روحانی روز گذشته در جمع 
مردم ساری در واکنش به شائبه های انتخاباتی بازگشت یارانه 
برخی اقش��ار گفت:»اینها ب��ه دروغ می گویند این دولت اگر 
ادام��ه یابد، یارانه را قطع می کن��د، بعد دوباره می گویند چرا 
یارانه را برمی گردانید؛ خالصه ما چه کار کنیم؟ ما می گوییم 

برای زندگی محرومان جامعه، فقط یارانه کافی نیست.«

دستور رئیس جمهور برای توقف هر اقدام جدید درباره یارانه

  محمدعلی وکیلی، س�خنگوی ستاد 
انتخاباتی حس�ن روحانی در واکنش به 
فراخوان های مش�کوک ب�رای برگزاری 
تجمعات�ی در حمای�ت از روحانی گفت 
ک�ه هرگون�ه تجم�ع خیابان�ی ب�ه نام 
س�تاد انتخاباتی دکت�ر روحانی ممنوع 
است. جمعی از تش�کل های مهندسی، 
حرف�ه ای، صنف�ی در بیانی�ه ای ضم�ن 
حمایت از حس�ن روحانی نامزد ریاست 
جمه�وری، خواهان تداوم روند کنونی و 
عدم بازگشت به شرایط قبل از تشکیل 

دولت یازدهم شدند. 

در آس�تانه انتخابات ریاس�ت جمهوری دوازدهم بیش از 100 تن از 
فرزندان و همس�ران ش�هدا در بیانیه ای از حسن روحانی حمایت 

کردند. 

تیتر اخبار

آژانس اطالعات فدرال پاکستان اعالم کرد ایران در سال 
2016، بیش از 29 هزار نفر از اتباع پاکس��تانی را که قصد 
عبور غیرقانونی از این کش��ور برای ورود به اروپا را داشتند، 
بازداش��ت ک��رد و تحویل نهادهای ذی ربط پاکس��تان داد؛ 
رقمی که حکایت از س��یر صع��ودی مهاجرت غیرقانونی از 
پاکستان به ایران دارد. به گزارش ایرنا، رسانه های پاکستان 
ضمن انتش��ار این خبر به نقل از جواد خان، معاون رئیس 
آژانس اطالعات فدرال پاکستان اعالم کردند: تعداد زیادی 
از مردم پاکس��تان برای رهایی از فقر، بیکاری و فرار از یک 
سری مسائل حقوقی وقضایی، تالش می کنند خود را به طور 
غیرقانونی و از طریق ایران، ترکیه، و یونان به اروپا برسانند، 
اما بیشتر این افراد در ایران یا در نهایت در ترکیه بازداشت 

می شوند و دوباره به پاکس��تان تحویل داده می شوند. آمار 
س��ال 2016 نسبت به سال های پیش از آن نشان می دهد 
که س��یر مهاجرت غیرقانونی از پاکس��تان به سمت ایران 
درحال افزایش است. در سال 2015 تعداد پاکستانی هایی 
که توسط ایران بازداشت و به کشورشان بازگردانده شدند، 
حدود 26 هزار نفر بود اما این رقم در سال 2016، سه هزار 
نفر افزایش داش��ته است. نکته قابل تأمل اینکه آمار و ارقام 
نش��ان می دهد تعداد مهاجران غیرقانونی پاکستانی که در 
سال 2014 توسط ایران بازداشت و به کشورشان بازگردانده 
شدند، حدود 5هزار و 200 نفر بوده است. این اعداد و ارقام، 
حاکی از افزایش شدید و ناگهانی سیر مهاجران غیرقانونی 

پاکستان به سمت ایران پس از سال 2014 است. 

افزایش مهاجرت غیرقانونی از پاکستان به ایران

   مصطف�ی گواه�ی، رئی�س اتحادی�ه 

آرایش�گران مردان�ه تأکی�د ک�رد: ارائه 
خدماتی همچون س�والریوم، خالکوبی، 
برداش�تن ابرو ی�ا اس�تفاده از مدل های 
شیطان پرس�تی در آرایشگاه های مردانه 
تخلف بوده و در صورت بروز این تخلفات، 

واحد مربوطه پلمب خواهد شد. 
   دادس�تان عمومی و انق�اب بابل با 
تأیید خبر درگذش�ت زندان�ی معروف 
به ش�اه مازندران، گفت: این زندانی که 
دوران محکومیت خود را در زندان بابل 
می گذراند ساعت 2:30 بامداد دوشنبه 

بر اثر ایست قلبی درگذشت. 

آمارها نش�ان می دهد تعداد پارک های علم و فناوری در کشور از 28 
پارک در سال 1389 به 36 پارک در سال 139۴ رسیده است. 

تیتر اخبار

معاون میراث فرهنگی س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردشگری گفت: س��اماندهی آرامگاه فردوسی و 
حریم طوس در فاز نخس��ت»پروژه س��اماندهی و حفاظت 
پایگاه ملی طوس« در س��ال 96 اجرا می شود. محمدحسن 
طالبیان در گفت وگو با ایرنا افزود: در س��ال های گذش��ته 
متأسفانه بر اثر بی توجهی در جاهایی که نباید مردم ساکن 
می شدند این اتفاق افتاده و آنجا به روستا تبدیل شده است. 
در ثان��ی در حریم تاریخی محوط��ه نیز برخی بدون فکر و 

دلسوزی برای فعالیت معادن مجوز صادر کرده اند. 
طالبیان گفت: فردوسی پاسدار فرهنگ و ادب ایران بود 
و بزرگ��ی و کلیدی بودن او در یکپارچه کردن هویت ایران 

بر هیچ کس پوش��یده نیست. معاون میراث فرهنگی کشور 
ادامه داد: تعدادی از این معادن با ورود ما در قضیه، متوقف 
ش��ده و از وزارت صنعت خواس��ته ایم برای تعداد دیگری از 
معادن باقی مانده، مکان جدیدی مشخص کند که هم این 
عزیزان از معیش��ت نیفتند و هم ساماندهی انجام شود. وی 
گف��ت: محور»کش افرود« تا »آرامگاه فردوس��ی« که ابزار 
سنگی 800 هزار ساله آنجا پیدا شده و تاکنون فقط هشت 
درصد کاوش در آنجا صورت گرفته، از بخش های مهم این 
س��اماندهی است. طالبیان افزود: در پشت مجموعه آرامگاه 
فردوس��ی دکل های برقی وج��ود دارد ک��ه جابه جایی آن 
نیازمند پول و بودجه قابل توجهی از طرف وزارت نیرو است. 

معاون میراث فرهنگی کشور: 
آرامگاه فردوسی در قالب پایگاه ملی طوس ساماندهی می شود

   بی�ش از 1۵00 نف�ر از اهل قلم ضمن 
فراخواندن مردم به شرکت در انتخابات 
را  خ�ود  حمای�ت  ریاس�ت جمهوری، 
از حجت االس�ام والمس�لمین حس�ن 

روحانی اعام کردند. 
    گوهر خیراندیش، ترانه علیدوستی 
و س�روش صحت ب�ا انتش�ار متن های 
جداگانه در صفحات اینس�تاگرام خود، 
ضمن حمایت از دکتر روحانی، از مردم 
برای حضور در انتخابات دعوت کردند. 

نقاش�ی»زنی نشس�ته با پیراهن آبی« اثر مش�هور پابلو پیکاس�و 
در نیویورک حراج ش�د و به قیمت ۴۵ میلیون دالر فروخته ش�د. 
پیکاسو در این نقاشی زنی به نام دورا مار را به تصویر کشیده است. 

تیتر اخبار

سرمربی اسپانیایی تیم فوتبال منچسترسیتی با اشاره به جو 
مدیریتی متفاوت باشگاه های بایرن مونیخ و بارسلونا با این تیم، 
گفت: در صورتی که در بارس��لونا یا بای��رن مونیخ این نتایج را 
کس��ب کرده بودم و قهرمان نمی شدیم، تاکنون برکنارم کرده 
بودند. به گ��زارش ایرنا، پپ گواردیوال که س��ابقه مربیگری در 
تیم های بزرگی همچون بارس��لونا و بایرن مونیخ را در کارنامه 
دارد، در فص��ل جاری موفق نش��د تیم تح��ت هدایت خود را 
در لیگ فوتبال جزیره به قهرمانی برس��اند. این درحالی اس��ت 
که منچسترسیتی برای کس��ب مقام سوم لیگ جزیره و جواز 
عضویت در لیگ قهرمانان اروپا نیز باید دو دیدار باقی مانده این 
فصل را با پیروزی پشت سر بگذارد، زیرا در غیر این صورت امکان 

جابه جایی این تیم با آرس��نال یا لیورپول وجود دارد. گواردیوال 
گفت: در ش��رایطی که برای من ایجاد ش��د، یک باشگاه بزرگ 
مرب��ی خود را برکنار و اخراج می کرد. اگر در بارس��لونا یا بایرن 
مونیخ پیروز نشوید، اخراج خواهید شد. اما اینجا این گونه نیست 
و من شانس دوباره ای دارم و تالش می کنم در فصل بعد نتایج 
بهتری کسب کنم. منچسترسیتی هفته گذشته برابر تیم وست 
برومویچ که در رده هشتم جدول قرار دارد، بازی را واگذار کرد. 
این تیم باید روز یکشنبه برابر تیم واتفورد که در رده شانزدهم 
لیگ برتر جزیره قرار دارد، بازی کند. گواردیوال تابستان گذشته و 
بعد از موفقیت در باشگاه های بایرن مونیخ و بارسلونا و با انتظارات 

بسیار باال جانشین مانوئل پلگرینی در منچسترسیتی شد. 

گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی: 
با این نتایج در بایرن مونیخ و بارسلونا برکنار می شدم

   احس�ان ح�دادی دیروز در رش�ته 
پرتاب دیس�ک با پرتابی ب�ه طول 60، 
بازی ه�ای  روز  پنجمی�ن  در  ۵۴مت�ر 

کشورهای اسامی، مدال نقره گرفت. 
   فدراس�یون فوتب�ال ازبکس�تان با 
ارسال نامه ای عجیب به باشگاه سپاهان 
خواس�تار آزاد کردن جپارف شده، این 
در حال�ی اس�ت که این بازیک�ن بعد از 
اتمام لیگ، بازیکن اس�تقال محسوب 

می شود.

وب س�ایت گل، تیم منتخب فصل لیگ هلند را انتخاب کرده است 
ک�ه در خط حمله آن نام رضا قوچان نژاد، گلزن ایرانی هیرنفین به 

چشم می خورد. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

اس�حاق جهانگیری نامزد دوازدهمین انتخابات ریاس�ت جمهوری با صدور بیانیه ای کناره  گیری خود را از ادامه رقابت های انتخاباتی به نفع حس�ن روحانی اعام کرد  و از مردم خواس�ت که به 
روحانی رای بدهند

رئیس جمهور در جم��ع حامیانش در زنجان گفت: 
»ب��ه روس��تاها می روی��د و می گویی��د ب��ه روحانی 
رأی ندهی��د، یارانه تان قطع می ش��ود؛ چ��را دروغ 

می گویید؟« 
به گزارش خبرآنالین، حجت االسالم حسن روحانی 
که در ادامه س��فرهای اس��تانی خود روز گذشته در 
جمع هزاران نفر از هوادارانش در مجموعه ورزش��ی 
انقالب استان زنجان حضور یافته بود، با بیان اینکه 
زن��ان و جوانان ما برای ی��ک تصمیم بزرگ ملی در 
این هفته آماده ش��ده اند، گف��ت: در روز جمعه باید 
میان دو راه، یکی را انتخاب کنیم؛ یا به س��مت قله 
بروی��م و پرچم ایران را ب��ه اهتزاز درآوریم یا خدای 
ناکرده به س��مت دره برویم و عزت خود را از دست 
بدهیم. ک��دام را انتخاب می کنی��د؟ مردم زنجان و 

مردم ایران راه قله را انتخاب خواهند کرد. 
اهم سخنان وی از این قرار است: 

*ب��ه روس��تاها نروید و ب��ه م��ردم دروغ نگویید. با 
اتوبوس مردم را جمع نکنید. در پادگان ناهار چرب 
ندهید. دنیا همین س��ه چهار روز نیس��ت. اخالق و 
صداقت کجا رفت؟ ش��رم و خجالت کجا رفت؟ مگر 
رهب��ر انقالب نفرم��ود مر قانون. قان��ون کجا رفت؟ 
مگر رهبر انقالب نفرمود حق الناس. حق الناس کجا 

رفت؟ 
* صداوس��یمایی ک��ه کارمندان زحمتکش��ی دارد 
گرفتار یک باند سیاس��ی شده است. من نمی خواهم 
از شورای نگهبان درخواس��ت کنم که نظارت کند. 

جوانان شما نظارت کنید. 
*چهار سال اس��ت که به روحانی توهین می کنید، 
اش��کالی ندارد، اما چرا به معلمان توهین می کنید؟ 

چرا به دروغ می گویید ضد عفت و حجاب به بچه ها 
درس می دهن��د؟ ش��رم و خجالت کج��ا رفت؟ چرا 
در روس��تاها به روستاییان ش��ریف ما می گویید به 
روحانی رأی ندهید چون یارانه ش��ما قطع می شود. 

چرا دروغ می گویید؟ 
*به جای اینکه پول گندم را به کش��اورزان برزیلی 
بدهی��د این پول را به کش��اورز زنجان��ی خودمان 
بدهی��د. به ج��ای 150 میلی��ارد س��ال 95، 600 
میلی��ارد تومان به کش��اورز بدهید. ما چهار س��ال 
عهد و پیمان بس��تیم که چه��ره واقعی ایران را به 
جهانیان معرفی کنیم. ما چهار س��ال قبل تصمیم 
گرفتیم که به جهانی��ان بگوییم مردم ایران، مردم 
خش��ونت و افراط نیستند. مردم ایران مردم صلح و 
همزیستی مسالمت آمیز هس��تند. چهار سال قبل 
تصمیم گرفتیم درهای کش��ور را نبندیم و درها را 
باز کنیم و گردش��گران بیایند و افتخارات معماری 
ما مانند گنبد س��لطانیه و شور و شوق حسینی را 

در زنجان ببینند. 
*نمی توانیم یک کش��ور عظیم را ب��ا نذر و صدقه 
اداره کنی��م. با این همه تجربه به چهار س��ال قبل 
بازنمی گردی��م. ما به عقب برنمی گردیم. ما تصمیم 
گرفتیم مس��یر پیش��رفت و تعالی را ادامه بدهیم. 
ما نمی خواهیم ایران تحریم ش��ود. ما نمی خواهیم 
در بانک ه��ا را ببندیم و در صراف��ی را باز کنیم. ما 
دیگر نمی خواهیم کشتی های بزرگ به بنادر ایران 
نیایند، بلکه به بنادر کشورهای جنوب ایران بروند 
و کانتینره��ا را ۷00 دالر گران تر و با لنج به ایران 
بیاوریم. ما نمی خواهیم باالی کش��تی ایران پرچم 
کش��ور کوچکی باشد، بلکه می خواهیم پرچم ایران 

باشد. 
*ما نمی خواهیم کاالیی تولید کنیم و در انبار باقی 

بماند و اجازه صادرات نداشته باشد. 
ما می خواهیم صادرکننده باش��یم. ما نمی خواهیم 
پتروش��یمی زنجان از س��ال 85 نیمه تمام بماند، 
بلک��ه منابع مالی ای��ن طرح را تأمی��ن کردیم. ما 

کشاورزی مدرن را در زنجان ادامه خواهیم داد.
 م��ا 10 هزار هکتار آبیاری مدرن و 11 هزار هکتار 
دیگر داش��تیم. ما می خواهیم به همه روس��تاهای 
ایران گاز و برق و آب و اینترنت و جاده برسانیم. 

*ش��ما هر روز دولت یازده��م را تخریب می کنید، 
آیا وضع بهداش��ت و درمان مردم بهتر نشده است؟ 
آیا همه مردم ایران زیر پوش��ش بیمه درمانی قرار 
نگرفته ان��د؟ افتخ��ار ما این اس��ت که کش��ورمان 

اسالمی و حسینی است.
 ب��ه خاطر انتخابات حاضر ش��دید دین و اخالق را 
بفروش��ید؟ به خاطر انتخابات حاضر ش��دید ایران 
را س��یاه نمایی کنی��د؟ به خاط��ر رأی می خواهید 

محرومان و فقرای جامعه ما را تحقیر کنید. 
*ما رأی را برای کشور و ملت و اسالم می خواهیم. 
ش��ما ظاه��را دین و کش��ور و مردم را ب��رای رأی 

می خواهید. دوران خرافات پایان یافته است. 
*می گوین��د می خواهی��م ب��رای جوانان اش��تغال 
درست کنیم. هشت سال کشور در دست شما بود 
و مدیران آن زمان در س��تاد ش��ما هستند. چقدر 

شغل ایجاد کردید.
 در آن هشت سال اشتغال 850 هزار زن را از بین 
بردید و 100هزار اش��تغال خالص نداش��تید. ما به 

دنبال اشتغال هستیم.

 برجام را برای اشتغال و سرمایه گذاری و فضای 
آرام و محیط زیست رفتیم. 

*اگ��ر دولت یازدهم در خصوص دریاچ��ه ارومیه اقدامی 
نکرده بود این دریاچه خش��ک شده بود و مردم با بحران 
توفان نمک روبه رو بودند. آقای صداوس��یمایی که حاضر 
نیستی از دولت س��خن بگویی، حداقل از دریاچه ارومیه 
س��خن بگو. این خدمات در دولت دوازدهم بیش��تر ادامه 

می یابد تا هرکدام از شما یک صداوسیما باشید. 
*می گویند ش��بکه های ارتباطی بس��ته ش��ود. چرا؟ آنها 
می گویند اتوبان ها را ببندید چون مردم تصادف می کنند، 
ش��ما ماشین ها را درست کنید نباید برای تخلف یک نفر 

خیابان ها را بست. 
*صاحبان این کش��ور ملت ایران هس��تند. با رأی مردم  
ایران، تمام مسئوالن کشور مشروعیت پیدا می کنند. نکته 
دیگری که باید بگویم آن اس��ت که به جوانان و دختران 
ما اعتماد کنید. آنها بهتر از ش��ما دین را قبول دارند دائم 
پشت تریبون ها نگویید آنها بی دین هستند. همه جوانان ما 
به خدا اعتقاد دارند. اگر باور ندارید تاسوعا به زنجان بیایید. 
چرا به جوانان و دختران ما توهین می کنید. ش��ما پاسدار 

عفت در کشور شده اید؟ پاسدار عفت ما زنان ما هستند. 
*راه چاره و گش��ایش برای رس��یدن به ق��ول، رفتن پای 
صندوق های آرا اس��ت. رأی اولی ها از ش��ما می خواهم به 
پای صندوق های رأی بیایی��د، رأی دومی ها با آنهایی که 
در س��ال 92 رأی دادید به پای صندوق های رأی بیایید. 
روحانی خود را آماده کرده اس��ت ت��ا آبرو و روح و جان و 

جسمش را فدای شما کند. 
*من می دانم ش��ما چه می گویید؟ ش��ما می گویید چرا 
کلی��دت بعضی از درها را باز نک��رد؟ با رای تان به روحانی 

قدرت بازو بدهید. 

س��خنگوی دولت در نشست هفتگی روز گذشته خود شرح کاملی 
درباره س��ند2030 ارائه کرد و به حاشیه سازی های مخالفان دولت 
پاس��خ داد. به گ��زارش خبرآنالین، محمدباقر نوبخت در نشس��ت 
خبری س��خنگوی دولت گف��ت: رهبر انقالب درباره س��ند 2030 
توصیه ای فرمودند، نظر ایش��ان مورد اهتمام دولت است و پیگیری 
الزم صورت گرفت و اعالم ش��د تا رفع همه ابهامات، مسئله 2030 
متوقف شود. اما عده ای می خواستند بیانات رهبر انقالب را مصادره 
به مطلوب کنند. حتی رهبر انقالب در سخنرانی اخیر خود گفتند 
برخی س��خنان ایش��ان را تحریف می کنند. برخی شب نامه دادند 
که دولت یک س��ندی را مخفیان��ه امضا کرد بدون آنکه به مجلس 

ارجاع دهد. 
وی اف��زود: از نظ��ر حقوقی برخی از آنچ��ه در مجامع جهانی مثل 
یونس��کو مطرح می ش��ود گاهی قرارداد است که اگر کشوری امضا 
کند بای��د به تصویب مجلس برس��د. اما 2030 ق��رارداد و پیمان 
نیست، هیچ کس��ی هم پای 2030 را امضا نکرده است، اگر کسی 
س��راغ دارد اعالم کند. 2030 یک چارچ��وب عملی برای آموزش 
اس��ت، رسانه های مستقل س��ند 2030 را منتشر کنند تا مشخص 

شود چیست.
 س��ند 2030 هیچ الزامی برای کش��ورهایی که در آن بودند ایجاد 
نمی کند. پس اگر کشوری با مفاد2030 مخالف باشد، طبق قواعد 
بین المللی می تواند اعالم مخالفت کند. در آن جلسه هیچ کشوری 
مخالف��ت نکرد جز جمهوری اس��المی ای��ران. بالفاصله جمهوری 
اس��المی ایران اعالم تحفظ ک��رد. وزیر آموزش و پ��رورش بعد از 
قرائت بیانیه در آن جلس��ه بالفاصل��ه مخالفت خود را اعالم کرد و 

این مسئله ثبت شد.
 س��خنگوی دولت یادآور شد: وزیر آموزش و پرورش در آن جلسه 
اعالم کرد ایران خود را متعهد به بخش هایی از چارچوب آموزش��ی 
2030 که به هر ش��کلی در تع��ارض با مقررات و اولویت های ملی، 
باور ه��ای دینی، ارزش های فرهنگی جامعه ایرانی تفس��یر یا تعبیر 
شود، نمی داند. این مطلب در 13 آبان 94 در سایت رسمی یونسکو 
درج شده اس��ت. بنابراین یا ایران نباید در مجامع بین المللی عضو 
ش��ود یا می تواند عضو ش��ود و منفعل نباش��د، بلکه نگاه و دیدگاه 

خودش را بیان کند. 

پاسخ به دروغ پردازی یارانه ای
وی اف��زود: درباره حذف یارانه ها قان��ون تکلیف کرد که یارانه افراد 
پردرآمد حذف ش��ود، ما ضمن حذف یارانه پردرآمدها، سامانه ای را 
برای معترضان درنظر گرفتیم و وقتی می دیدیم اعتراض ها درس��ت 
است، یارانه آن خانوارها دوباره وصل شد. در تیرماه 94، یارانه 260 
ه��زار و 51۷ نف��ر را قطع کردیم و بعد از بررس��ی دیدیم که قطع 
یاران��ه برای ۷4 هزار نفر درس��ت نب��ود. از آن تاریخ به بعد هر ماه 
حس��ب قانون یارانه عده ای قطع ش��د، اما بعد از بررسی اعتراض ها 
 یارانه کس��انی را که قطع ش��ده بود دوباره وص��ل کردیم. حتی تا
 فروردی��ن 96 یارانه 10 ه��زار و 449 نفر را برقرار کردیم. بنابراین 
اینک��ه هر ماه یارانه عده ای قطع یا دوباره وصل ش��ود، طبق قانون 
بود. حاال اخیرا ش��ایعه کردند که ما یارانه 4میلیون را دوباره برقرار 

کردیم، این دروغ است. 
وی درباره ادعای یک نماینده اصولگرای مجلس مبنی بر برداش��ت 
20ه��زار میلی��ارد توم��ان از خزانه ب��رای پرداخت یارانه در ش��ب 
انتخاب��ات افزود: م��ا هر ماه 3 ه��زار و 400 میلی��ارد تومان برای 
پرداخ��ت یارانه اختصاص می دهیم که 400 تا 500 میلیارد تومان 
از ردیف مش��خص ش��ده در قانون برداش��ت و به درآمد حاصل از 
حامل های انرژی اضافه می ش��ود تا یارانه مردم پرداخت ش��ود. این 
حرف دروغ و قابل تعقیب قضایی است. البته اینکه با نام اصولگرایی 
بیایی��م و حرفی بزنیم ک��ه مردم به آن توجه نکنند؛ یعنی به اصول 
لطمه زده ایم. فکر نکنید در فضایی می ش��ود حرفی زد و به کس��ی 

ضربه وارد کرد؛ از این کارها خیر نمی بینید. باید درس بگیریم. 

مخالف افزایش یارانه محرومان نبودیم
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در پاسخ به ادعای مخالفت دولت با 
افزایش یارانه محرومان گفت: این سخن دروغ است. نه تنها دولت با 
افزایش یارانه خانوارهای آسیب پذیر و تحت پوشش مخالف نیست، 
بلکه موافق بوده و حتی اقداماتی در این راستا کرده است، به طوری 
که مس��تمری این خانوارها که ۷1هزار توم��ان در ماه بود به 240 
هزار تومان در ماه افزایش داده اس��ت. ما معتقدیم به کس��انی که 
نیازمند هس��تند، اما تحت پوشش حمایتی نیستند، باید به گونه ای 
یارانه پرداخت شود که آنها بهره بیشتری ببرند. از طرفی می گویند 

دولت دین ندارد و می خواهند فرزندان خانواده ها در چنین فضایی 
تربیت ش��وند! از طرف دیگر می گویند می خواهند یارانه محرومان 

را قطع کنند. 
چند وقت پیش هم می گفتند 80 تا 100هزار میلیارد تومان درآمد 
حاصل از هدفمندی یارانه هاس��ت! اما 30 تا 40 هزارمیلیارد تومان 

را به مردم می دهند. 
در شب نامه های شان می گویند دولت دارد دین مردم را مورد هدف 
ق��رار می دهد و روزنامه های ش��ان هم می گوین��د دولت می خواهد 
دنیای مردم را به سختی بیندازد! حتما فردای انتخابات می خواهند 
بگویند رأی مردم در روز 29 اردیبهشت به خاطر پرداخت 20هزار 
میلیارد تومانی اس��ت که ش��ب انتخابات یارانه پرداخت شد. پاسخ 

این ادعاها را بعد از انتخابات می دهیم. 
مع��اون رئیس جمه��ور ادامه داد: برخی ب��ه دروغ می گویند بودجه 
دولت چند برابر ش��ده اس��ت، درحالی که همه ریز بودجه جاری و 
عمرانی مش��خص است. قانون بودجه 92 را می توان با قانون 95 به 

لحاظ بودجه جاری و عمرانی مقایسه کرد.
 همه می دانیم اعتبارات پژوهش، جاری، بهداش��ت و درمان، دفاع و 

حقوق کارکنان و فرهنگیان جزو حقوق جاری است. 
سال 92 شعار همه کاندیداها مهار تورم بود، اما امسال هیچ نامزدی 

در این رابطه صحبت نکرد. 

استفاده از ظریف و زنگنه برای دفاع از حقوق ملت
وی درب��اره وعده رئیس جمهور برای رفع تم��ام تحریم ها در دولت 
دوازدهم، گفت: به نفع ملت نیس��ت که تحریم باش��د. آن سال هم 
وقت��ی آقای روحان��ی حرف رفع تحریم های هس��ته ای را زد برخی 
لبخند می زدند و می گفتند این حرف ش��دنی نیس��ت، اما شد. این 
دوره هم باید طوری عمل کنیم که تحریم ها برداش��ته شود. یعنی 
آقای ظری��ف را بیاوریم که بتواند از حقوق ملت دفاع کند. موضوع 
دیگ��ر دفاع از س��هم فروش نفت ایران بود که عربس��تان حق ما را 
خورده بود. عربس��تان فشار می آورد که ایران باید سهم فروش خود 
را ک��م کند، اما مهندس زنگنه ایس��تاد و از حقوق ملت ایران دفاع 
کرد. کس��ی که می خواهد به نمایندگی از ملت در رأس قوه مجریه 

قرار بگیرد باید برنامه اش در جهت رفع خسارت ها به ملت باشد. 

حسن روحانی در واکنش به دروغ های رقبا:  
شرم و خجالت کجا رفت؟ 

سخنگوی دولت: 
پرداخت دوباره یارانه ۴ میلیون نفر دروغ است
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بازاریابی و فروش فرصت کسب وکار

 سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دالری
در بخش معدن

13

مدیریت کسب و کار

11

بررسی تیزر تبلیغاتی بانک شهر در گفت وگو با دکتر سجاد رحیمی مدیسه

 بزرگ نمایی عناصر
در پس زمینه شهری

بانک ش��هر همواره از پیش��تازان عرصه تبلیغات بوده است، تا جایی که با برگزاری کمپین های مختلف در جهت 
هرچه بهتر دیده ش��دن خدمات خود تالش کرده است. آنچه در تیزر تلویزیونی اخیر بانک شهر شاهد آن هستیم، 
اس��تفاده از جلوه های بصری ویژه اس��ت. برای ارزیابی و بررس��ی بهتر این آگهی گفت و گویی را با س��جاد رحیمی 

مدیسه، دکترای مدیریت بازاریابی و مشاور تبلیغات داشته ایم که در ادامه می خوانید. 

بررسی کسب و کار های خانگی

درآمد یک میلیون و 200 هزار تومانی 
از ساخت جعبه کادویی

10 باشگاه با ارزش جهان در سال 2017

 سرمایه گذاری ایرانی ها
در صنعت داروی ترکیه

10

13

13

فرصـــت خریـــد هوشــمندانه
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ساعت بیولوژیک کارمندان را 
کوک کنید

12  

 دوستان و شرکای خود را
با دقت انتخاب کنید

11 

 قیمت روز بیش از 1000 کاال و خدمات را
در سایت روزنامه فرصت امروز دنبال کنید.

قیمت روز انواع خودرو،  قیمت ارز، طال و سکه،  قیمت نفت  و...
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بانک ش��هر همواره از پیشتازان عرصه تبلیغات بوده است، 
ت��ا جایی که با برگزاری کمپین های مختلف در جهت هرچه 
بهتر دیده ش��دن خدمات خود تالش کرده اس��ت. آنچه در 
تیزر تلویزیونی اخیر بانک ش��هر ش��اهد آن هستیم، استفاده 
از جلوه های بصری ویژه اس��ت. برای ارزیابی و بررس��ی بهتر 
این آگهی گفت و گویی را با س��جاد رحیمی مدیسه، دکترای 
مدیریت بازاریابی و مش��اور تبلیغات داش��ته ایم که در ادامه 

می خوانید. 

استفاده از بزرگ نمایی های غیرعادی
سجاد رحیمی مدیسه، دکترای مدیریت بازاریابی و مشاور 
تبلیغ��ات با بی��ان اینکه در بازار رقابتی ام��روز، قطعاً یکی از 
منابع بانک ها تبلیغات خوب آنها اس��ت،  می گوید: بانک شهر 
بانکی اس��ت که ش��رکت های وابس��ته فراوانی دارد و بدیهی 
اس��ت چنین مجموعه ای، نیازمند بهبود مس��تمر روش های 
توس��عه ب��ازار خود ب��ه منظور جل��ب حداکث��ری اعتماد و 

سپرده های مردم است. 
ای��ن کارش��ناس تبلیغات در رابطه با نحوه اجرا و س��اخت 
آگهی بانک ش��هر به »فرصت ام��روز« می گوید: نحوه اجرای 
این تیزر مبتنی بر برانگیختن حس آرامش و دوس��ت داشتن 
مخاطبان اس��ت تا این ارتباط احساس��ی ب��ه افزایش اعتماد 
مشتریان کمک کند. در واقع برانگیختن حس عالقه مخاطب 
با تکیه بر عناصر ارزش��مند برای جامعه ایرانی ش��کل گرفته 
اس��ت تا این آگه��ی با بهترین کیفیت ممک��ن، خدمات این 
بانک را در ذهن مش��تریان ماندگار کند. همچنین در ساخت 
آگهی از بزرگ نمایی غیرعادی و حقیقی عناصر زنده در پس 
زمینه شهری بهره گرفته شده که این متد یکی از روش های 
نوین تبلیغات در بازاریابی بانکی به منظور س��ودآوری بانک 
محس��وب می ش��ود. به طور مثال، پرنده ای که روی جرثقیل 

نشس��ته و بسان یک س��یمرغ ش��هر را در حال نظاره است، 
دخت��ری که ب��ا تکیه بر پل طبیعت و ب��ا لبخند به تاب بازی 
مشغول اس��ت، کودکی که از خواب بلند می شود درحالی که 
پتویی از زمین و اتوبان های تهران را روی خود دارد و مردی 
که روی پهنه زمین کتاب می خواند و ناخودآگاه بس��یاری از 
بینندگان را به یاد داستان گالیور و آدم کوچولوها می اندازد، 
 نمونه هایی از این دست هس��تند. وی در پاسخ به این سوال 
ک��ه این بزرگ نمایی ها چه احساس��اتی را به مش��تریان یک 
بانک منتقل می کند،  می گوید: در تصویر ابتدایی آگهی پشت 
پرنده، س��اختمانی در حال ساخت اس��ت، اما این ساختمان 
در پن��اه کوهی زیبا و پوش��یده از برف در کنار آس��مان آبی 
تهران قرار دارد که همیشه این آسمان آبی، نشانگر حال بهتر 
شهر و مردم اس��ت. پس این آگهی قصد دارد نفس کشیدن 
و لبخن��د را تصوی��ر کن��د. در پالن های بع��دی، پل طبیعت 
که از مکان های مورد عالقه بس��یاری از ش��هروندان تهرانی 
)مش��تریان( محسوب می ش��ود،  نمایش داده شده است. این 
بدان معنی اس��ت که هر ف��رد با عکس س��لفی و دیگری با 
پیاده روی به همراه همس��ر و خانواده و دوستان خود لحظات 

خوشی را در این مکان تجربه می کند. 
در س��کانس بچه ای که از خواب ناز خ��ود با آرامش بیدار 
می ش��ود، ناخودآگاه بخش های زیبای طراحی شهری تهران 
و ترافی��ک روان را ب��ه مخاطبان یادآور می ش��ود. در نهایت 
ش��خص کتابخ��وان با آرامش خاص خود ه��ر مخاطبی را به 
وجد می آورد. اس��تفاده از کتاب و کتابخوانی در این قسمت 
نمادی از روشنفکری و رشد فرهنگی هر جامعه و شهر است. 

هماهنگی مفهوم و تصویر
وی در ادامه می افزاید: اگر این آگهی با موشکافی بیشتری 
م��ورد توجه قرار گیرد می توان ب��ه هماهنگی معنایی تمامی 
بخش ه��ا پی برد، تا جایی ک��ه متن ارائه ش��ده برای تبلیغ 
نیز با همین مفاهیم هماهنگی دارد،  به طور مثال ش��هری که 

ش��هروندان آن دوستش دارند، طبیعت زیبا، عشق و محبت، 
بیدار شدن و زندگی دوباره، شهری که باعث افتخار است، راه 
به سمت آسمان که پرواز را به خاطر می آورد، نغمه های زیبا 
و رستگاری ابدی انس��انیت، قدکشیدن و رشد کردن بچه ها 
در دامان شهر، تأکید بر رونق و برکت داشتن سرزمین ایران 

و. . . همه مفاهیمی هستند که با تصویر هماهنگی دارند. 
گفتنی اس��ت جذب مش��تری بانک بر مبنای ارزش بیشتر 
است. دماوند و خلیج فارس از نمادهای میهنی تمامی ایرانیان 
هستند و احساس مالکیت بر آنان، برای هر ایرانی یک ارزش 
و افتخار محسوب می شود. آگهی همچنین شعائر دینی ایران 
زمین و س��نت ایرانیان را به بهترین ش��کل بر مبنای جامعه 
ام��روز بهینه و یادآوری کرده اس��ت. در نهایت تبلیغ با تکیه 
بر اعتماد، تحقق رویاها و روش��ن بودن مسیر مشتریان بانک 
پایان می یاب��د. به طور کلی ارزیابی هر مش��اهده گری از این 
تبلی��غ، یک ارزیابی مثبت اس��ت که کمتر ای��راد فنی به آن 

وارد است. 

برقراری یک ارتباط ساده با مشتری
مدیسه با بیان اینکه علم و هنر به کار گرفته در این تبلیغ 
بر ارتباطات انس��انی تأکید کرده و به طور مستقیم گروه های 
فع��ال جامعه ب��ه جهت اقتص��ادی و س��ن کار را هدف قرار 
داده اس��ت، می گوید: البته این آگهی به طور غیرمس��تقیم بر 
جمعیت غیرفعال، خردس��االن و زنان نیز تأکید کرده است. 
گرامافون��ی که مخاطب را ب��ه درون خود ف��رو می برد، این 
مفهوم را به ذهن مخاطبان و مش��تریان خود منتقل می کند 
که ما ب��ه جای بازاریاب��ی و فروش خدمات خ��ود هم چون 
شیرینی خاطرات نوستالژیک شما، به فکر تحقق رویاهای تان 
هس��تیم. س��فرهای خانوادگی به حرم امام رضا )ع( و عکس 

یادگاری نمونه هایی از این دست هستند. 
وی در رابط��ه با نقاط ضعف این آگهی می گوید: این تبلیغ 
به رغم داشتن نقاط قوت، ضعف هایی را نیز در خود جای داده 

اس��ت که این امر در هر فعالیتی طبیعی محس��وب می شود. 
به طور مثال شاید بهتر بود که در متن آگهی بر نام بانک شهر 
نیز تأکید می ش��د. همچنین بانک ش��هر می توانست با توجه 
به ش��رایط بازار و به ویژه نارضایتی هایی که از سیستم بانکی 
کشور در بسیاری از نقاط وجود دارد )نمونه آن سپرده گذاران 
در مؤسس��ات مال��ی مورد تأیید بانک مرکزی که به مس��ئله 
برخورد کرده اند( ب��ه یکی از ضمانت های مطمئن خود برای 
حفاظت از سپرده های مشتریان اش��اره کند. جذابیت تبلیغ 
باالس��ت، اما در نظر بگیریم ش��اید برای برخی مش��تریان و 
مخاطبان این بزرگنمایی غیرواقعی، اثر معکوس داشته باشد 
و مش��تریان این زمزمه را با خود داش��ته باشند که مگر این 
بانک فقط به فکر مش��تریان است؟ و اینکه در کنار این همه 
تأکید بر آرام بودن همه ش��رایط، چه فایده ای به مش��تریان 

می رسد؟  
ای��ن کارش��ناس تبلیغ��ات در ادامه بیان می کن��د: اصول 
مش��تری مداری در بانک ه��ا ب��ه ارتب��اط بهتر ب��ا مخاطبان 
بازمی گردد. ش��اید بهتر ب��ود آگهی بر ابعاد مس��ئولیت های 
اجتماع��ی خود در قبال مش��تریان بیش��تر تأکید می کرد یا 
اینک��ه از چهره ه��ای عامیانه تر از مردم ب��رای نقش آفرینی 
کمک می گرفت. به طور کلی، آگهی قصد داش��ته اس��ت که 
ح��س اطمین��ان و آرامش را ب��ه مخاطبان خود ب��ا حداکثر 
جامعیت منتقل کند و برای این منظور از تکنیک هایی مانند 
جذب احساس��ی و کودکان استفاده کرده است. باید در نظر 
داش��ته باش��یم کودکان در هر خانواده ای عالوه بر محسوب 
شدن به عنوان یک دغدغه در خریدها نیز به نوعی تأثیرگذار 
هس��تند. ب��ه همین جه��ت ش��اید بازخوردهای احساس��ی 

منسجم ترین دلیل برای اتخاذ این تصمیم است. 
مدیس��ه در پایان می گوید: بانک ش��هر با این آگهی بیشتر 
به دنبال ارتباط و پیوند احساس��ی با مش��تریان هدف و نیز 
مش��تریان بالقوه بوده تا بتواند برنامه  ریزی های بعدی خود را 

با هزینه ها و پیچیدگی های کمتری عملیاتی کند. 

بررسی تیزر تبلیغاتی بانک شهر در گفت وگو با دکتر سجاد رحیمی مدیسه

بزرگ نمایی عناصر در پس زمینه شهری
ایده های طالیی

پاسخگویی به سواالت

بسیاری از ش��رکت ها خود را در برابر خیل عظیمی از 
نامه ها می بینند و این باعث می ش��ود نتوانند به همه آنها 
پاس��خ دهند. برای مثال یک شرکتی که ممکن است در 
طول روز هزاران پیام دریافت کند بدون ش��ک نمی تواند 
به س��رعت به همگی آنها پاس��خ مناس��ب دهد. البته در 
این مورد تنها س��رعت پاس��خگویی مدنظر نیس��ت و با 
نگاهی عمیق تر درخواهید یافت که اگر ش��رکت بخواهد 
به تمامی آنها پاس��خ جداگانه دهد، زمان و هزینه زیادی 
را از دست خواهد داد. با این حال عدم پاسخگویی به این 
م��وارد می تواند نوعی بی احترامی تلقی ش��ود و می تواند 
به س��ادگی منجر به از دست رفتن مشتری شود. برخی 
از س��ایت ها س��واالتی را مطرح می کنند ب��رای مثال به 
محض ورود یا خروج از شما می خواهند که به عملکرد و 
مفی��د بودن مطالب امتیازی دهید. با این حال این موارد 
کافی نیس��تند و نمی توان دریافت ک��ه مثاًل امتیاز کمی 
بازدید کنن��ده به چه علت اس��ت و این خ��ود باعث بروز 
س��ردرگمی خواهد ش��د. یکی از اقدامات مؤثر در زمینه 
پاس��خگویی به س��واالت، ق��رار دادن صفحه پرس��ش و 
پاس��خ های متداول اس��ت، این کار باعث خواهد شد  از 
پرس��ش س��واالت تکراری جلوگیری ش��ده و با این کار 
ش��رکت می تواند خود را نسبت به مشتری متعهد نشان 
دهد. با این حال آیا این امر منجر به این خواهد ش��د که 

شما نسبت به مشکالت واقعی خود آگاه شوید؟
 

ایده
این ایده از یک ش��رکت کوچک گرفته ش��ده اس��ت. 
درواق��ع این ش��رکت به خوبی می دانس��ت ک��ه باید به 
مشتری احترام زیادی بگذارد و به همین خاطر در تالش 
برای یافتن راهکاری برای دس��تیابی به این امر بود. یکی 
از عل��ل نارضایتی افراد از ش��رکت ها به این دلیل اس��ت 
که آنها آنگونه که انتظار می رود به س��واالت رس��یدگی 
نمی کنند. به همین خاطر این شرکت در اقدامی خالقانه 
تصمیم گرفت هر هفته منتخب سواالت را از بین تمامی 
پرس��ش ها پیدا کرده و تحت یک کلیپ یا نوشته به آنها 
پاس��خ دهد. این امر منجر می ش��د که شرکت خود را در 

برابر مشتری متعهد نشان دهد.
 البته این پایان کار نبود و آنها دس��ته بندی هایی را نیز 
برای س��واالت ایجاد کرده بودند که ب��ه نظم آنها کمک 
می کرد. این اقدام منجر ش��د بررس��ی سواالت با سرعت 
و دق��ت باالت��ری انجام گی��رد. این اق��دام درواقع همان 
پاس��خگویی به سواالت متداول اس��ت، با این تفاوت که 
به روز رس��انی آنها ب��ه صورت هفتگی ی��ا ماهانه صورت 
می گیرد که بدون ش��ک منجر ب��ه افزایش رضایت مندی 

مشتریان خواهد شد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
 - به پرسش مشتری، تک کلمه ای پاسخ ندهید. بارها 
پیش آمده وارد فروش��گاهی ش��دم و از فروشنده سوال 
کردم )فالن محصول را دارید؟( و فروش��نده بدون توجه 
کاف��ی به من در ج��واب فقط از کلمه نه اس��تفاده کرد، 
در صورت��ی که اگ��ر با احترام بیش��تری برخورد می کرد 
و حداقل می گفت »نه متأس��فانه« باعث مکث بیش��تری 
در م��ن می ش��د و ممکن بود با گفت��ن »اما فالن چیز را 
داریم. دوست دارید بیارم خدمت تون؟« باعث می شد من 

خریدی انجام دهم.
 پس به س��واالت مش��تری با حوصل��ه و احترام جواب 
دهید و در صورت امکان، پیش��نهاد خرید بیشتری را هم 
به وی بدهید، زیرا قرار است سهم بیشتری از هر مشتری 

داشته باشیم.
- پیدا کردن ریش��ه س��وال خود نیم��ی از یک جواب 
است. بس��یاری از سواالت مطرح ش��ده تکراری هستند 
اما ب��ه این علت ک��ه در قالبی متفاوت بیان می ش��وند، 

شناسایی آن کمی سخت است. 
به همین خاطر بهتر اس��ت اگر سوال خوبی را مشاهده 
کردید موضوع اصلی آن را در جایی یادداشت کرده تا در 
صورت مواجه ش��دن با نمونه دیگری از آن وقت خود را 

برای آن هدر ندهید. 
-گاهی اوقات پاس��خ با نوع جواب دادن متفاوت است. 
لزوما نوع پاسخ خود جواب نیست. شاید الزم باشد بسته 
به صالحدید و تش��خیص مان جواب را از راه های دیگری 

منتقل کنیم. 
در اینجا فهم س��وال بس��یار تأثیرگذار اس��ت. مشتری 
همیشه به دنبال پاسخ نیست. گاهی ایرادات جهت چک 
کردن درس��ت بودن اصل موضوع و همچنین س��نجش 
توانایی پاس��خگویی شما به مسائل است، به همین خاطر 
توانایی ش��ما در رفع ابهامات و ش��اید توجیه آنها، پاسخ 

اصلی است. 
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تبلیغات خالق

آگهی: روزنامه El Universo_ شعار: خرید یا فروش در زمان ثبت!

ایستگاه تبلیغات

خوشمزه ترین وب سایت شکالتی جهان
یکی از بزرگ ترین مشکالت دنیای اینترنت عدم امکان خوردن 
محتوای وب سایت هاس��ت. حداقل، مجری��ان بازاریابی در بخش 
عملیات ش��رکت شکالت س��ازی Hershey برزیل ظاهراً به این 
موضوع فکر می کنند. این شکالت س��از معروف اخیراً با راه اندازی 
یک کمپین خاص در پی اصالح این اش��تباه برآمده است. در این 
راستا وب سایت شرکت به جای عناصر واقعی با نمونه های شکالتی 
پر و به عنوان جایزه به طرفداران عرضه ش��د. از جمله این اشیای 
ش��کالتی می توان به عینک های آفتابی، سبیل، ایموجی هایی با 
 play صورت های شاد، سیب زمینی سرخ کرده و حتی یک دکمه
یوتیوب، همگی ساخته شده از شکالت جامد اشاره کرد. همه این 
عناصر در صفحه اصلی وب سایت تبلیغ شدند. این آگهی، محصول 
آژانس تبلیغاتی  Aktuellmix  طبیعتا Eaternet نام گرفت. 

بازدیدکنندگان عالقه مند به مجسمه های شکالتی امکان خرید 
یک قالب ش��کالت Hershey در هر کجای جهان و استفاده از 
کد نوش��ته شده روی کاغذ ش��کالت در راه کسب شانس نیل به 
رؤیا های خود را به دس��ت می آوردند. هر وب سایتی می تواند ایده 
عرضه یک محصول خوردنی و تا حدی مشکوک را اجرا کند. حتی 
  impeachment  تابس��تان گذشته یک روزنامه شکالتی به نام
به معنای استیضاح نیز برکناری رئیس جمهور برزیل، دیلما روسف 

را به یاد همگان می آورد. 
اعطای هدایای خاص به ش��خصیت های دنیای رس��انه موجب 
ترفی��ع جایگاه پروفایل یک کمپین می ش��ود. یک وبالگ نویس 
موسوم به هوگو گالس به سبک لوگوی Hugo Boss یک قالب 

شکالت منقش به اسم خود ساخت. 
فرمول جدید Hershey رمز موفقیت ف��راوان و دور از انتظار 
این ش��رکت بود که با داده های آماری مرس��وم و متداول حمایت 
ش��د اما بهترین بخش از این داده ه��ای اطالعاتی تحویل دو تن 
شکالت به طرفداران بود که معموالً هیچ برندی نمی تواند چنین 

ادعایی داشته باشد. 

لیال شیرزاد

ترجمه: علی آل  علی



ترجمه:علیآلعلی
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بدون هیچ گونه تردیدی بهترین باش��گاه های 
فوتبال جه��ان، در حال حاضر فقط در اروپا قرار 
دارند. همین امر باعث شده است این مکان، مهد 
فوتبال جهان نام گرفته و همواره در این صنعت 

حضوری جدی داشته باشد. 
هر س��اله فهرستی از با ارزش ترین باشگاه های 
جهان منتشر می شود که در ادامه به معرفی 10 

باشگاه برتر در سال 2017 خواهیم پرداخت. 

1-رئالمادرید)2.9میلیارددالر(
رئال، باش��گاهی حرف��ه ای واق��ع در پایتخت 
کشور اس��پانیا، شهر مادرید اس��ت. این باشگاه 
پرافتخار تری��ن تیم فوتبال ق��رن 20 به انتخاب 
فیفا اس��ت. این باشگاه 113 سال پیش تأسیس 
و در ح��ال حاضر فلورنتینو پ��رز مدیریت آن را 
برعه��ده دارد. کلمه رئ��ال در زبان اس��پانیایی، 
به معنی »س��لطنتی« اس��ت. این لقب را ش��اه 
آلفونس��و س��یزدهم در س��ال 1۹20 بر این تیم 
نهاد. همچنین در همان سال، شکل یک تاج نیز 
روی آرم این باشگاه قرار گرفت. در سال گذشته 
رئال تحت مربیگری زیدان توانس��ت به دو جام 
لیگ قهرمانان و سوپرکاپ اروپا دست پیدا کند. 
رئال امس��ال هم درست مشابه سال های گذشته 
توانس��ت عنوان پردرآمدترین باشگاه را به دست 
آورد که از این حیث با 11 بار کسب این عنوان، 
رکورددار محسوب می شود. بخشی از درآمد های 
ای��ن تیم به علت قهرمانی آنه��ا در دو جام ذکر 
ش��ده، حضور فعال در عرصه تبلیغات و بس��تن 
ق��رارداد با برندهای��ی نظیر هواپیمای��ی امارات، 

کارخانه آئودی و. . . است.
 

2-منچستریونایتد)2.8میلیارددالر(
اگرچه ق��رار گرفتن نام منچس��تر با توجه به 
ک��م ج��ام گرفتن این تی��م در س��ال های اخیر 
کمی عجیب به نظر می رس��د، ب��ا این حال این 
تیم توانس��ته با اندکی اختالف نس��بت به رئال 
مادری��د جای��گاه دوم را نصیب خ��ود کند. این 
باش��گاه انگلیسی در س��ال 1878 تأسیس شد 
و در ح��ال حاضر جوئ��ل و اورام گلیزر مدیریت 
آن را برعهده دارن��د. توجه به این نکته ضروری  
است که این باش��گاه از پرطرفدارترین تیم های 
جهان به حساب می آید و به همین خاطر همواره 
درآمد زی��ادی را به پش��توانه همین محبوبیت 
بی نظی��ر به دس��ت م��ی آورد. اگرچ��ه این تیم 
س��ال گذشته در زمینه کس��ب جام موفق نبود 
و نتوانس��ت س��همیه لیگ قهرمانان را به دست 
آورد، ب��ا این حال آنها موفق ش��دند بزرگ ترین 
قرارداد اسپانس��ری دنیا را با کارخانه ش��ورولت 
 امضا کنند. این امر در کنار اس��تفاده تبلیغاتی از 
 ف��وق س��تارگانی نظی��ر زالت��ان ابراهیموویچ و 

گران قیمت تری��ن بازیکن تاریخ فوتبال یعنی پل 
پوگبا، همگی از دالیل تأثیر گذار در کس��ب این 

عنوان برای باشگاه منچستر هستند. 

3-بارسلونا)2.7میلیارددالر(
آب��ی اناری ها لقب باش��گاهی واقع در ش��هر 
بارس��لون )منطقه کاتالونیا( است. این باشگاه در 
سال 18۹۹ توسط خوان گمپر تأسیس  شد و در 
حال حاضر جوزپ بارمتئو مدیریت آن را برعهده 
دارد. بارس��ا به نوعی نهادی برای ترویج فرهنگ 
 کاتاالن و کاتاالنیس��م اس��ت و از این رو عبارت
کاتاالن��ی ب��ه   ( باش��گاه«  ی��ک  از  »فرات��ر    
Més que un club ( را به عنوان ش��عار خود 
انتخاب کرده  اس��ت. نکته جالب درباره این تیم 
این است که برخالف بسیاری از تیم های جهان 
این باش��گاه توس��ط هوادارانش اداره می ش��ود. 
همچنین بارس��لونا دارای بزرگ ترین اس��تادیوم 
اروپ��ا با ظریفیت حدودا 100 هزار نفری اس��ت. 
بارسلونا تنها باشگاهی است که توانسته در یک 
فص��ل تمامی جام ه��ای ممکن )ش��ش جام( را 
تصاحب کند که از این حیث رکورددار است. در 
فصل گذشته این تیم موفق شد تمامی جام های 
داخلی کشور اسپانیا را به دست آورد، همچنین 
وج��ود پرافتخارترین بازیکن تاریخ فوتبال لیونل 
مس��ی، در کنار دیگر س��تارگان ای��ن تیم باعث 
شده است بتوانند در زمینه تبلیغات کاماًل موفق 
باش��ند. همچنین قراردادهای جدید با برندهایی 
نظیر هواپیمایی قطر، راکوتن، آئودی و. . . باعث 
ش��ده است این باشگاه همانند سال های گذشته 

بتواند جزو سه باشگاه ارزشمند دنیا قرار گیرد. 

4-بایرنمونیخ)2.2میلیارددالر(
بایرن، نام باشگاهی واقع در شهر مونیخ کشور 
آلمان اس��ت. این تیم قدرت بالمنازع در کش��ور 
خود بوده و همین امر باعث ش��ده پرافتخارترین 
تیم آلمان باشد. این باشگاه در سال 1۹00 توسط 
فرانتس جان تأس��یس شد و در حال حاضر اولی 
هوینس مدیریت آن را برعهده دارد. سال گذشته 
بای��رن موفق ش��د در لیگ، جایگاه نخس��ت را 
تصاحب کند. با این حال با توجه به این نکته که 
عماًل در کشور آلمان برای این تیم رقیبی جدی  
وجود ندارد، عدم موفقیت در جام های دیگر باعث 
ش��د پپ گواردیوال از س��مت خود برکنار شده و 
کارلو آنجلوت��ی، هدایت تی��م را برعهده بگیرد. 
مهم ترین اسپانسر این تیم شرکت آلمانی تله کام 
اس��ت که قرارداد با این ش��رکت تأثیر زیادی در 

موفقیت های تجاری آن دارد.
 

5-آرسنال)1.7میلیارددالر(
آرسنال، نام باش��گاهی انگلیسی واقع در شهر 
لندن اس��ت. آنها رک��ورددار طوالنی ترین مدت 
صدرنشینی بدون وقفه در لیگ فوتبال انگلیس 

و همچنین قهرمانی بدون شکست در یک فصل 
هس��تند. این باش��گاه در س��ال 1886 تأسیس 
و در حال حاضر چیپس کس��ویک مدیریت آن 
را برعهده دارد. آرس��نال سال گذشته نتوانست 
جامی را تصاحب کند. در حال حاضر بزرگ ترین 
حامی مالی این تیم ش��رکت هواپیمایی امارات 
محسوب می شود. حضور ستارگانی نظیر مسوت 
اوزیل، پیترچک و الکس��یس سانچز در این تیم 
باعث شده است آرسنال بتواند در زمینه تبلیغات 
تا حدودی خوب حاضر شود. با این حال این تیم 
در س��ال های اخیر همواره ب��ه علت عدم جذب 
س��تارگان بزرگ و ناکامی در کس��ب جام مورد 

انتقاد قرار می گیرد. 

6-منچسترسیتی)1.6میلیارددالر(
منچستر س��یتی نام تیمی تازه قدرت گرفته 
در کشور انگلس��تان  )شهر منچستر( است. این 
باش��گاه در سال 1880 تأس��یس شد و در حال 
حاضر شیخ منصور بن زاید مدیریت آن را برعهده 
دارد. این تیم به لطف س��رمایه عظیم مالک آن 
در چند س��ال اخیر توانس��ته بازیکنان زیادی را 
جذب کن��د. همین امر نیز به ق��درت گرفتن و 
کس��ب شهرت آن کمک شایانی کرده است. این 
تیم فصل گذش��ته در کسب جام ناکام بود و در 
زمین��ه تبلیغات نیز روندی ثاب��ت را تجربه کرد. 
بزرگ ترین حامی مالی این تیم هواپیمایی اتحاد 
بوده، با این حال به عقیده بسیاری از تحلیلگران 
علت حض��ور این تیم به عنوان یکی از 10 تیم با 
ارزش دنیای فوتبال، سرمایه عظیم مالک اماراتی 

آن است. 

7-چلسی
دیگر تیم انگلیس��ی این لیس��ت چلسی است 
که در سال 1۹05 تأسیس شد و در حال حاضر 
روم��ن آبراموویچ مالک و بروس ب��اک مدیر آن 
است. این تیم در آخرین سال خود تحت هدایت 
ژوزه مورینیو فصلی کاب��وس وار را تجربه کرد، با 
این حال با کنار رفتن وی و جایگزین شدن مربی 
ایتالیایی س��ابق یوونتوس، آنتونیو کونته شرایط 
کاماًل تغییر کرده و این تیم باری دیگر به روزهای 
اوج خود برگش��ته اس��ت. بزرگ ترین اسپانس��ر 
این تیم در حال حاضر ش��رکت ژاپنی یوکوهاما 
ب��وده که رقم حاصل از آن بعد از میزان دریافتی 
منچستر یونیتد از اسپانسر خود، بیشترین میزان 
در کشور انگلستان است. همه این دالیل در کنار 
حضور جمع بسیاری از ستارگان باعث شده است 
این تیم در جایگاه هفتم باارزش ترین باشگاه ها در 

سال 2017 جای گیرد. 

8-لیورپول
آخرین تیم انگلیس��ی این لیست لیورپول نام 
دارد که س��ال های نسبتا زیادی در زمینه کسب 

جام ناموفق بوده اس��ت. با این حال این تیم بعد 
از منچستریونایتد دومین تیم پرافتخار در کشور 
انگلستان است. باش��گاه لیورپول در سال 18۹2 
میالدی تأسیس ش��د و در حال حاضر مدیریت 
و مالکیت آن برعهده برادران ورنر است. اسپانسر 
این تیم در حال حاضر شرکت استاندارد چارترد 
است. این باشگاه برخالف سایر تیم های بزرگ با 
دو غول نایک و آدیداس قرارداد ندارد و همین امر 
باعث ش��ده هزینه زیادی را از تولید کننده لباس 

خود شرکت واری یر دریافت کند.
 

9-یوونتوس
بانوی پیر، لقب تیم یوونتوس کشور ایتالیاست. 
این تیم در س��ال 18۹7 توسط چند دانشجوی 
تورینی بنیانگذاری شد. این باشگاه از سال 1۹23 
توس��ط خانواده آنیلی اداره می ش��ود. یوونتوس 
پرافتخارترین تیم ایتالیایی محس��وب می شود و 
ط��ی فصل های اخیر تک قدرت س��ری آ ایتالیا 
بوده است. باشگاه یوونتوس به انتخاب فدراسیون 
بین المللی تاریخ و آم��ار فوتبال به عنوان دومین 
تیم برتر قرن 20 اروپا شناخته می شود. این تیم 
سال گذش��ته موفق شد تمامی جام های داخلی 
را تصاحب کند. همچنین وجود فوق س��تارگانی 
همچون بوفون این تیم را از محبوبیت باالیی نزد 
فوتبال دوستان برخوردار کرده است. بزرگ ترین 
حامی مالی این تیم کارخانه اتومبیل سازی جیپ 
است که ساالنه مبلغ زیادی را در اختیار باشگاه 
ق��رار می دهد. ب��ا توجه به اقدامات این باش��گاه 
پیش بینی ها حاکی از آن است که در سال آینده 
ای��ن تیم بتواند در جایگاه بهت��ری قرار گرفته و 

ارزش خود را به طرز چشمگیری افزایش دهد. 

10-پاریسنژرمن
پاری سن ژرمن، نام تیمی واقع در کشور فرانسه 
است که وضعیتی مشابه منچسترسیتی دارد. با 
این تفاوت که این باشگاه اوج قدرت خود را نه تنها 
در س��ال های اخیر، بلکه در دهه 1۹۹0 با کسب 

عنوان بهترین تیم جهان تجربه کرده است. 
ب��ا این حال در چند س��ال اخیر مالک قطری 
آن آق��ای ناصر الخلیفی با ورود س��رمایه عظیم 
به ای��ن تی��م و ج��ذب س��تارگان ب��زرگ، بار 
دیگ��ر پاری س��ن ژرم��ن را به عن��وان یک تیم 
مدع��ی مطرح کرده اس��ت. این باش��گاه در 12 
 آگوس��ت1۹70 با ادغام دو تیم »Paris FC« و  
»Stade Saint-Germain«  ب��ه وجود آمد. 
س��ال گذش��ته این تیم موفق به کسب تمامی 
جام های داخلی شد با این حال نتوانست به فینال 
لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کند؛ اتفاقی که مالک 
آن امیدوار است با تغییراتی که همه ساله ایجاد 
می کند، در نهایت ممکن شود. اسپانسر اصلی این 
تیم همانند بسیاری از تیم های دیگر این لیست 

هواپیمایی امارات است. 

دوستانوشرکایخودرابادقت10 باشگاه با ارزش جهان در سال 2017
انتخابکنید

ب��ه یاد دارم هنگامی که در دانش��گاه در حال تحصیل 
بودم، دو تن از همکالس ها و دوس��تان نزدیکم با یکدیگر 
قرار جالبی گذاش��تند؛ »با نخستین افرادی که در دنیای 
کس��ب وکار آشنا شدیم، شراکت خواهیم کرد.« این ایده 
در وهله نخس��ت می تواند خنده دار یا حاکی از جس��ارت 

افراد باشد.
 با این حال نتیجه کار آن ش��د که هر دو دوس��ت من 
اکنون از مدیران موفق هستند. با این حال شاید شانسی 
ک��ه این دو نف��ر از آن برخ��وردار بودند، جل��وی راه هر 

کارآفرینی قرار نگیرد. 
در این ایده قصد دارم  اهمیت انتخاب شرکا و دوستان 

در فضای کسب وکار را مورد واکاوی قرار دهم. 
توصی��ه ابتدای��ی در زمینه انتخاب ش��رکای تجاری یا 
به ط��ور کلی ورود ب��ه بازارهای جدید آن اس��ت که از 
منطقه خط��ر دوری کنیم. در واقع چنین ایده ای بر این 
اصل اس��توار است که می توان ریس��ک هر کسب وکاری 
را ب��ا دق��ت اندازه گی��ری و در یکی از مناط��ق پرخطر، 
نیمه پرخطر و امن قرار داد. با این حال ش��اید در واقعیت 

چنین تمایزهایی چندان مشهود نباشد.
 به عبارت بهتر، بس��یاری از این مرزبندی ها در عرصه 

عمل باعث کند شدن عملکرد افراد خواهد شد. 
در این میان راهکار بهتری وجود دارد و آن استفاده از 

اطالعات و تجربیات دوستان و همکاران است.
 باید توجه داش��ت که این امر بستگی به میزان وسعت 

ارتباطات شما در حوزه های مختلف کسب وکار دارد.
 بر این اس��اس می توانید اطالعات دست اول را از افراد 

فعال در بازارهای ناشناخته پیدا کنید. 
درس��ت در همین نقطه اس��ت که اهمیت استفاده از 
تحلیل و توصیه های دوس��تان و هم��کاران قابل اعتماد 
مطرح می شود. در ادامه به بیان چند نکته مهم در زمینه 
انتخاب دوس��تان مناس��ب در دنیای کس��ب وکار اشاره 

خواهم کرد. 
1- ارتباطات بدون ش��ک باعث قدرتمند ش��دن افراد 
می ش��ود. در واقع آنچه یک فروش��نده خرده پا را از تجار 
خوش نام و موف��ق متمایز می کن��د )صرف نظر از تجربه 
و اطالعات ش��ان( لینک های ارتباطی اس��ت که با س��ایر 

همتایان خود برقرار کرده اند. 
ای��ن نظریه ک��ه در کس��ب وکار ارتباط ح��رف اول را 
می زند، با توجه به رویه معاصر کامال توجیه پذیر اس��ت. 
نکته ای که در این میان باید به آن توجه داشت، ماهیت 
شکل گیری ارتباطات دوستان در فضای کسب وکار است. 
به عبارت ساده، چنین پیوندهایی در مدت زمان کوتاه و 
با صرف گفت وگوهای روزمره ش��کل نخواهند گرفت. هر 
فردی در تجارت خود به دنبال کسب سود است و تمایل 
ش��ما به حضور در بازار وی بدون شک به معنای کاهش 
درآمدش تلقی خواهد ش��د. بر همین اساس هیچ فردی 
از ورود دیگ��ران به حوزه تخصص��ی اش حمایت نخواهد 
کرد. البته این امر یک اس��تثنا دارد و آن کمک ش��ما به 
افزایش درآمد فرد مقابل اس��ت. اگر بخواهیم دقیق نگاه 
کنیم، اغلب توصیه های دقیق و درس��ت بر همین اساس 

ارائه می شوند. 
2- ارتباطات وسیع بدون هزینه شکل نخواهند گرفت. 
در واقع اغلب دوستی های صمیمی در دنیای کسب وکار 
بر پایه همکاری مش��ترک اف��راد و درهم تنیدگی منافع 
برندهاس��ت، در غیر این ص��ورت و در حالت طبیعی هر 
شرکتی رقیب دیگری به حساب می آید. به این ترتیب در 
استفاده از توصیه های دوستان تان باید نهایت دقت را به 
خرج دهید، زیرا ممکن است این اطالعات با هدف حذف 

شما از گردونه رقابت عرضه شده باشد.
 

توصیههایحرفهایازمدیرانموفق
ریچ��ارد هامفریس، یک��ی از نیکوکاران بزرگی اس��ت 
که هرگز از ی��اد آمریکایی ها نخواهد رفت. وی بنیانگذار 
زندگ��ی  و در ط��ول دوران  پنسیلوانیاس��ت  دانش��گاه 
خ��ود مبلغی در ح��دود 10میلی��ون دالر را صرف امور 

انسان دوستانه کرده است. 
گمان می کنم اس��تناد به اظهارنظر وی در مورد روابط 
دوس��تانه می تواند حسن ختام خوبی برای پایان این ایده 

باشد. 
کمک به دیگ��ران لزوما به معن��ای اعطای کمک های 
بالعوض نیست. در واقع در طول دوران فعالیتم همیشه 
س��عی کرده ام در قبال کارکنان خود نهایت نوع دوستی 

را به جا بیاورم.
 با این حال باید به یاد داش��ته باش��یم که نوع دوستی 
و بخش��ندگی ما نباید باعث به خطر افتادن موقعیت مان 
شود. شما الزامی به فدا کردن خود برای دیگران ندارید، 
اگرچ��ه بس��یاری از اف��راد در می��دان نبرد ای��ن کار را 

می کنند، نکته مهم در حفظ حصار امنیت نهفته است.

مدیریتزمانفروشوبازاریابی

زمان در ایجاد و رش��د  کسب وکارها اهمیت بسزایی دارد 
و ام��روزه حتی یک روز تأخیر در اجرای هر فرآیند، معادل 
چندین روز عقب افتادن از س��ایر رقبا و وقوع سلسله ای از 
تأخیرات اس��ت که منجر به افزایش هزینه های تمام شده 
و کاهش حاش��یه سود می شود. یکی از فرآیندهای کلیدی 
ه��ر فعالیت تجاری، فروش و بازاریابی آن اس��ت؛ فعالیتی 
که متأسفانه در عمده کسب وکارها با نگاهی سطحی مورد 
توج��ه ق��رار می گی��رد و در نهایت نیز به نتیج��ه مؤثر که 
همان فروش مورد دلخواه مدیران اس��ت، منتهی نمی شود. 
باید بدانیم بازاریابی و فروش همانند ورزش کردن اس��ت؛ 
ش��اید بین کارهای هر روز تفاوت محسوس��ی نباش��د، اما 
در مجموع اثرات گس��ترده ای بر تمامی ش��الوده سیس��تم 
کس��ب وکار دارد. در جلس��اتی که با مدیران و کارآفرینان 
کش��ورم داش��ته ام، به این نتیجه رس��یده ام که نزدیک به 
یک پنجم آنان اصوالً هیچ برنامه ای برای بازاریابی دیجیتال 
در سال13۹6 نداشته اند و نصف آنها هم بازاریابی و فروش 
را در البه الی س��ایر ا  مور خود ق��رار داده اند، به عنوان مثال 
شرکتی با محوریت دانش فنی تمامی اقدامات الزم را برای 
ش��روع انجام داده و حتی دفتر کار خود را نیز آماده کرده 
بود، ام��ا زمانی که از برنامه بازاریابی و فروش آنان س��وال 
کردم، با این عبارت مواجه ش��دم مبنی بر اینکه یک آگهی 
برای جذب بازاریاب و مدیر  فروش درج و استخدام کردیم! 
نکته جالب اینجاس��ت که همین کس��ب وکارها به نتیجه 
مورد نظر نمی رس��ند و با سردرگمی به جست وجوی ریشه 

مسئله می پردازند. 
یکی از موارد مه��م در مدیریت زمان  فروش و بازاریابی، 
همگرایی تفکرات موجود در سیس��تم است. اشتباه نکنید! 
منظ��ور توفان فک��ری یا رأی گی��ری در جلس��ات عمدتاً 
بی نتیجه در ش��رکت های ایرانی نیس��ت. فرض کنید یک 
ش��رکت، معاونان، مدیران، سرپرستان و کارشناسانی را در 
بخش ه��ای مختلف خود دارد که به انج��ام وظایف روزانه 
خود مش��غول هس��تند. آیا صرف انج��ام وظایف، منجر به 
عملکرد مدنظر مدیران عالی با بهترین کیفیت خواهد شد؟ 
همگرایی سبب اجرای اس��تراتژی های کم هزینه بازاریابی 
می شود. بیاییم واقع بینانه به کس��ب وکارها و ساختارهای 
شرکت ها در کشورمان نگاه کنیم. بازاریابی اگر با مدیریت 
و برنامه درس��ت ص��ورت نگیرد، بس��یار پرهزینه اس��ت. 
بازاریاب��ی دیجیتال، خرید  تبلیغات ی��ا پرداخت هایی برای 
دیده ش��دن در موتورهای جس��ت وجو. امروزه شرکت ها و 
کس��ب وکارهایی را می بینی��م که فعالیت ش��ان، فروختن 
تبلیغات اس��ت. از افزایش اعضای تلگرام گرفته تا افزایش 
فالوور اینس��تاگرام. تمامی این تبلیغ��ات، هزینه هایی را با 
خود به همراه دارند که اگر به درس��تی مدیریت نش��وند، 
بخش های دیگر کسب وکار با کمبود منابع مواجه خواهند 

شد. 
پس ش��اید بتوانیم به این برآیند برسیم که برای کنترل 
زم��ان در فعالیت های فروش و بازاریاب��ی، نیاز به مواردی 
داریم که همزمان در هزینه های ما نیز صرفه جویی کنند تا 

بتوانیم به هدف اصلی برسیم. 
یک��ی از آیتم ه��ای بس��یار کلی��دی و مه��م، موض��وع 
شبکه س��ازی اس��ت. شبکه س��ازی اگر به صورت حرفه ای 
انجام ش��ود، یکی از اس��تراتژی های بس��یار مؤثر است که 
هر کس��ب وکاری به آن می تواند دسترس��ی داش��ته باشد. 
ش��بکه های اجتماعی، یک��ی از ابزارهای اصل��ی این آیتم 
هس��تند. ش��بکه های اجتماع��ی اگر ب��ا برنام��ه و اجرای 
تخصصی برای هر کس��ب وکار مود اس��تفاده ق��رار گیرند، 
به طور مس��تمر زنجیره ای از عالقه مندان به فعالیت ش��ما 
را ب��ه دنبال خ��ود خواهند آورد؛ زنجی��ره ای که با تحلیل 
و ا قدامات هوش��مندانه، می تواند به بهترین مشتریان شما 
تبدیل ش��ود. پس یکی از دالیل این موضوع که بس��یاری 
ش��رکت ها از هزینه در ش��بکه های اجتماع��ی نتیجه الزم 
را نمی گیرن��د، نب��ود  ا جرای صحیح اس��ت. به عنوان مثال، 
ش��رکتی صفحه مناسبی را در یک ش��بکه اجتماعی برای 
خود ایجاد نمی کند یا هم افزایی با س��ایر همکاران خود را 

به شکل صحیحی انجام نمی دهد. 
ش��بکه های اجتماعی و به طور کلی شبکه سازی، موجب 
می ش��ود فعالیت شما بیش��تر در معرض نگاه و توجه افراد 
جامع��ه قرار بگی��رد، اما به تنهایی برای ف��روش یا افزایش 
فروش کاال یا خدمت کافی نیست. در واقع شبکه اجتماعی، 
مجموعه ای از دورهمی مشتریان بالقوه نیست، بلکه حاصل 
اجتم��اع مجموع��ه تفکراتی اس��ت که مطابق ی��ک برنامه 

صحیح می توانند به کانال خود هدایت شوند. 
آیتم های دیگر در مدیریت زمان  فروش و بازاریابی، بسیار 
مفصل تر از آن هس��تند که در قالب یک یادداش��ت ارائه یا 
خوانده ش��وند، اما به طور کلی باید ای��ن موضوع را مدنظر 
داش��ته باش��یم که فنون  بازاریابی  موفق، س��اده و در عین 
حال پیچیده هستند. ساده از این جهت که به عنوان مثال، 
شروع کردن یک کس��ب وکار خود به تنهایی یک بازاریابی 
محسوب می ش��ود و پیچیده به خاطر این موضوع که تنها 
شروع کردن الزاماً منجر به موفقیت در بازاریابی نمی شود. 
بس��یاری از کس��ب وکارها تصور می کنند بازاریابی یعنی 
ارائه یک تخفیف، داش��تن یک وب سایت، مشارکت با یک 
مجموعه دیگر یا چنی��ن اقداماتی. اگر چه این اقدامات هر 
ک��دام به تنهایی یک ن��وع بازاریابی قلمداد می ش��وند، اما 
اجرای هوشمندانه و تحلیل تخصصی، حلقه گمشده عمده 
شرکت ها و معنی حقیقی بازاریابی است. یکی از بخش های 
اجرای هوش��مندانه بازاریابی ب��رای صرفه جویی در زمان، 
تعری��ف یک فرآیند تخصصی به ش��کل واح��د و تکرار آن 
به طور روزانه اس��ت و البته نیاز به یادآوری نیست که تکرار 
در هر جایی که باش��د، الزاما باید با پاداش همراه باش��د تا 

اثربخشی خود را حفظ کند. 
madiseh@elenoon.ir

کلیدتجربه هفته

سجادرحیمیمدیسه
دکترایمدیریتگرایشبازاریابی

مترجم:امیرآلعلی
www.si.com:منبع
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برای مطالعه 692 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ: مسلما هیچ مدیری دوست ندارد کارکنان خوبش 
س��ازمان را ترک کنند و به سازمانی دیگر بروند، اما گاهی 
اتف��اق می افتد که کارکنان به دالیل مختلفی س��ازمان را 
ت��رک می کنند. برای حف��ظ نیروهای توانمن��د باید تعهد 
سازمانی ایجاد کنید. تعهدات عاطفی و میزان عالقه مندی 
کارکنان به کاری که در س��ازمان انجام می دهند، می تواند 
منجر به تعهد سازمانی شود. ممکن است شخصی به دلیل 

اینکه مدیرش انسان منصف و خوبی است یا به دلیل اینکه 
محیط کارش دوس��تانه و صمیمی اس��ت خود را نس��بت 
به س��ازمان متعهد بداند، بنابراین ش��ما می توانید با رفتار 
و ارتب��اط خوب��ی که با کارکنان تان داری��د این تعهد را در 
آنه��ا ایجاد کنید. گاهی به مرور زمان فعالیت های افراد در 
سازمان بیشتر می شود، در صورتی که حقوق دریافتی آنها 
تغییری نکرده اس��ت، در این صورت ممکن اس��ت افراد به 
دالی��ل مادی برخالف تعهدات عاطفی ش��ان اقدام به ترک 
س��ازمان کنند، بنابراین ش��ما می توانید با حقوقی متعارف 

که متناس��ب با کار آنها باشد یا ارائه پاداش، کارکنان خود 
را حفظ کنید. البته بهترین راه برای ایجاد تعهد س��ازمانی 
ارتب��اط عاطف��ی و صمیمانه با کارکنان اس��ت. احس��اس 
هم��دردی با آنها، حل مش��کالت آنها، توضیح دادن درباره 
س��ازمان و اهداف آن و دادن اطمینان به تک تک کارکنان 
ک��ه آنه��ا را می بینید و برای ش��ان اهمی��ت و ارزش قائل 
هس��تید و . . . می تواند در این زمینه مؤثر باش��د. این هنر 
مدیر است که با افزایش تعهد سازمانی نیروهای کارآمدش 

را حفظ کند. 

تعهد سازمانی

 س�وال: مدیر ش�رکتی هستم و کارمندانم از ابتدای ش�روع به کار در این س�ازمان همراهم بودند. مدتی پیش یکی از کارمندان توانمندم 
سازمان را ترک کرد و به یکی از شرکت های رقیب رفت و اکنون نیز تعداد دیگری از کارمندان خوبم تصمیم دارند سازمان را ترک کنند و 

به یکی از شرکت های رقیب بروند. لطفا به من بگویید چگونه می توانم نیروهای توانمندم را حفظ کنم؟ 
کلینیک کسب و کار

تفاوت بین افراد را نادیده 
نگیرید 

یک مدیر موفق ب��ه این موضوع 
کارمندان��ش  ک��ه  اس��ت  واق��ف 
ابزارهایی یکدست و مشابه نیستند 
بلکه تفاوت های شخصیتی آشکاری 
ب��ا یکدیگر دارن��د؛ تفاوت هایی که 
می توانند تسهیلگر یا مانع پیشرفت 
در یک عنوان شغلی مشخص شوند. 
بر این اس��اس می توان تفاوت های 
فردی را بر حسب نوبت های کاری 

به سه گروه اصلی تقسیم کرد: 
1- برخ��ی اف��راد به ط��ور کامل 
ب��ا نوبت ه��ای کاری تطاب��ق پیدا 

می کنند
2- گروهی از افراد مشکالتی )در 
خانه ی��ا محیط کار( دارن��د، اما با 
ای��ن وجود با نوبت کاری خود کنار 

آمده اند. 
کارمن��دان  از  تع��دادی   -3  
مشکالتی زیرساختی و بسیار شدید 
با شرایط ش��غلی دارند و در نتیجه 
تحت هیچ ش��رایطی با نوبت کاری 

خود احساس تطابق نمی کنند.
نگاهی به این س��ه ش��رایط کلی 
نش��ان می ده��د افرادی ک��ه جزو 
گروه نخست طبقه بندی می شوند، 
وضعی��ت نگران کننده ای ندارند اما 
گروه های دوم و س��وم به مش��اوره 
ش��غلی و تغییر ش��رایط فعلی نیاز 

دارند. 
روانشناس��ان صنعتی و سازمانی 
ب��رای ح��ل مش��کالت حرف��ه ای 
کارکن��ان و به وی��ژه ع��دم تطاب��ق 
آنه��ا با پس��ت های محوله، پیش از 
درمان به یافت��ن تعارضات موجود 
هوش��مند  مدی��ران  می اندیش��ند. 
نیز باید به ای��ن موضوع فکر کنند 
ک��ه دقیقا چه عواملی باعث ش��ده  
کارمندان شان در شیفت های شغلی 

با مشکل مواجه شوند.

 سن و تجارب شغلی 
وقتی قرار باشد به عنوان مدیر یک 
مجموع��ه، کاری مهم و اضطراری را 
ب��ه یکی از کارمندان خود بس��پارید 
چه ش��خصی را انتخ��اب می کنید؟ 
پاس��خ احتمال��ی ش��ما کارمن��دی 
اس��ت که سابقه ای نس��بتا طوالنی و 
تجاربی ارزشمند دارد. به طور معمول 
کارمن��دی که هر دو صفت مذکور را 
داشته باشد، به لحاظ سن و سال نیز 
ج��وان نخواهد بود اما جالب اس��ت 
بدانید وقتی صحبت از ش��یفت های 
ب��ازی  می ش��ود،  نامتع��ارف  کاری 
اکتس��اب ش��غل، به نف��ع جوان تر ها 
تغییر می کند و این بار توپ در زمین 

جوان ها خواهد غلتید. 
درواقع اگر قرار باشد شغلی خطیر 
و کلیدی در س��اعات کاری ش��بانه 
و نامتع��ارف به کارمندی پیش��نهاد 
ش��ود، بهتر است این فرد وارد دوران 
میانس��الی یا کهولت نشده باشد، اما 
علت چیس��ت؟ پاس��خ این سوال باز 
هم به ریتم سیرکادین باز می گردد؛ 
س��اعات جادویی خواب و بیداری که 
به زندگی ما انسان ها نظم می بخشد. 
به ط��ور میانگین بالغ بر 80 درصد از 
افراد میانس��ال به باال به رغم کاهش 
ساعات خواب و بیداری تمایل دارند 
ش��ب ها زودتر خوابیده و صبح ها نیز 
س��حرخیز تر باش��ند بنابرای��ن برای 
انطب��اق با س��اعات کاری ش��بانه و 
خواب روزانه با مشکالتی حاد مواجه 

خواهند شد. 

ویژگی های شخصیتی
اگ��ر با خواندن س��طور ب��اال دچار 
ناامی��دی ش��ده اید و به عن��وان یک 
مدیر دوس��ت دارید ف��ردی با تجربه 
کاری  س��اعات  در  را  میانس��ال  و 
کنی��د،  اس��تخدام  نامتعارف ت��ان 
ب��د نیس��ت بدانی��د هن��وز هم یک 

گزین��ه امیدبخش وج��ود دارد. این 
گزین��ه همچنان، س��اعات زیس��تی 
بدن انس��ان اس��ت. س��اعات خواب 
و بی��داری متع��ارف انس��ان ها نیز از 
این تبصره های معجزه آس��ا مستثنی 
نیس��ت. درواق��ع ریتم س��یرکادین 
برخ��ی اف��راد از هن��گام کودکی با 
اکثری��ت جامعه متفاوت اس��ت. این 
اقلی��ت در ط��ول دوران تحصی��ل و 
مراحل مختلف زندگی با مش��کالت 
زیادی مواجه هس��تند. ب��رای مثال 
تصور کنید درست زمانی که کودکان 
دیگ��ر آماده بیدار ش��دن و رفتن به 
مدرسه هس��تند، این کودکان مورد 
نظ��ر ما ت��ازه خواب آلود می ش��وند، 
در نتیج��ه س��ر کالس درس چرت 
می زنن��د و. . . ام��ا همی��ن کودکان 
وقتی بزرگسال می شوند، گزینه هایی 
بسیار مناسب برای شیفت های شب 
هستند. بنابراین در هنگام استخدام 
افراد توجه به دو گزینه س��ن و سال 
یا ساعات خواب و بیداری از اهمیت 
بس��زایی برخوردار اس��ت و می توان 
از طریق اس��تخدام هوشمندانه افراد 
نه تنه��ا بازدهی کاری را افزایش داد، 
بلکه ش��اخص های رش��د و توس��عه 

اقتصادی را بهبود بخشید. 

انعطاف کارمندان برای دستیابی 
به مشاغل نامتعارف

ب��ا وجود هم��ه موارد ذکر ش��ده، 
گاه��ی یک ش��غل خ��اص نی��از به 
سرپرس��ت و کارمندی حرفه ای دارد 
ک��ه در بین متقاضیانی که س��اعات 
زیستی بدن ش��ان مناسب است پیدا 
نمی ش��ود. درواقع در بین کارمندان 
قدیم��ی ش��رکت گزینه هایی وجود 
دارد که به علت عدم تطابق س��اعت 
زیستی بدن شان با حرفه مورد نظر از 
سوی مدیریت نادیده گرفته شده اند، 
ام��ا این مس��یر بن بس��ت نیس��ت. 

پژوهش های جدید نش��ان می دهند 
می ت��وان ب��ا برخ��ی از راهکاره��ای 
آزموده شده تا حدودی به کارمندان 
در هماهنگی ش��ان با ش��رایط شغلی 
کمک ک��رد. تعدادی از این راهکارها 

عبارتند از: 

 1- راهکارهای شبیه سازی
هر ش��خص در هن��گام خواب یک 
الگوی رفت��اری منحصر به فرد دارد. 
برخی ع��ادت دارند پی��ش از خواب 
لب��اس راحتی بپوش��ند، برخی یک 
لیوان شیر می نوشند، برخی با شکم 
خال��ی بهتر می خوابن��د و برخی اگر 
گرس��نه باشند خواب ش��ان نمی برد. 
یکی از نخس��تین قدم ها برای ایجاد 
تغییر در س��اعات خواب، یادداش��ت 
ک��ردن الگوهای هش��یاری و خواب 
اس��ت. قط��ع نوش��یدن کافئی��ن و 
انرژی زا در س��اعات  نوش��یدنی های 
جدید خ��واب و کاهش محرک های 

محیطی نیز بسیار مهم است. 
اغل��ب اف��راد ع��ادت کرده اند در 
تاریک��ی ش��امگاه به خ��واب بروند. 
بنابرای��ن نص��ب پرده ه��ای ضخیم، 
کاهش نور اتاق خواب و راهکارهایی 
مشابه کمک می کنند افراد در طول 
روز با احس��اس آرامش��ی مش��ابه با 
استراحت  راحت تر  شبانگاهی  خواب 

کنند. 

2- موارد خانوادگی و اجتماعی
زمانی ک��ه از یک کارمند خواس��ته 
می شود بنابر ش��رایط شغلی، ساعات 
خ��واب و بیداری خ��ود را تغییر دهد، 
ابتدا باید ب��ه اولویت های زندگی وی 
توجه کرد. افزایش حقوق و دستمزد، 
ع��دم افزایش فش��ار کار در س��اعات 
غیر از ش��یفت و کاهش تنیدگی های 
شغلی از مهم ترین مواردی هستند که 
می توانند در بدو احراز شغل جدید به 

تطابق کارمندان با شرایط مؤثر باشند. 
کارفرمای��ان و مدیرانی که همزمان با 
مسئولیت های  ش��غلی،  شیفت  تغییر 
اف��راد را نی��ز افزای��ش می دهن��د یا 
ش��رایطی س��خت گیرانه برای ورود و 
خ��روج آنان تعیین می کنن��د، نه تنها 
باعث افزایش بازدهی نمی شوند، بلکه 
زمینه را برای دلزدگی و ترک ش��غل 
کارمندان خود فراهم می کنند. تجربه 
ثابت ک��رده چرخه زندگ��ی حرفه ای 
و خانوادگ��ی افراد، ی��ک حلقه مهم و 
ناگسستنی اس��ت. اگر فرد در محیط 
کار ب��ا مش��کالت مواجه ش��ود، این 
مس��ائل را به زندگ��ی خانوادگی خود 
منتق��ل ک��رده و در ادامه مش��کالت 
خانوادگی را نی��ز در کار خود بازتاب 
می ده��د. بنابراین بحران های ش��غلی 
که ب��ا ش��یفت های جدی��د همزمان 
ش��وند نتیجه ای جز مش��کالت فردی 
و اجتماعی کارمندان نخواهند داشت.

 
3- امکانات استراحت و تفریح 
شیفت های شغلی نامنعطف و مغایر 
با ریتم س��رکادین، مثل یک الالیی 
عم��ل می کن��د. به خص��وص اگر در 
محیط ش��غلی با صداهای یکنواخت 
)مث��اًل کارخانه پارچه بافی( باش��ند. 
بنابرای��ن وجود اتاق های اس��تراحت 
روش��ن و با تهویه هوای مناسب یکی 
از ش��روط اساسی برای احیای انرژی 
و اس��تراحت کارمندان ش��یفت های 
ش��ب اس��ت. برخی از مدیران خالق 
از اتاق های تفری��ح و غذاخوری های 
بازده��ی  افزای��ش  ب��رای  مناس��ب 
کارمن��دان خ��ود کم��ک می گیرند. 
گاه��ی هیجان ی��ک ب��ازی کوتاه با 
هم��کاران یا نوش��یدن ی��ک آبمیوه 
خنک یا چ��ای و قهوه گرم به قدری 
گواراست که حتی باعث می شود این 
شیفت های کاری جزو خاطرات خوب 

کارمندان طبقه بندی شود. 

مدیریت بر مدار زمان 

ساعت بیولوژیک کارمندان را کوک کنید

بیزگپ

موفقیت کار گروهی در گرو تعیین 
هدف و فرهنگ سازی است

ش��بکه ای را در نظر بگیرید. یک مجموع��ه از چیزهایی 
که با هم در ارتباط هس��تند و سیستم وار فعالیت می کنند 
یعنی اجزا با هم در تعامل هس��تند و اگر در تعامل نباشند 
نمی توان آن را سیس��تم نامید. در غیر این صورت اجزا یک 
مجموعه را تش��کیل می دهند ک��ه در کنار هم روند عادی 
خود را می گذرانند. چندمثال می زنم که بیشتر درگیر این 
تعاریف و مفاهیم بش��ویم. برای اینکه بدانیم قرار است این 
هفت��ه راجع به چه موضوعی صحب��ت کنیم ذهن تان را به 
مطلب مرتبط با این بحث و پرسش��ی که هفته گذشته در 
انتهای مطلب مطرح کردم بازمی گردانم. سوال این بود که 
آیا به نظر ش��ما اگ��ر در یک تیم فوتبال تمام س��تاره های 
فوتبال را جمع کنیم به منزله این است که تیمی قدرتمند 
تشکیل شده است؟ این من را یاد روزهای دوری می اندازد 
که کنس��ول های بازی تازه معرفی ش��ده بودند و بازارشان 
بسیار داغ بود. گل سرسبد این نوع بازی ها هم فوتبال بود. 
موقع انتخاب تیم، سراغ آنهایی می رفتیم که نمودار گرافی 
بلندتری داش��تند و به عنوان تیمی قوی انتخاب می کردیم. 
در واقع آن تیم ابزاری برای رس��یدن به هدف ما می ش��د؛ 
هدفی که همان پیروزی بود اما در این میان همیش��ه هم 
م��الک برد ما انتخ��اب تیم هایی با نمودار ب��اال نبود، بلکه 
نوع ب��ازی و مدیریت گرداننده بازی بود که تعیین می کرد 
نتیجه س��رانجام به س��ود کدام تیم بود. یک گریز می زنیم 
ب��ه نتیجه نیمه نهایی جام جهانی 2014! تیمی با آن همه 
افتخار و س��تاره در مقابل تیمی جوان و یکدس��ت چگونه 
دودس��تی بازی را واگذار ک��رد. یادتان آمد؟! تیم تخصصی 
ات��اق عمل یکی از بارزتری��ن مثال های ممکن برای تعریف 
تیم و کار تیمی اس��ت. کاری دش��وار و بی اندازه ظریف که 
هدف نجات جان بیمار اس��ت. همه متخصص در امور خود 
و تحت فرمان یک نفر. در حوزه کس��ب و کار هم می شود به 
ی��ک مثال بارز )Network Marketing(  اش��اره کرد. 
اجازه بدهی��د از به کار ب��ردن عبارت بازاریابی ش��بکه ای 
اجتناب کنیم چون  Marketingصرفاً به معنای بازاریابی 
نیس��ت و این اصطالح به شکل اش��تباهی رایج شده است. 
اعض��ای تیم این ش��بکه را افرادی با س��طوح گوناگونی از 
مس��ائل اجتماعی و اقتصادی تشکیل می دهند. ذهن تان را 
روی شبکه ای خاص قفل نکنید! منظورم مفهوم کلی است 
و اینک��ه افراد یک تیم به معنای واقعی عبارت »برد تو برد 
من هم اس��ت« اعتقاد دارند و همگی برای هدف تیم ش��ان 
فعالی��ت می کنند. از ارتب��اط این افراد با هم س��ینرژی یا 
هم افزایی به وجود می آید و از طریق آموزش ها و رفتارهای 
هم تیمی های شان به یک سطح استاندارد می رسند. خب تا 
اینجای کار همه چیز خوب پیش رفت و روی کاغذ تعاریف 
هم��ه عالی بود اما با همه ای��ن تعاریف در برخی موارد کار 
ک��ردن در قالب تی��م معایبی هم دارد. ح��اال مثالی نقض 
می زنم. فرض کنید در یک خوابگاه دانش��جویی هس��تید و 
فردا هم امتحان دارید و طبق تعریف تیم، هدف تان کسب 
نمره خوب در امتحان تان اس��ت و هر فردی با تخصصی که 
در زمینه خاص خود دارد مطالب را خالصه می کند و برای 
ش��ما توضیح می دهد. آیا واقع��اً می توانید کنار هم مطالعه 
کنید و بهترین نتیجه را بگیرید؟ بهتر نیس��ت هرکدام تان 
جداگان��ه درس تان را بخوانید و وق��ت و ذهنتان روی کار 
فردی متمرکز باشد؟ هم افزایی همیشه هم به سوی مثبت 
پیش نمی رود.  مثال در همان خوابگاه دانش��جویی خودتان 
حساب کنید چه س��ینرژی ای در راستای هر کاری غیر  از 
درس خواندن ایجاد می ش��ود و این همان زمانی است که 
عملکرد افراد باالتر و بیشتر از وقتی است که کنار هم قرار 
می گیرند. حاال که ذهن مان آماده شد برای پذیرش معایب 
کار گروه��ی و تیمی با چند دلیل آن را مورد بررس��ی قرار 
می دهیم. پدیده ای به نام نقصان پذیری تیم که به مواردی 
اشاره می کند که از جمله آن می توان به حساب پذیری کار 
تیمی اشاره کرد صد البته حساب کار فردی خیلی آسان تر 
از حساب کار تیمی است. وقتی تیمی موفق می شود، حاال 
چطور می توانیم حس��اب کتاب تیم را درس��ت و دقیق در 
بیاریم که چه کسی س��هم بیشتری از موفقیت تیم داشته 
اس��ت. حسابرسی کار تیمی خیلی دقیق و مشخص نیست 
و س��خت تر از حسابرس��ی کار ف��ردی اس��ت، ضمن اینکه 
پدی��ده ای به نام Free Riding یا س��واری مجانی اتفاق 
می افتد که نقطه مقابل هم افزایی می ش��ود، به طوری که در 
آن اف��راد کم کاری می کنند و از حاص��ل زحمات دیگران 
استفاده می کنند و فش��ار روی بقیه می افتد که این حالت 
ب��ه تدریج در بین اعضای تیم نیز نفوذ می کند به طوری که 
افراد خود را با همدیگر مقایس��ه می کنند و ش��روع به کم 
کاری می کنن��د. در ای��ن حالت راندم��ان کار تیمی پایین 
است و اگر هرکس به تنهایی کار خود را انجام دهد نتیجه 
عملکردش بسیار بیشتر اس��ت. یکی دیگر از آفت های کار 
تیمی گروه اندیشی است، به این منظور که تعدادی از افراد 
در گروه سررشته بحث را در دست بگیرند و دیگران ساکت 
باش��ند و فقط تأیید کننده نظرات آنها باشند. به این دسته 
از افراد پاس��داران اندیشه هم گفته می شود که جو حاصل 
از آن گروه روی یکدس��ت شدن و یکپارچگی نظرات فشار 
ایجاد می کند که همه نظرات به یک س��مت و س��و باش��د 
که این اش��تباه اس��ت چون در تیم باید نظ��رات و ایده ها 
متفاوت باش��ند تا تضارب آرا ایجاد شود. از پیامدهای گروه 
اندیش��ی بس��ته ش��دن ذهن در گروه اس��ت. ممکن است 
یک نفر در گروه حرف های زیادی داش��ته باش��د اما تحت 
 تأثی��ر این آفت قرار بگیرد و س��اکت بنش��یند. پیامد دیگر 
گروه اندیش��ی مبالغ��ه کردن در گروه اس��ت و آن افرادی 
که بحث را در دس��ت دارند در توانمندی های گروه مبالغه 
می کنن��د و به طور واقعی صحبت نمی ش��ود. در کل اصول 
کار تیمی همه جا یکس��ان اس��ت اما داش��تن روحیه کار 
تیمی و داش��تن هدفی معین و نیز فرهنگ اس��تفاده از آن 
مسائل بسیار مهمی است که زیربنای کار تیمی را تشکیل 

می دهد. 

کـارتابل

مطالعه آمارها را یاد بگیرید

دنیای امروز به شدت توسط آمارهای گوناگون محاصره 
ش��ده اس��ت. تصور ادامه برخ��ی از کس��ب وکارها بدون 
اس��تفاده از آمارهای گوناگون ممکن نیست و با این حال 
باید توجه داش��ت که این اطالعات طبقه بندی شده تنها 
در صورتی که معتبر باشند، قابل استفاده است. به عبارت 
دقیق تر، آمارها باید توس��ط انتشارات  و سایت های معتبر 

ارائه شده باشد. 
پرس��ودترین  از  یک��ی  ام��روزه  اس��اس  ب��ر همی��ن 
کس��ب وکارهای موجود جم��ع آوری اطالعات و انتش��ار 
آمارهای معتبر است. در این میان باید به یک نقطه ضعف 
در آماره��ای مختل��ف اش��اره ک��رد و آن تأخی��ر زمانی 
آنهاس��ت. در واقع در خوش بینانه ترین حالت ممکن، یک 
آمار س��ه ماه پس از ش��روع فرآیند جمع آوری اطالعات 
منتش��ر خواهد ش��د. ش��اید تا 30 س��ال پی��ش چنین 
تأخیری تأثیر چندانی روی معادالت ش��رکت ها نداشت، 
اما اکنون اوضاع به طور کلی متفاوت اس��ت. به قول یکی 
 از همکارانم »کس��ب وکار مدرن دقای��ق و ثانیه ها را هم 
پر اهمیت کرده است.« اگرچه این مشکل آمارهای رسمی 
اندکی آزاردهنده اس��ت، با ای��ن حال هیچ راه جایگزینی 
هم نمی توان برای این مش��کل یاف��ت. در ادامه این ایده 
به بررسی اهمیت ارتقای مهارت در مطالعه سریع آمارها 

خواهیم پرداخت.
به عنوان کارمند بخش R&D )توسعه و تحقیقات( یک 
شرکت شما نیاز دارید آمارهای مختلفی را مطالعه کرده 
و در ص��ورت نیاز خود به جم��ع آوری اطالعات بپردازید. 
در ای��ن میان اگر بخواهید مانند اف��راد عادی به مطالعه 
جزء به ج��زء متن مقاله بپردازید، ب��ه احتمال زیاد از کار 
خود عقب خواهید ماند. در اینجا قصد معرفی شیوه هایی 
برای مطالعه سریع و در عین حال بهره مندی از اطالعات 

گزارش های آماری را داریم.
1- اگر قصد شرکت در مصاحبه استخدامی شرکتی را 
دارید که در زمینه تخصصی تحصیلی یا سابقه کاری شما 
فعالیت ندارد، بهترین انتخاب چکیده مقاالت یا مشاهده 

مقاالت آماری براساس توجه به فهرست آنهاست.
2- به عنوان مشاور یک شرکت یا مدیر آن سخت ترین 
بخش دوران حرفه ای شما هنگامی است که قصد حضور 
در یک کس��ب وکار جدید را داری��د. در این مواقع دو راه 
پیش روی شماست؛ نخست استفاده از یک تیم تحقیقاتی 
برای مطالعه دقیق مقاالت آماری و دوم استفاده از تیمی 
محدودت��ر با گرایش به س��مت مطالعه موردی مقاالت و 
پژوهش ها. راه��کار اخیر هم در م��دت زمان کمتری به 
نتیجه می رس��د و هم هزینه پایین تری را به شما تحمیل 

خواهد کرد.
3- هی��چ گاه مطالع��ه مق��االت ش��رکت های رقیب را 
فراموش نکنید. با این حال باید به یاد داش��ت که چنین 
مطالع��ه ای باید با توجه به فهرس��ت مقاله صورت  گیرد. 
در واقع مهارت کاربردی در این زمینه توانایی تش��خیص 
موارد مه��م یک مقاله، پژوه��ش و در صورت کلی تر آن 

مجله پژوهشی است.
پس از مطالعه س��ه راهکار گفته ش��ده باید س��والی را 
مطرح کنم. این پرس��ش س��اده و کوتاه اس��ت اما پاسخ 
نسبتا دش��واری را طلب می کند: »ش��ما فرآیند مطالعه 
مقاالت آماری را چگونه و با چه سرعتی انجام می دهید؟« 
ش��اید هیچ کدام از ش��ما تا به حال مقاله آماری مطالعه 
نکرده باش��د که در این صورت ب��ه زودی چنین نیازی را 

حس خواهید کرد.
 ب��ا این حال افرادی که چنین مق��االت و آمارهایی را 
مطالعه کرده اند، براس��اس پژوهش های اخیر، این فرآیند 
را در طول دو تا س��ه روز انجام می دهند. این مدت زمان 
به معن��ای واقعی کلمه فاجعه اس��ت. توصی��ه این ایده 
استفاده از شیوه موسوم به »اهرم« است. در شیوه اهرمی 
تنها باید به نکات مهم یک جدول آماری توجه ش��ود. در 
واقع جدول ها به طور معمول شامل اطالعات بسیار دقیق 
و موش��کافانه ای هس��تند که در اغلب موارد به درد همه 

افراد نمی خورد.
 در چنی��ن مواقعی در گام نخس��ت تنها به آمار نهایی 
توج��ه کنید. این امر با نادیده گرفتن س��تون های اول تا 
چهارم جدول امکان پذیر اس��ت )البته ممکن است برخی 
جدول ها بیش از پنج س��تون داش��ته باش��ند(. سپس به 
ای��ن امر توجه کنید ک��ه دقیقا از گ��زارش روبه روی تان 
چ��ه می خواهید؟ به طور معمول هر پژوهش��گری تنها به 

بخش های خاصی از یک مقاله نیاز دارد.
 ای��ن ام��ر به معنای ع��دم اهمیت بخ��ش عمده ای از 
پژوهش نیس��ت. در واقع یک پژوهش آماری برای طیف 
نس��بتا وس��یعی از افراد در رش��ته های مختلف نوش��ته 
می ش��ود و ش��ما با توج��ه به نی��از خود بای��د اطالعات 

موردنظرتان را استخراج کنید.
موفقیت ش��ما به عنوان یک پژوهشگر حوزه کسب وکار 
در گرو توانایی استفاده از چندین منبع اطالعاتی مختلف 

و به صورت هدفمند است. 

ترجمه: علی آل  علی

وقتی صحبت از س�اعت کاری می ش�ود، اغلب ما به یاد س�اعت های متداول بین 6 تا 8 
صبح برای آغاز و 4 تا 6 عصر برای پایان ش�یفت کارمندان می افتیم. گرچه برخی مشاغل 
هم ساعات شغلی متفاوتی دارند، اما اوج ساعات کاری در بسیاری از مشاغل اداری در بین 
همین س�اعات طبقه بندی می ش�ود. با این وجود تکلیف برخی مشاغل که شیفت شب یا 
ساعاتی نامتعارف دارند چه می ش�ود؟ پزشکان، امدادگران، نیروهای پلیس، آتش نشان ها 
و. . . جزو افرادی هس�تند که با ش�یفت های کاری نامتعارف و سنگین خود، دست و پنجه 
نرم می کنند و به س�بب حساس�یت باالی مشاغل ش�ان، درجات باالیی از تنیدگی شغلی 
را نیز متحمل می ش�وند. افزون بر این مش�اغل، برخی از کارخانه ه�ا و ادارات خاص نیز به 
شکل شبانه روزی فعالیت می کنند و در نتیجه تعدادی از کارمندان شان در شیفت های شب 
نیز کار می کنند. نکته مهم، تقابل و تضاد ش�یفت های ش�ب با ریتم ساعت بیولوژیک بدن 

)سیرکادین( است. افرادی که سال هاست عادت کرده اند در ساعات مشخصی به خواب رفته 
و بیدار شوند، به سختی قادر به تطبیق خود با شرایط شغلی جدید هستند. بر همین اساس 
است که در دنیای امروز به اغلب مدیران و کارفرمایان توصیه می شود در هنگام استخدام و 
گزینش افراد به عوامل روانی و فیزیکی در کنار مهارت های فردی به یک میزان توجه کنند. 
درواقع گرچه طی سال های اخیر اهمیت نیروی انسانی به مراتب باالتر از سالیان گذشته و 
به ویژه سال های ابتدایی انقالب صنعتی است، اما نمی توان نواقص موجود در این خصوص را 
نیز نادیده گرفت. بسیاری از کشورهای در حال توسعه که با تکیه بر ذخایر و پتانسیل های 
خود شرایط رشد را مساعد می بینند، به نیروهای انسانی فشاری مضاعف وارد می کنند تا 
چرخه تولید و خدمات با س�رعتی باالتر بچرخد. در این میان، مدیران و سرپرس�تان رده 
باالی ادارات و س�ازمان های مختلف نیز برای رس�یدن به اهداف توسعه پایدار، به برقراری 
ش�یفت های کاری مضاعف روی می آورند، اما تکلیف نیروهای انس�انی آسیب پذیر در این 

میان چیست و برای حفظ یک کسب و کار پر رونق و با کیفیت چه باید کرد؟ 

رویا پاک سرشت
کارشناس روانشناسی صنعتی



پرسه در شکوه و شاهکار معماری ایران 
بازار تبریز به عنوان نخستین بازار جهان 
در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت 

شده است 
بازار تبریز، بزرگ ترین بازار مسقف جهان 

تبریز - اس��د فالح / س��رمایه و ش��کوه معماری ایران را 
می ت��وان در بازار تبریز مش��اهده کرد؛ جای��ی که در حوزه 
گردش��گری نیز از جایگاه و اهمیت فوق العاده ای برای شهر 

نخستین ها محسوب می شود. 
خاطرات برج��ای مانده بر طاق ها و گنبدهای بلند آجری 
پیشینه تاریخی بازار تبریز را یادآوری می کند؛ بازاری که در 
گذرگاه دوران ها، از دید مورخان، سیاحت گران، جهانگردان 

و ناموران دنیا به مرکز تجاری پررفت و آمد اتالق می شد. 
آرایش و چیدمان مغازه ها، حجره ها و اس��تقرار س��راهای 
بازرگانی نمونه عینی از بافت س��نتی بازار تبریز را به تصویر 
می کش��د و در ای��ن میان خریداران به دنب��ال اجناس مورد 
نظر خود به این محیط مس��قف تاریخی، روح و رنگ انسانی 
می بخش��ند که مساحت یک کیلومتری از زنجیره مشتریان 
را در تیمچه ه��ا، داالن ها و بازارچه های مش��تمل در بطن و 

متن بازار بزرگ تبریز نمایان می سازد. 
مش حیدر نشس��ته بر چهارپایه رنگ و رو رفته اش، بازار 
تبریز را بسان نگینی برای بازارهای قدیم دنیا مطرح می کند 
و از جوانی برجای مانده اش در گوشه و کنار این اثر تاریخی 
می گوی��د: »اینجا خانه معاش من اس��ت، خانه کس��ب و کار 
و خانه ای گش��وده ب��ر میهمانان و همش��هریان، بازار تبریز 

همانندی ندارد.«
اش��اره به حاج یوس��ف می کند که در س��ن 80 س��الگی 
همچن��ان با انرژی و سرش��ار از انگیزه به دنبال رزق و روزی 
حالل اس��ت، می گوید: »با وجود بازاره��ای روز، هنوز بازار 
تبریز مملو از جمعیت و توریس��ت هایی اس��ت که عالوه بر 
خرید، فرص��ت بازدید از این مکان تاریخ��ی ارزنده را مهیا 

می سازند.« 
مش حی��در متعصبانه و ب��ا حرارت ادام��ه می دهد: »در 
این تربت پاک، عش��ق و افتخار را بین ش��هروندان تبریزی 

و میهمانان و بازدیدکنندگان تقسیم و توزیع می کنیم.«
ب��وی عطر چای، ه��ل، دارچین و نخودچ��ی و... تو را به 
س��مت دیگری از بازار مشهور تبریز دعوت می کند؛ آن کنار 
یکی از چایخانه های س��نتی را می بینی که مشتریان خاص 
خود را دارد. یک چای داغ را که صرف می کنیم، پیرمرد ما 
را به سه س��ده پیش دعوت می کند، همان  زمان که اتفاقی 
تاریخی ب��رای مهم ترین بازار سرپوش��یده خاورمیانه و قاره 
کهن اتفاق افتاد: »بازار تبریز پس از وقوع زمین لرزه تاریخی 
تبریز در سال 1193 قمری با خاک یکسان شد اما در حدود 
سه س��ده پیش توسط امیر نجفقلی خان دنبلی حاکم وقت، 
مورد بازس��ازی قرار گرفت. به اینجا که می رس��د چای دوم 
را به ما تعارف می کند و با س��ر کشیدن نصف استکان، نگاه 
به س��قف بازار می اندازد و آهی می کشد و می گوید:»یادش 
بخیر، جوانی من همین  جا س��پری ش��د، زیر سقف همین 

بازار که به بزرگ ترین بازار سرپوشیده دنیا معروف است.«
کربالئی احمد روایت خود را این گونه تکمیل کرد و گفت: 
»م��رد جوان، اینجا یادگار نس��لی از نامداران بزرگ اس��ت، 
آنانی که به تبریز آوازه و ش��هرت جهانی بخشیدند، طوری 
بنویس که حفظ ارزش ش��ود.« و بعد هم بالفاصله می گوید: 

»از قول من بنویس بازار تبریز شهرت جهانی دارد.«
بازار امیر، بازار کفاشان، بازار حالجان، بازار مشیر، بازارچه 
صفی، راس��ته ب��ازار، تیمچه حاج صفرعل��ی و تیمچه امیر، 
هم��ه و همه در دل ب��ازار بزرگ و بی مانن��د تبریز، لبریز از 
کس��انی اس��ت که متاع می خرند و مت��اع عرضه می دارند و 
گاه با س��روصدای باربرانی مواجه می ش��وی که عرق ریزان 
اما آبرومندانه، س��همی در فعالیت های روزانه این مجموعه 
تاریخ��ی دارند.  تیمچ��ه امیر، که یادآور ش��اهکار معماری 
منحصر به فرد بازار تبریز اس��ت را ط��ی می کنیم و می رویم 
س��مت تیمچ��ه مظفریه تا زنجی��ره دیگری از ش��هروندان 
و مش��تریان را ببینی��م و س��رانجام به بناه��ا و اماکنی هم 
می رس��یم که معرف حضور آگاهان هس��تند؛ مسجد جامع، 
مدرس��ه حاج صفرعلی و مدرس��ه صادقیه.  ام��ا مهم ترین 
روی��داد بازار تبری��ز مربوط به انعقاد آیی��ن ثبت جهانی آن 
است که لوح و سند ثبت جهانی بازار تبریز از طرف نماینده 
یونسکو شد.  ثبت این مکان باشکوه، به عنوان نخستین بازار 
جهان در فهرس��ت میراث جهانی یونسکو باعث شد تا تبریز 
بر بلندای گیتی، نام ایران عزیز اس��المی را در بخش اماکن 
تاریخ��ی، میرات فرهنگی و حوزه گردش��گری، همچنان به 

سمع و نظر جهانیان برساند. 

معاون وزیر صنعت اعالم کرد 
 سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دالری

در بخش معدن
معاون وزیر صنعت با اعالم برنامه س��رمایه گذاری ۵0 میلیارد 
دالری در بخش معدن طبق برنامه ششم، از مشارکت کشورهای 
آمریکای التین در این بخش اس��تقبال کرد. به گزارش پایگاه 
خبری بورس پرس، مهدی کرباس��یان در نشست هم اندیشی 
فرصت های همکاری ایران با کش��ورهای آمری��کای التین در 
بخش معدن و صنایع معدنی گفت: ایران در قالب برنامه ششم 
۵0 میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخش معدن را مدنظر دارد و 

از مشارکت کشورهای آمریکای التین استقبال می کند. 
این مقام مس��ئول ادامه داد: ذخایر گس��ترده ایران، فرصت 
مناسبی اس��ت تا با ترکیب ذخایر معدنی کشورهای آمریکای 
التین و تولید کاالی نهایی، بازاره��ای مربوطه از ارزش افزوده 
ایجاد ش��ده برخوردار ش��وند.  کرباس��یان افزود: ارزش هر تن 
سنگ آهن بالغ بر ۵0 دالر است که با فرآوری الزم در سه مرحله 
ت��ا 400 دالر )با گاز و . . .( می تواند ارزش افزوده را فراهم کند 
و هر یک از کش��ورهای التین مشارکت کننده در این بخش از 
این منافع برخوردار ش��وند.  شراکت کشورهای آمریکای التین 
در مع��دن و صنایع معدنی می تواند زمینه آن را فراهم س��ازد 
ت��ا با صادرات تولیدات این بخ��ش، بازارهای جدیدی را فراهم 
سازیم. به گفته وی سیاست دولت یازدهم تعامل با کشورهای 
مختلف جهان و اس��تفاده از ظرفیت ه��ای داخلی در چارچوب 

برنامه 1404 و با هدف رسیدن به قدرت منطقه ای است.

بازرگانی مش��ترک  ات��اق  دبیر کل 
ای��ران و ترکی��ه از س��رمایه گذاری و 
همکاری مش��ترک ایران و ترکیه در 
صنعت دارو خبر داد و اعالم کرد که 
یک ش��رکت ایرانی در زمینه دارو به 
دنبال تاس��یس یک شهرک صنعتی 
دارو در ترکی��ه و صادرات محصوالت 
ب��ه کش��ورهای اروپای��ی اس��ت. به 
ابراهیمی  ایسنا، س��یدجالل  گزارش 
 اظه��ار کرد: می��زان س��رمایه گذاری 
خارجی ه��ا به ویژه ترک ه��ا در ایران 
در حال افزایش است. شرکت یونیت 
ب��ه زودی  اع��الم کرده  اینترنش��نال 
ای��ران  در  ب��ا هم��کاری کره ای ه��ا 
این شرکت  س��رمایه گذاری می کند. 
اعالم کرده که برای س��رمایه گذاری 
در ایران به توافق رسیده  است. مبلغ 
حدودا  مش��ترک  سرمایه گذاری  این 

3.۵ میلیارد دالر خواهد بود. 
وی عنوان کرد: براس��اس این خبر 
که از س��وی خبرگزاری رسمی خبر 
ترک منتشر شده، یک شرکت بزرگ 
دارویی ایران به نام ش��رکت تولیدی 
ص��دد  در  بیوتکنولوژی��ک  داروی��ی 

تاس��یس یک مرکز تولید دارویی در 
ترکیه است که بتواند تولیدات خود را 
از طری��ق ترکیه صادر کند. این مرکز 
دارویی در ش��هرک صنعتی تکیرداع 
ترکیه تاس��یس خواهد شد و اهداف 
این ش��رکت باز کردن مسیر صادرات 
ب��رای تولی��دات خود به کش��ورهای 
اروپایی و حوزه دریای مدیترانه است. 
ش��رکت  این  س��رمایه گذاری  میزان 

در ایجاد این واح��د تولیدی بیش از 
100میلیون دالر خواهد بود. 

این کارش��ناس مس��ائل ترکیه در 
بخش دیگری از صحبت هایش درباره 
برخی آمارها و شاخص های اقتصادی 
اخی��ر گف��ت:  ماه ه��ای  در  ترکی��ه 
صادرات ترکی��ه در ماه فوریه )بهمن 
م��اه 139۵( با اف��ت 1.9 درصدی به 
1۲.1 میلی��ارد دالر رس��ید، این در 

حالی اس��ت که کس��ری تراز تجارت 
افزایش  آنه��ا 1۵ درصد  خارجی های 
یافته و به 3میلی��ارد و ۶93 میلیون 

دالر رسیده است. 
وی افزود: س��هم صادرات ترکیه با 
کشورهای اروپایی نیز کاهش داشته 
داش��ت؛ یعنی در ماه فوریه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از 4۶.3 درصد 
ب��ه 4۵.۷ درصد کاهش یافته اس��ت. 

بانک مرک��زی ترکیه نیز ن��رخ تورم 
در س��ال ۲01۷ را 8درص��د تخمین 
زده اس��ت و روزنام��ه حریت به نقل 
از رئی��س کل بان��ک مرک��زی ترکیه 
اعالم کرده اس��ت که نوسان در نرخ 
تورم ادامه خواهد یافت. این روزنامه 
پیش بینی کرده که نرخ تورم در سال 
۲019 در ترکیه به ۵درصد برسد اما 
پیش بینی از سوی مقامات اقتصادی 
حوزه آزادی ترکیه با توجه به اوضاع 

اقتصادی مقبول نیست. 
بازرگانی مش��ترک  ات��اق  دبیرکل 
ایران و ترکیه عنوان کرد: با توجه به 
اینکه صنعت گردشگری ترکیه انتظار 
ورود ۶میلیون توریس��ت روس��ی را 
داشته این رقم بیش از 90 درصد افت 
کرده است، چرا که موضوع توریسم و 
گردشگری با روسیه هنوز تحت تاثیر 
س��قوط جنگنده روسی توسط ترکیه 

در مرز سوریه است. 
ابراهیمی اضافه کرد: میزان بدهی 
داخلی و خارجی ترکیه بیش از ۷۵1 
میلی��ارد دالر اس��ت و س��رانه دولت 

ترکیه به9۵۷0 لیر رسیده است. 

سرمایه گذاری ایرانی ها در صنعت داروی ترکیه
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در ش��رایط کنونی که ام��رار معاش به یکی 
از دغدغه های اصلی خانوار تبدیل ش��ده است، 
کس��ب درآمد و راه اندازی یک کس��ب و کار در 
کنج خانه ش��اید مس��کنی باش��د برای درمان 
این درد. درحالی که مرکز آمار، نرخ بیکاری در 
سال گذشته را 1۲.4 اعالم کرده است. در این 
گزارش آمده اس��ت که نرخ مشارکت اقتصادی 
در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری 
نس��بت به نقاط روس��تایی کمتر بوده است. به 
گ��زارش پول نیوز، براس��اس ای��ن نتایج، نرخ 
بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط 
ش��هری نسبت به نقاط روس��تایی بیشتر بوده 
است. درحالی که شغل های کاذب در شهرهای 
بزرگ در میان زنان طرفداران بسیاری دارد اما 
با این تفاس��یر زنان همچنان در صدر بیکاران 
قرار دارند. به همین دلیل مشاغل خانگی یکی 
از ابزارهای برطرف کردن این مشکل است. در 
سال های اخیر با رشد مشاغل خانگی در کشور 

بسیاری از زنان وارد این عرصه شده اند. 
براس��اس اع��الم رس��می وزارت تع��اون در 
پایان س��ال 9۵ نزدیک به ۲14 ش��غل خانگی 
شناس��ایی ش��ده اس��ت که بیش از 90 درصد 
تش��کیل می دهن��د.  بان��وان  را  آن  ش��اغالن 
رشته های شناسایی ش��ده در گروه های اصلی 
ش��غلی مانن��د کش��اورزی، صنع��ت، فناوری 
اطالع��ات و همچنین فعالیت ه��ای اقتصادی 
فرهنگ��ی ق��رار دارد، همچنی��ن در خدم��ات 
کش��اورزی، دامپروری و شیالت نیز 18 رشته 
شناسایی ش��د که فعالیت های تولیدی نیز در 
صنع��ت 41 رش��ته را به خ��ود اختصاص داد. 
کس��ب و کارهای ب��ا گرایش فن��اوری اطالعات 
نیز 1۷رش��ته و خدمات هم هفت رشته شغل 
خانگی را ارائه کرده است. در این میان صنایع 
دس��تی صدر تولیدات بانوان شاغل در منزل را 
به خود اختصاص داده است. صنایع دستی که 
در هر 31 اس��تان کشور سبک و سیاق خود را 
دارد که به عنوان یکی از بخش های مهم تولید 

در کشور به شمار می رود. 
خاتون جلوه، فعال حوزه صنایع دس��تی در 
اس��تان همدان می گوید »در روس��تاهای این 
شهر فرش های بس��یار گران قیمت و صادراتی 
توسط زنان تهیه می شود اما این محصوالت با 
قیمت بس��یار اندک و ناچیزی توس��ط عده ای 
سوداگر خریداری شده اما در بازاهای معتبر به 

قیمت های گزافی به فروش می رسد.« 
وی ادامه می دهد »موضوع دیگری که باعث 

اجحاف در حق بانوان فع��ال در عرصه صنایع 
دستی می ش��ود نداشتن س��رمایه کافی برای 
تهیه مواد اولیه اس��ت. برای مثال بافتن فرش 
یا تهیه هر محص��ول دیگری نیاز به مواد اولیه 
دارد که عده ای سودجو در برابر تهیه مواد اولیه 
برای زنان روس��تایی محص��ول نهایی آنها را با 
قیمت های بس��یار اندکی خری��داری می کنند. 
برای مثال یک فرش دس��تباف شش متری که 
با نخ طبیعی تهیه می شود بیش از دو ماه زمان 
نیاز دارد. زنان با تالش ش��بانه روزی و فعالیت 
بیش از 18 ساعت در روز این محصول را تهیه 
می کنند اما دس��تمزد متوس��طی که از سوی 
پیمان��کاران پرداخت می ش��ود ماهانه ۲00 تا 
300 هزار تومان اس��ت. ب��ه همین دلیل زنان 
کارک��ردن در کارگاه ه��ا و کارخانه ها با ماهی 
800 ه��زار تومان را به اش��تغال زایی در منزل 

ترجیح می دهند.«
زن��ان خانه دار در کنار انجام کارهای روزمره، 
همس��رداری و تربی��ت فرزن��دان به س��اخت 
محصوالت مختلف ازجمله س��فال، س��رامیک، 
تراش شیش��ه و... می پردازن��د و از این طریق 
ماهان��ه بین ۲00 تا 800 هزارتومان نیز درآمد 
کس��ب می کنند. حتی برخی از آنها در منازل 
خود، کارگاه های کوچک زودب��ازده راه اندازی 
کرده اند و در س��طح گس��ترده تری ب��ه تولید 
محصوالت متنوع مشغولند، البته در این میان 
دارن��دگان کارگاه های کوچ��ک در کنج خانه 
از درآم��د بیش��تر و قابل قبول ت��ری برخوردار 

هستند. 
بیش��تر ای��ن کارگاه ه��ا در زمین��ه خیاطی، 
سفالگری، فرش وگلیم بافی و. . . فعال هستند. 
ب��ه گفت��ه مریم توحی��دی، خیاط س��اکن در 
یکی از محله های ش��رق تهران راه اندازی یک 
کس��ب و کار س��اده در منزل هزینه ه��ای اولیه 

زیادی دارد که هر کسی توانایی آن را ندارد. 
 وی ادام��ه می ده��د »ب��رای راه اندازی یک 
کارگاه خیاط��ی ت��ک نفره نیاز ب��ه یک چرخ 
 خیاط��ی ۲میلی��ون تومان��ی، قیچ��ی ب��رش 
800 هزار تومانی، بس��ته کامل ن��خ 400 هزار 
تومان��ی، چ��رخ زیگ��زال 900 ه��زار تومانی و 
بس��یاری از وس��ایل ریز اس��ت ک��ه نزدیک به 
10میلیون تومان س��رمایه نیاز دارد و هر بانوی 
خانه داری توان تهیه وسایل اولیه آن را ندارد، اما 
در صورت تدارک دیدن وسایل اولیه یک بانوی 
ش��اغل در خانه می تواند ماهان��ه بین 1.۵ تا ۲ 
میلیون تومان از خیاطی درآمد داشته باشد.« 

آش��پزی یکی دیگر از مش��اغلی است که در 
سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. 
بس��یاری از بان��وان از فرصت به وج��ود آمده 
اس��تفاده کرده و در منزل خود برای کس��انی 
که فرصت آشپزی ندارند غذا تدارک می بینند. 
بیش��تر سفارش��ات مربوط به این افراد تهیه 
غذا برای مهمانی های مجلل خانوادگی اس��ت. 
البته ترشی، مربا، تهیه سبزی )قورمه سبزی(، 
باقالی پاک ش��ده، نخود فرنگی پاک شده و... . 

از دیگر راه های کسب درآمد در خانه است. 
خدیجه صفدری، بانویی است که دستپخت 
آن را می ت��وان در بیش��تر مهمانی های لوکس 
غرب تهران چش��ید. وی می گوید پس از فوت 
همس��رم کار خود را ب��ا تهیه ترش��ی خانگی 
ش��روع کردم و در سال 84 ماهانه بین 1۲0 تا 
۲00 هزار تومان درآمد داش��تم در حال حاضر 
با توس��عه ش��غل خود تهیه غذای م��ورد نیاز 
مراسم های مختلف بانوان در غرب تهران را بر 
 عه��ده دارم و با نیروی کار چه��ار نفره ماهانه

3 تا ۵ میلیون بسته به فصل های مختلف سال 
درآم��د دارم. حتی در ایام نوروز هم به فعالیت 
خود ادامه می دهم، البته در فصل های مختلف 
سال تهیه ترش��ی و مربا، پاک کردن کرفس و 
س��بزی قورمه هم بخشی اس��ت که به کسب 

درآمدمان کمک می کند. 

منجوق دوزی و زینت آرایی کفش و لباس 
از دیگر مشاغلی است که در میان بانوان 

از طرفداران باالیی برخوردار است. 
 مه لقا گنجی می گوید »ازسال 89 تاکنون با 
یک تولیدی کفش در بهارس��تان قرارداد دارم 
و منجوق ه��ای روی کفش عروس را می دوزم. 
براساس این قرارداد برای هر کفش ۵00 تومان 
دس��تمزد دریاف��ت می کنم. با توج��ه به اینکه 
روزانه می توان ۲0عدد یاهمان 10جفت کفش 
را منج��وق دوزی بکن��م روزی 10هزار تومان 
دس��تمزد می گیرم. البته تمامی وس��ایل اولیه 
هم از س��وی پیمانکار پرداخت می شود. به طور 
متوس��ط ماهان��ه 300 هزار تومان دس��تمزد 
دریاف��ت می کن��م که ب��ا توجه ب��ه زمانی که 
می گ��ذارم از آن رضای��ت دارم. روزانه بین دو 
تا س��ه س��اعت زمان صرف ای��ن کار می کنم 
ک��ه محل درآم��دی برای م��ن و کمکی برای 
خانواده اس��ت، اما ش��یرینی بیانی که منجوق 
دوزی روی لب��اس ع��روس و لباس های خاص 
را انج��ام می دهد می گوی��د »روزانه 10 تا 1۲ 

ساعت فرصت برای منجوق دوزی و زینت آرایی 
لباس ها زمان می گذارم که براس��اس قراردادی 
که با پیمانکار دارم برای هر لباس بین 100 تا 
1۲0 هزار تومان دس��تمزد دریافت می کنم. با 
توجه به ظرافت باالی کار به پایان رساندن هر 
کار بین سه تا پنج روز طول می کشد و به طور 
متوس��ط ماهانه یک میلیون تومان دس��تمزد 

دریافت می کنم.« 
جعبه های س��ه بعدی که چند س��الی جای 
کاغ��ذ کادو را گرفته و بیش��تر هدایا را در دل 
خ��ود جای می دهد خالقیتی اس��ت که از دل 
همین کسب و کارهای خانگی بیرون آمده است. 
این ش��غل از آن دسته مشاغلی است که بیش 
از هر چیز به یک ذوق هنری نیاز دارد. وسایل 
اولی��ه راه اندازی این کس��ب و کار مقدار زیادی 
کارتن، کاغذ رنگی، چس��ب، روب��ان، قیچی و. 
. . اس��ت. نرگس حس��نی که بیش از 10سال 
س��ابقه فعالیت در این ح��وزه را دارد می گوید 
»به صورت کاماًل اتفاقی روش ساخت جعبه را 
آموختم و پ��س از تهیه و تولید حدود 10عدد 
جعب��ه آن را به دوس��تانم هدی��ه دادم. پس از 
مدتی با تشویق دوس��تانم اقدام به تولید انبوه 
ای��ن محصوالت کردم. در ح��ال حاضر با چند 
طال فروشی، سیس��مونی فروشی، اسباب بازی 
فروش��ی، لباس فروشی و عطر فروشی قرارداد 
دارم که بسته به میزان تعهد ماهانه بین 100 

تا 1۵0 عدد جعبه تولید می کنم. 
وی ادامه می دهد »هزینه اولیه درست کردن 
جعبه کادویی س��اده با کاغذ رنگی، فقط همان 
خرید برگ��ی 1۲00تومان، کاغ��ذ اوریگامی با 
س��ایز ۵0 در ۷0 است. با هر برگ این کاغذها 
هفت تا هش��ت جعب��ه در س��ایزهای مختلف 
کوچک و بزرگ می توان درس��ت کرد. درست 
ک��ردن 300 ت��ا از این جعبه ها، حدود س��ه تا 
چهار س��اعت زمان می ب��رد. اگر هر روز همین 
مقدار زمان برای درس��ت ک��ردن این تعداد از 
جعبه ها بگذاریم و هرک��دام از این جعبه ها به 
قیم��ت 300 تومان هم فروخته ش��ود، روزی 
40 هزار تومان س��ود خالص دارد؛ یعنی ماهی 
ی��ک میلیون و ۲00 هزار تومان، البته این رقم 
یک عدد ثابت و همیش��گی نیس��ت و بستگی 
به درخواست و سفارش مشتری های تان دارد، 
اما جعبه های کادویی بزرگ زمانبر هس��تند و 
هزینه های بیش��تری دارند که حدودا بین 10 
ت��ا 1۲ هزار تومان هزینه داش��ته و نزدیک به 

۲0 هزار تومان به فروش می روند.«

بررسی کسب و کار های خانگی

درآمد یک میلیون و 200 هزار تومانی از ساخت جعبه کادویی
 کارگاه خیاطی خانگی؛ 1۰ میلیون سرمایه و 2 میلیون درآمد ماهانه

خبر

کسب و کار چیپ سازی سامسونگ از 
شرکت اصلی جدا می شود

سامس��ونگ به خوبی می داند به واس��طه  تولید چیپ های 
نیمه ه��ادی برای س��ایر ش��رکت ها به دنب��ال تقاضای آنها 
می توان��د به خوبی درآمدزایی کند، در نتیجه کامال منطقی 
اس��ت که این ش��رکت بخش��ی ت��ازه را ب��رای تولید چیپ 
راه اندازی و فعالیت های چیپ س��ازی خود را از کارخانجات 
تولیدی جدا کند. به گزارش تکنونیوز، این ش��رکت کره ای 
فناوری و ظرفیت س��اخت بهترین چیپست های موجود در 
بازار را برای ش��رکت هایی مانند اپ��ل، انویدیا و کوالکام در 
اختی��ار دارد. با وجود یک کارخان��ه  ریخته گری اختصاصی 
ب��رای این کار، سامس��ونگ ب��ه خوبی می توان��د در ردیف 
ش��رکت های برتر چیپ س��ازی دنی��ا همانن��د TSMC و 

Globalfoundries قرار گرفته و با آنها رقابت کند. 
تحلیلگران بازار و آن  دس��ته از افرادی که شاهد موفقیت 
سامس��ونگ در ساخت چیپ بوده اند، از مدت ها پیش انتظار 
چنین تصمیمی را داش��ته اند و اقدام سامس��ونگ به سختی 
جای تعجب دارد. گرچه کس��ب و کار ریخته گری سامسونگ 
درصد نس��بتا اندک��ی از درآمد کل این ش��رکت را به خود 
اختص��اص می دهد، اما یکی از کس��ب و کارهایی اس��ت که 
بیش��ترین سرعت رشد را در اختیار دارد. تحلیلگران شرکت 
IHS تخمین می زنند که درآمد این بخش در س��ال ۲01۶ 

در مقایسه با سال قبل 8۶ درصد رشد داشته است.

 
مهم ترین مانع بهبود فضای کسب و کار در ایران 

چیست؟ 
بانک ها همچنان مهم ترین عامل 

مشکالت کسب و کار در ایران هستند
بررس��ی های دوره ای صورت گرفته نشان می دهد بیش از 
چهار س��ال اس��ت که مشکل دریافت تس��هیالت از بانک ها 
مهم ترین بحران کس��ب و کار در ایران نامیده می ش��وند. به 
گزارش بولتن نیوز، این نظر س��نجی ک��ه به صورت دوره ای 
از تش��کل های اقتص��ادی با ه��دف شناس��ایی موانع بهبود 
کس��ب و کار در ایران تدوین می شود نش��ان می دهد ضعف 
بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ باالی تامین سرمایه 
از بازار غیررسمی نیز مش��کل دیگر صاحبان کسب و کار در 
ایران اس��ت، به این ترتیب نخستین و دومین مشکل بزرگ 
در این بخش نشان می دهد تامین مالی همچنان بزرگ ترین 
مش��کل صاحبان کس��ب و کار در ایران است و به عنوان مانع 

بزرگ بهبود فضای کسب و کار شناسایی شده است. 
بررسی ها نشان می دهد خشکسالی پولی در ایران یکی از 
مهم ترین مش��کالت نظام تولید در ایران اس��ت و الزم است 
تدابی��ری برای بهبود این وضعیت اندیش��یده ش��ود. وجود 
مفاس��د اقتصادی در دستگاه های حکومتی به عنوان سومین 
مولفه نامس��اعد محیط کسب وکار و نرخ باالی بیمه اجباری 
نیروی انس��انی به عن��وان چهارمین مولفه نامس��اعد محیط 
کس��ب وکار از نظ��ر تش��کل های اقتصادی مطرح ش��ده اند. 
صاحبان ح��رف و کس��ب و کار در حالی همچن��ان دریافت 
تسهیالت بانکی را به عنوان مهم ترین بحران پیش رو معرفی 
می کنن��د که امروزه ب��ا کاهش نرخ ت��ورم، رانتی در حوزه 

تسهیالت بانکی وجود ندارد. 
پی��ش از این ب��ه دلیل باال بودن نرخ ت��ورم، رانتی از این 
دس��ت وجود داشت و دریافت کنندگان تسهیالت به واسطه 
آنک��ه با نرخ تورم ب��اال روبه رو بوده اند، می توانس��تند از این 
فرص��ت به��ره ببرند، اما ام��روز با کاهش ن��رخ تورم چنین 
رانتی به چش��م نمی خورد و همین مسئله خود سبب شده 
اس��ت که اتکا به وام بانکی به تنهایی راهگش��ای مشکالت 
بنگاه ها نباش��د. آنچه سبب شده است در شرایط کنونی نیز 
باوجود نبود رانت در این حوزه بانک ها از پرداخت تسهیالت 
بانکی ب��از بمانند، وضعیت وخیم این نهادهای مالی اس��ت 
که با گذش��ت زمان توان و درآمدهای شان کاهش می یابد. 
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی تاکید کرده اس��ت 
که تبعیض و برخوردهای س��لیقه ای ب��ا متقاضیان دریافت 
تس��هیالت و همچنین اعطای وام های بس��یار س��نگین، به 

بنگاه های رابطه دار و افراد خاص است. 
در کنار مش��کل دسترس��ی به بانک ها، موانع تامین مالی 
از بازار س��رمایه نیز در س��ال های اخیر به عن��وان مانع دوم 
ذکر می ش��ود. رک��ود فعالیت های تولی��دی و تحقق نیافتن 
پیش بینی های خوش��بینانه بنگاه های اقتصادی برای فروش 
بیش��تر و افزایش هزینه ها، تنه��ا راه دوام و بقا و جلوگیری 
از ورشکس��تگی را دریافت منابع مالی بیش��تر کرده است تا 
یک روز دیگر را پشت سر بگذارند تا شاید اوضاع بهتر شود.

 
شهرک های صنعتی فضای امن برای 
سرمایه گذاری، تولید ملی و رونق 

کسب وکار
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی قزوین گفت: 
سیاس��ت های اقتص��اد مقاومت��ی و مبانی رون��ق تولید در 
بخش ه��ای تولید و صنع��ت باید در اولویت ق��رار گیرد. به 
گ��زارش ایس��نا »حمیدرض��ا خانپور« در حاش��یه همایش 
تجلی��ل از فعاالن عرصه اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: تجلیل 
از کارآفرینان در عرصه تولید نقش بس��زایی در ایجاد انگیزه 
س��رمایه گذاران و ارتق��ای عملک��رد و به��ره وری تولیدات 
داش��ته که باید م��ورد توجه ق��رار گیرد تا ش��اهد افزایش 
تولید و رونق صادرات در اس��تان باش��یم. وی تصریح کرد: 
در راس��تای رونق اقتصادی بس��تر فعالیت س��رمایه گذاران 
داخل��ی و خارجی در ش��هرک های صنعتی اس��تان با توجه 
به موقعیت استراتژیک اس��تان فراهم بوده و سرمایه گذاران 
م��ورد حمایت ویژه قرار خواهند گرفت. مدیرعامل ش��رکت 
شهرک های صنعتی اس��تان قزوین، شهرک های صنعتی را 
فضای امن برای سرمایه گذاری، حمایت از تولید ملی و رونق 
کس��ب وکار دانست و از سرمایه گذاران کشور جهت بازدید و 
آشنایی بیش��تر با مزایای شهرک های صنعتی و مشوق های 

سرمایه گذاری دعوت کرد تا به استان قزوین بیایند. 
همایش تجلی��ل از فعاالن عرصه اقتص��اد مقاومتی که با 
حضور »ولی اهلل س��یف« رئیس کل بانک مرکزی، »فریدون 
همتی« استاندار قزوین، نمایندگان مردم قزوین در مجلس 
و جمعی از مدیران اقتصادی و واحدهای تولیدی و صنعتی 
استان برگزار شده بود از ۲1 واحد تولیدی و صنعتی مستقر 
در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان که در عرصه اقتصاد 
مقاومتی فعالیت داش��ته اند با اه��دای تندیس و لوح تقدیر 
تجلی��ل به عمل آم��د. در ادامه رئی��س کل بانک مرکزی به 
هم��راه اس��تاندار قزوین، مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های 
صنعتی، رئیس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت و جمعی 
از مدیران اقتصادی اس��تان از واح��د صنعتی در حال تولید 
آزمایش��ی ویتان��ا تولیدکنن��ده ان��واع بیس��کویت و ویفر با 
س��رمایه گذاری 900 میلی��ارد ریالی در فاز اول مس��تقر در 

شهرک صنعتی کاسپین بازدید کردند. 

گزارش 2
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همایش ملی پیشرفت ها و فرصت های 
ICT برگزار می شود

نخستین همایش ملی پیش��رفت ها و فرصت های فناوری 
اطالعات و ارتباطات شهریورماه ۱۳۹۶ برگزار می شود. 

دانش��گاه فرهنگیان در نظر دارد »نخستین همایش ملی 
پیش��رفت ها و فرصت های فناوری اطالع��ات و ارتباطات«را 
با حض��ور دانش��گاه ها و مراکز تحقیقات و صنعتی کش��ور، 
ش��هریورماه ۱۳۹۶ و با همکاری وزارت آموزش و پرورش و 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات  )وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات( به منظور تحقق اهداف زیر برگزار کند: 
- ایجاد بستر مناسب جهت آشنایی با آخرین دستاوردهای 
علمی، صنعت��ی و ارائه جدیدترین روش های پژوهش��ی در 

حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
توس��عه و ترویج فناوری های نوین و تمرکز بر به کارگیری 

آنها در محیط آموزش الکترونیکی
- هوشمند س��ازی محیط های آموزش��ی با کمک فناوری 

اینترنت اشیا
- بی��ان ضرورت توس��عه آموزش الکترونیک��ی در ایران و 

معرفی جدیدترین ابزارها، فناوری ها و واسط های هوشمند
- بررسی روش های برقراری امنیت در محیط های آموزش 

الکترونیکی.
در ای��ن همایش ضم��ن ارائه مقاالت علم��ی، کارگاه های 
آموزش��ی و تخصصی، نمایشگاهی از دس��تاوردهای فناورانه 
و صنعتی کش��ور و همچنین س��خنرانی اس��اتید و خبرگان 
در موضوعات مربوط به محورهای همایش ارائه خواهد شد. 

برخی محورهای همایش به شرح زیر است: 
- فناوری های نوین هوشمند سازی

)Mobile learning(  یادگیری همراه -
- مدیریت دانش

- کاربردهای وب ۲ و ۳
- رایانش ابری

) Big Data( داده های عظیم -
- امنیت اطالعات

-  نوآوری ها در سیستم های اطالعاتی
- توسعه سیستم های یادگیری الکترونیکی

- ابزارها و فناوری های نوین در محیط آموزش
- طراحی، تولید و توسعه محتوای الکترونیکی

- کاربرده��ای فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات در آموزش 
معلمان.

محورهای ویژه: 
)Internet of Things(  اینترنت اشیا -

- هوشمندس��ازی در یادگی��ری الکترونیک��ی و توس��عه 
محتوای الکترونیکی.

عالقه من��دان در ص��ورت تمایل به ش��رکت در همایش و 
جهت کسب اطالعات تکمیلی می توانند با دبیرخانه همایش 
با شماره ۶۶۰۶۹۷۰۸ تماس حاصل فرمایید یا به وب سایت 
همایش ب��ه نش��انی www. itconf. cfu. ac. ir مراجعه 

کنند. 
 

سیستم عامل کروم به حالت دید در 
شب مجهز شد

از این پس کاربران سیس��تم عامل کروم می توانند حالت 
دید در شب آن را فعال کنند تا در زمان وبگردی در فضای 

تاریک چشم های شان کمتر آسیب ببیند. 
 ب��ه نقل از دیجیتال ترندز، کاربران این مرورگر از مدت ها 
قب��ل از گوگل خواس��ته بودند وضعیت دید در ش��ب را به 
سیس��تم عامل یادش��ده اضافه کند و حاال ویژگی مذکور به 

کروم اضافه شده است. 
بس��یاری از پزش��کان می گویند خیره شدن طوالنی مدت 
در تاریکی ش��ب به لپ تاپ ها و مش��اهده صفحات نورانی و 
درخش��ان آنها باعث اذیت شدن چش��م و ایجاد اختالل در 
زمان خواب می ش��ود. افزوده ش��دن حالت دید در ش��ب به 
سیس��تم عامل کروم می تواند مش��کل یاد ش��ده را تا حدی 

برطرف کند. 
در حالت یاد ش��ده نه تنها شدت نور و رنگ های به نمایش 
درآمده کمتر می شود، بلکه کیفیت نمایش رنگ ها نیز تغییر 
کرده و این کار به ش��یوه ای مالیم تر صورت می گیرد. گوگل 
اظهار امیدواری کرده از این طریق خس��تگی چشم ها در اثر 

استفاده طوالنی مدت از نمایشگرهای رایانه ای کمتر شود. 
برای دسترسی به قابلیت Night Light کاربران باید به 
منوی تنظیمات مراجعه کرده و آن را انتخاب کنند. پیش از 
این قابلیت مذکور در بس��یاری از سیستم عامل های رقیب و 

از جمله ویندوز ۱۰ وجود داشته است. 
 

رتبه ایران در بین کشورهای پول ساز 
صنعت بازی

به  تازگی س��ایت Newzoo لیست ۱۰۰ کشور پردرآمد 
صنع��ت بازی را منتش��ر کرد. در این لیس��ت کش��ور چین 
۲۷٫۵۵ میلی��ارد دالر برای صنعت ب��ازی هزینه کرده و در 
مکان اول ق��رار دارد. آمریکا هم با ۲۵میلیارد دالر در مکان 
دوم قرار گرفته  اس��ت. کشورهای ژاپن، آلمان و انگلیس هم 

در مکان های بعدی دیده می شوند. 
 در ای��ن لیس��ت ای��ران هم ق��رار گرفته اس��ت. ایران در 
مکان بیس��ت و چهارم این جدول قرار دارد. ایران با داشتن 
۸۰میلیون جمعیت و ۴۰میلی��ون کاربر اینترنت نزدیک به 
۴۳۱,۹۱۷,۰۰۰ میلی��ون دالر برای صنعت بازی دنیا درآمد 
داش��ته، البته ای��ن آمار از میزان جمعی��ت و میزان کاربران 

اینترنت کشورها به دست آمده است. 
باید به این موضوع اش��اره کنیم که این آمار شامل فروش 
س��خت افزار نمی ش��ود و تنها میزان ف��روش آنالین بازی ها 

حساب شده  است. 

تفاهم نامه همکاری فرهنگی در فضای 
مجازی منعقد شد

تفاهم نام��ه همکاری فرهنگ��ی در فضای مج��ازی میان  
»مرکز فناری اطالعات و رس��انه های دیجیتال« و  »شرکت 
ش��بکه جامع الکترونیکی خدمات آموزش��ی و پرورش��ی« 

منعقد شد. 
به نق��ل از روابط عمومی و ام��ور بین الملل مرکز فناوری 
اطالع��ات و رس��انه های دیجیت��ال، تفاهم نام��ه هم��کاری 
فرهنگی در فض��ای مجازی میان  »مرکز فناری اطالعات و 
رس��انه های دیجیتال« و  »شرکت شبکه جامع الکترونیکی 
خدمات آموزش��ی و پرورشی« وابس��ته به وزارت آموزش و 

پرورش منعقد شد. 
براس��اس ای��ن تفاهم نام��ه ش��بکه جام��ع الکترونیک��ی 
موظف ش��د ب��ا در اختی��ار گرفتن نیروه��ای ذی صالح در 
 بررس��ی، ارزیابی، ممی��زی و اظهارنظر کارشناس��ی نهایی
 فرهنگی – آموزش��ی در خص��وص آثار محتوایی و خدمات 
فرهنگی_آموزش��ی در فض��ای مجازی جهت بررس��ی آثار 
محتوایی و خدمات فرهنگی رس��انه های دیجیتال مخاطبان 
زیر ۱۸ س��ال در فضای تعلیم و تربیت با مرکز رس��انه های 

دیجیتال همکاری کنند. 
 

 لنوو موبایل های اقتصادی موتو C و
 موتو C پالس را معرفی کرد

موتوروال در س��ال های اخیر با مش��کالت متعددی مواجه 
بوده و در نهایت توس��ط کمپانی لنوو خریداری ش��د. حاال 
مدتی اس��ت که ش��رکت چینی در حال تولید س��ری موتو 
است و امروز هم دو عضو جدید این خانواده را معرفی کرد. 
موبایل ه��ای موت��و C و موتو C پالس ک��ه در هفته های 
گذش��ته شاهد انتش��ار تصاویر رندر و شایعاتی پیرامون آنها 
بوده ایم، در کالس اقتصادی یا بهتر می توان گفت ارزان ترین 
موبایل س��ری موتو هس��تند ک��ه به تازگ��ی در خط تولید 

کمپانی چینی قرار گرفته اند. 
 C از نظر مشخصات سخت افزاری باید اشاره کرد که موتو
از یک نمایشگر ۵ اینچی با رزولوشن ۸۵۴ در ۴۸۰ پیکسل، 
چیپس��ت مدیاتک با پردازنده چهار هسته ای، دوربین اصلی 
۵ مگاپیکس��لی به همراه دوربین س��لفی ۲ مگاپیکس��لی، 
حافظه رم یک گیگابایتی و فضای ذخیره سازی ۸ گیگابایتی 

و باتری ۲۳۵۰ میلی آمپر ساعتی برخوردار است. 
  3G در دو نس��خه C همچنین باید اش��اره کرد که موتو
و 4G  و ب��ه ترتیب با قیمت های حدوداً ۹۷ و ۱۰۹ دالری 

راهی بازار خواهد شد. 
از طرف دیگر موتو C پالس که مشخصات بهتری نسبت 
به نس��خه اس��تاندارد دارد، مجهز به نمایش��گر ۵ اینچی با 
رزولوش��ن ۱۲۸۰ در ۷۲۰ پیکس��ل، چیپس��ت مدیات��ک 
تش��کیل شده از پردازنده چهار هس��ته ای، دوربین اصلی ۸ 
مگاپیکس��لی و دوربین سلفی ۲مگاپیکسلی و باتری ۴۰۰۰ 

میلی آمپر ساعتی مجهز است. 
گفتنی است موتو C پالس تنها در یک نسخه با رم یک و 
فض��ای داخلی ۱۶ گیگابایتی و با قیمت حدوداً ۱۳۱ دالری 
عرضه می ش��ود. همچنین ناگفته نمان��د هر دو تلفن همراه 
مورد بح��ث از اندروید نوقا بهره ب��رده و در رنگ های قرمز 
روش��ن، س��فید، طالیی و مش��کی راهی بازارهای آمریکای 

التین، اروپا و خاورمیانه می شوند. 
 

باج خواهی هکرها از کمپانی والت  دیزنی 
باب ایگر، مدیرعامل دیزنی دوش��نبه ب��دون اعالم نام اثر 
به س��رقت رفته اعالم کرد ک��ه کمپانی دیزنی هیچ پولی به 
هکرها پرداخت نخواه��د کرد. هکرها تهدید کرده اند که در 
صورت مخالفت دیزنی با پرداخت پول، کل فیلم به س��رقت 

رفته را در اینترنت منتشر خواهند کرد. 
در نمونه ای مشابه، هکرها چندی پیش کمپانی نتفلیکس 
را به انتش��ار پیش از موعد فصل جدید س��ریال  »نارنجی، 
س��یاهی جدید اس��ت« تهدید کرده  بودند. در مورد سریال  
»نارنجی س��یاهی جدید است« هکرها از موانع امنیتی یک 
کمپان��ی پس تولی��د هالیوودی عبور کرده و به این س��ریال 

دست پیدا کرده  بودند. 
البته کمپانی نتفلیکس نیز تسلیم هکرها نشد و در نتیجه 
۱۰ قس��مت منتش��ر نش��ده از فصل پنجم این س��ریال در 

سایت های غیرقانونی دانلود فیلم منتشر شد. 
هکرهای مس��ئول انتش��ار غیرقانونی س��ریال  »نارنجی 
سیاهی جدید است« مدعی شده اند که عالوه بر این سریال 
چندین فیلم س��ینمایی و س��ریال تلویزیونی منتشر نشده 

دیگر را نیز در اختیار دارند. 
از آنجا که باب ایگر اش��اره ای به نام فیلم به س��رقت رفته 
نکرده، گمانه زنی ها در این باره آغاز ش��ده است. از فیلم های 
کمپانی دیزنی که در آینده نزدیک اکران می شود می توان به  
»دزدان دریایی کارائیب، مردان مرده داستان نمی گویند« و 

انیمیشن  »ماشین ها ۳« اشاره کرد. 
 »دزدان دریایی کارائیب« از ۲۶ مه  و  »ماش��ین ها ۳« از 

۱۶ ژوئن اکران خواهد شد. 
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ع��زت اهلل ضرغامی، عضو ش��ورای 
عالی فضای مجازی و رئیس س��ابق 
صدا و س��یما گف��ت: دانش��جویان، 
اس��تادان و نخبگان از سرعت پایین 
بان��د  اینترن��ت و کمب��ود پهن��ای 
کم فروشی  هستند.  ناراضی   به شدت 
وزارت ارتباط��ات در ف��روش پهنای 
باند به متقاضیان دردآور است. آنان 
ده ها برابر بیش��تر از قیمت واقعی از 

مشترکین پول دریافت می کنند. 
وی افزود: ای��ن وزارتخانه عماًل به 
یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده و در 
مقابل واگذاری ظرفیت های خارجی 
پول ه��ای کالن از م��ردم می گیرد. 
به مردم ظلم می ش��ود و هیچ کس 
هم پاس��خگو نیس��ت. عضو شورای 
عالی فضای مجازی گفت: در دولت 
یازده��م هی��چ ن��وآوری خاصی در 
فضای مجازی دیده نمی شود. دولت 
در زمینه کم کاری در فضای مجازی 

مدافع است نه مهاجم.
گفتنی اس��ت بر همه آشکار است 
که یک��ی از اولویت های دولت تدبیر 
و امید پرداختن به زیرس��اخت های 
ح��وزه ICT ب��وده و در این راس��تا 
وعده ه��ای خ��ود را عمل��ی ک��رده 
اس��ت. در س��ه س��ال و نیم گذشته 
دولت توانس��ته اس��ت حجم شبکه 
انتق��ال داخل��ی را ک��ه در ابت��دای 

ش��روع ب��ه کار دولت یازده��م تنها 
۹۰۰گیگابیت برثانیه بود به ۱۰هزار 
گیگابیت برثانیه برس��اند. از س��وی 
دیگر حجم شبکه پهنای باند داخلی 
ه��م که در آغاز ب��ه کار دولت ۶۲۴ 
گیگابی��ت برثانیه بود در یک مرحله 
ب��ه ۴هزارگیگابی��ت افزای��ش داد و 
حاال این میزان ب��ه ۶۸۰۰گیگابیت 
رسیده اس��ت و به زودی این مقدار 
ب��ه ۱۰ ه��زار گیگابیت می رس��د و 
این یعنی رش��د ۱۶ براب��ری پهنای 
باند در س��ه س��ال و نیم کار دولت 
یازدهم. از س��وی دیگر وقتی دولت 
ش��روع به کار کرد نس��ل سوم تنها 
در ی��ک ی��ا دو ش��هر فعال ب��ود اما 
حاال ۹۰۰ش��هر با کمک اپراتورهای 
ارتباطی تحت پوشش خدمات نسل 
س��وم تلفن همراه ق��رار گرفته اند. با 
وجود ش��فاف ب��ودن عملکرد دولت 
در زمین��ه اینترن��ت و پهن��ای باند، 
»ایران« گفته های ضرغامی  روزنامه 
را با فعاالن عرص��ه اینترنت درمیان 
گذاش��ته و نظرات آنان را در زمینه 
پیشرفت یا عدم پیشرفت اینترنت و 

پهنای باند کشور جویا شده است. 

قابل لمس بودن رشد اینترنت
یوسف���ی زاده،  مح��م��دعل��ی 
مدیرعام��ل یک��ی از ش��رکت های 

دارای پروان��ه FCP در کش��ور ب��ا 
بی��ان اینکه م��ن فردی سیاس��ی 
نیس��تم و تنها به عن��وان یک فعال 
در ای��ن عرصه ب��ه گفته های کذب 
پاس��خ می دهم، به »ای��ران« گفت: 
اینکه گفته می ش��ود دانش��جویان، 
س��رعت  از  نخب��گان  و  اس��تادان 
پایین اینترنت و کمبود پهنای باند 
به شدت ناراضی هس��تند در پاسخ 
بای��د گفت آیا واقع��اً نیاز و مصرف 
این قش��ر با مصرف دو سال قبل و 
حتی پنج سال قبل و ۱۰ سال قبل 
برابر اس��ت؟ آیا رسانه ها و ابزار های 
ارتباطی با تغییر تکنولوژی، شتاب 
و رش��د نداش��ته اند؟ در پاس��خ به 
این ف��رد باید گفت قطعاً س��رعت 
اینترنت رش��د داش��ته و اظهارنظر 
ایش��ان درباره کارهای انجام ش��ده 
در دول��ت تدبیر و امید بس��یار دور 
از انصاف اس��ت. ما منکر نیس��تیم 
که هن��وز جای کار بس��یاری دارد 
و بای��د مش��کالت حل ش��ود ولی 
چندین برابر شدن سرعت اینترنت 
و دسترسی بین المللی برای همگان 

کاماًل ملموس و آشکار است. 
یوس��فی زاده در پاس��خ ب��ه ای��ن 
سخن ضرغامی که گفته کم فروشی 
ارتباطات و فناوری اطالعات  وزارت 
در فروش پهن��ای باند به متقاضیان 

دردآور اس��ت، گفت: واقعاً اگر فردی 
درک درستی از مصوبات کمیسیون 
تنظی��م مق��ررات وزارت ارتباط��ات 
و فن��اوری اطالع��ات  )به خص��وص 
مصوبه ۲۳۷( داشته باشد از یک سو 
اگر نگاهی کوتاه و گذرا به ش��رایط 
پایدار ش��بکه زیرس��اخت کنید و از 
س��وی دیگر میانگی��ن زمان تحویل 
س��رویس ها در دولت گذش��ته را با 
االن مقایس��ه کنید، ب��ه این نتیجه 
می رس��ید که گفته ه��ای وی کاماًل 

کذب محض است. 
این فعال حوزه ف��اوا درباره این 
بخ��ش از جم��الت ضرغام��ی نیز 
که گفت��ه به مردم ظلم می ش��ود 
نیس��ت  پاس��خگو  هیچ ک��س  و 
نی��ز گفت: چرا کس��ی پاس��خگو 
نیست و پاس��خگویی وجود ندارد. 
م��ردم می توانند با مرک��ز تماس 
زیرس��اخت برای بیان مش��کالت 
خود با اپراتور ه��ا تماس بگیرند تا 
رسیدگی ش��ود و حتی می توانند 
مش��کالت و ش��کایات خ��ود را با 
س��امانه ۱۹۵ در میان بگذارند تا 

رسیدگی کنند. 
اینک��ه وی  درب��اره  یوس��فی زاده 
گفته در دولت یازدهم هیچ نوآوری 
خاص��ی در فض��ای مج��ازی دیده 
نمی ش��ود نیز به »ایران« گفت: جدا 

ک��ردن ترافیک اینترن��ت داخلی از 
خارجی یک��ی از مصوبات دولت های 
قبل بود که اجرایی نش��ده بود، ولی 
ای��ن دولت آن را اجرای��ی کرد و در 
پی ای��ن کار کیفی��ت افزایش یافته 
و صرفه جویی ارزی حاصل ش��ده و 
همی��ن امر موجب ایجاد اش��تغال و 
توسعه نوآورانه در کشور شده است، 
البته اینها همه نمونه های کوچکی از 
کارهای انجام شده در حوزه فناوری 
اس��ت و جدای از کاره��ای  فراوانی 
اس��ت ک��ه در الیه ش��بکه ظرفیت 
دسترس��ی روستایی و. . . انجام شده 

است. 

رشد تصاعدی اینترنت در دولت 
تدبیر و امید

در سال های گذش��ته پهنای باند 
اینترنت کش��ور افزایش چشمگیری 
داش��ته اس��ت. از یک س��و استفاده 
دو اپرات��ور اول و دوم تلف��ن همراه 
از تکنولوژی های 3G و 4G ش��کل 
گرفت��ه و از طرف دیگ��ر تغییر نوع 
از  اس��تفاده کارب��ران در اس��تفاده 
اینترن��ت تلف��ن همراه باعث رش��د 
تصاعدی اینترنت ش��ده اس��ت. این 
موضوع در آمار موج��ود پهنای باند 
کش��ور و س��رانه پهنای بان��د کاماًل 

مشخص است.

افزایش سرعت اینترنت در دولت یازدهم محسوس است

معاون دولت الکترونیک س��ازمان 
راه ان��دازی  از  اطالع��ات  فن��اوری 
آزمایشی س��امانه دسترسی آزاد به 
اطالع��ات و اجرای��ی ش��دن آن در 

آینده نزدیک خبر داد. 
رض��ا باق��ری اصل، با بی��ان اینکه 
کارپوش��ه ملی ایرانیان در راس��تای 
دسترس��ی آزاد به اطالعات اس��ت، 
گف��ت: ب��رای ه��ر ش��خص ایرانی 
طب��ق قان��ون دسترس��ی آزاد ب��ه 
اطالعات، کارپوش��ه ایجاد کردیم و 
پایلوت هایش را با چند دستگاه اجرا 
می کنیم که پس از تکمیل فرآیندها، 
اعالم عمومی خواهیم کرد. مردم نیز 
ثبت نام کرده و س��پس به کارپوشه 
خود دسترسی پیدا می کنند. مصوبه 
کارپوشه در جلسه ش��ورای اجرایی 
س��ازمان فناوری اطالع��ات تصویب 

شده است. 
وی ادام��ه داد: پایل��وت س��امانه 
دسترسی آزاد به اطالعات اجرا شده 
که تحویل وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی می دهی��م و فرآیندهایش 
را بررس��ی می کنیم. در این سامانه، 

کارب��ران در ی��ک ف��رم الکترونیکی 
احراز هویت می ش��وند و درخواست 
از دس��تگاه های  را ک��ه  اطالعات��ی 

اجرایی می خواهند ثبت می کنند. 

ب��ه گفت��ه او، اعضای کمیس��یون 
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، 
اقدام��ات مرب��وط به پیگی��ری این 
درخواس��ت را انج��ام می دهند و از 

دستگاه می خواهند اطالعات را وارد 
کند. بدی��ن ترتیب یا در کارپوش��ه 
اطالعات به ش��ما داده می شود یا به 
صورت فیزیکی پاسخ خود را دریافت 

می کنید. 
پیش��تر نصرالل�ه جهانگرد، رئیس 
س��ازمان فناوری اطالعات در جلسه 
ش��ورای اجرای��ی س��ازمان فناوری 
اطالعات درباره تصویب دستورالعمل 
کارپوش��ه ایرانی��ان گفته ب��ود: این 
مصوب��ه فراهم کنن��ده زمینه تحقق 
ایجاد یک بس��تر ام��ن و یکتا و قابل 
اعتماد برای مبادالت کاغذی اس��ناد 

میان مردم و دولت است. 
ب��ه گفته جهانگ��رد، در این طرح 
ک��ه بر مبنای قانون دسترس��ی آزاد 
به اطالع��ات و آیین نامه های اجرایی 
آن ایجاد ش��ده است، بستری فراهم 
می ش��ود تا در فاز اول، دستگاه های 
اجرای��ی بتوانن��د در کارپوش��ه هر 
ف��رد ایرانی، بازخورده��ای دولت از 
اطالعات، اسناد و مدارک و همچنین 
ارس��ال  را  فعالیت ه��ا  خروج��ی 
کنند. همچنین م��ردم می توانند از 
کارپوش��ه خود، نتیج��ه خدماتی را 
که می خواهند از دس��تگاه ها بگیرند 
) ش��امل مجوزها، اسناد، مدارک( و 

پیگیری آنها را انجام دهند. 

راه اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطالعات

خبر خبر



چرا اپل در یک شرکت گلس سرمایه گذاری 
کرده است 

سرمایه گذاری 200میلیون دالری 
اپل در کمپانی تولید کننده گلس 

»کورنینگ«

تیم کوک در 15 مه اعالم کرد که برای ایجاد ش��غل 
در ایاالت متح��ده کمک یک میلیارد دالری اختصاص 

داده است.
 با این حال نخس��تین ش��رکتی که از این کمک های 
مالی شرکت اپل بهره خواهد برد، شرکت سازنده گلس 

کورنینگ  )Corning( خواهد بود. 
ای��ن ش��رکت تولید کننده شیش��ه های گوریال گلس 
اس��ت که مقاوم��ت خوبی در برابر خش و شکس��تگی 
دارد و مناس��ب برای وسایل هوشمند شناخته می شود. 
اکنون شرکت اپل قصد دارد 200 میلیون دالر را جهت 
بهبود تحقیق و توس��عه و تجهی��زات مورد نیاز کمپانی 

مذکور به آنها تزریق کند. 
گفتنی اس��ت  همکاری این شرکت با اپل توانسته در 
مدت 10 سال گذشته حدود 1000 شغل را در ایاالت 

متحده ایجاد کند. 
الزم اس��ت اشاره شود که براس��اس گفته های وندل 
ویکز، مدیرعامل کمپان��یCorning، همکاری آنها با 
اپل طی 10س��ال گذشته س��بب ایجاد حدوداً 1000 

شغل در خاک ایاالت متحده شده است. 
از ای��ن رو ش��رکت مورد بحث که دفت��ر مرکزی آن 
خارج از نیوی��ورک بوده و کارخانجات اصلی اش هم در 
ایاالت کنتاکی است، گزینه منطقی برای جذب سرمایه 

از اپل است.
 ناگفته نماند در ماه های گذش��ته خبرهایی ش��نیده 
می ش��د که اپل در حال بررس��ی گزینه ه��ای مختلف 
جه��ت گس��ترش کارخانجات تولیدی خ��ود در خاک 
آمریکاست و کمک یک میلیارد دالری اخیر هم گواهی 
بر تالش اپل در این مسیر است که احتماالً از خواست 
دونالد ترامپ برای تولید آیفون در ایاالت متحده نشأت 

گرفته است.
 ش��اید فکر کنی��د س��رمایه گذاری اپل در ش��رکت 
کورنین��گ که تولی��د گوریال گلس های مع��روف را به 
عهده دارد، یک سرمایه گذاری ساده باشد، اما به اعتقاد 
تحلیلگ��ران، س��رمایه گذاری در ش��رکت تولیدکننده 
صفح��ه نمایش های شیش��ه ای، از الیه های عمیق تری 

برخوردار است.
 جمع��ی از تحلیلگ��ران ب��ر ای��ن باورن��د ک��ه این 
س��رمایه گذاری اپ��ل، ب��ه تأمی��ن منابع یک ش��رکت 

تولیدکننده شیشه خالصه نمی شود. 
ب��رای مث��ال، تحلیلگ��ر Oppenheimer، ان��درو 
یورکویت��ز ک��ه معموالً اخب��ار مربوط ب��ه کورنینگ را 
پیگی��ری می کن��د، توضیح داده اس��ت که ای��ن تغییر 
رویکرد از فلز به شیشه، از تکنولوژی های شارژ بی سیم 

خبر می دهد. 
همانطور که می دانید، گوش��ی آیفون 8 اپل در سال 
2017 از طراحی شیش��ه ای برخ��وردار خواهد بود، با 
این حال، یورکویتز معتقد اس��ت که سرمایه گذاری در 

کورنینگ به تکنولوژی شارژ بی سیم اشاره دارد. 
»فلز می تواند با تکنولوژی ش��ارژ بی س��یم در ارتباط 

باشد. 
این بدان معناس��ت که باید پنل پش��تی گوشی را به 
شیش��ه مجهز کنید، اما باید شیش��ه ای باشد که هرگز 
نمی ش��کند یا اینکه باید از س��رامیک اس��تفاده کنید. 
کورنینگ نیز در زمینه س��رمایه گذاری روی شیش��ه و 

سرامیک از سابقه طوالنی برخوردار است.« 
 Moor عالوه ب��ر این، پاتری��ک مورهد از ش��رکت
Insights توضیح داده اس��ت که س��رمایه گذاری اپل 
در کورنینگ، بیش��تر یک همکاری و شراکت محسوب 

می شود.
 مورهد معتقد اس��ت که اپ��ل و کورنینگ می توانند 
ب��ا همکاری یکدیگر، شیش��ه ای را تولی��د کنند که به 
درس��تی می تواند تجربه واقعیت افزوده 180 درجه را 

چند برابر کند.
 در گذش��ته بارها و بارها ش��نیده ایم ک��ه این غول 
ک��ره ای در تالش اس��ت تا عینک ه��ای واقعیت افزوده 
را تولی��د کن��د، ب��ه همین دلی��ل نیز به یک ش��رکت 

تأمین کننده شیشه نیاز دارد. 
»شیش��ه ها در ای��ن هدس��ت ها باید به ط��ور ویژه ای 
طراحی شوند؛ شیشه هایی که به درستی بتوانند تجربه 

واقعیت افزوده 180 درجه را چندبرابر کنند.
 عالوه بر این، شیش��ه ها باید کاماًل س��بک باش��ند. 
کورنینگ می تواند چنین شیش��ه ای را برای اپل تولید 

کند.« 
 اپل در زمان انتش��ار اخبار مربوط به سرمایه گذاری 
اع��الم کرد که مبلغ 200 میلی��ون دالر برای تحقیق و 
توس��عه کورنینگ، نیازهای تجهیزاتی سرمایه و پروسه 

طراحی و تولید آن هزینه خواهد شد. 
بیش از 10 سال است که دو کمپانی اپل و کورنینگ 
ب��ا یکدیگر همکاری می کنند و ح��ال که اپل به دنبال 
رشد تولیدکننده های آمریکاس��ت، این سرمایه گذاری 

نیز منطقی به نظر می رسد. 
BFMtv :منبع

گواهینامه ه��ای  تحصی��الت،  داش��تن 
مختلف بین المللی و داخلی، داشتن تجربه 
در س��ال های متم��ادی و حت��ی داش��تن 
کاریزما و ش��خصیتی خوش مش��رب برای 
ی��ک مدی��ر به معن��ای داش��تن همه چیز 
نیس��ت و صالحیت او را ضمانت نمی کند. 
براس��اس مطالع��ه ای ک��ه اخیرا از س��وی 
 موسس��ه جهانی ه��اروارد بیزین��س ریویو 
 )Harvard business Review(
منتش��ر ش��ده، ویژگی درونگرایی مدیران، 
به خصوص اگر بتوانند به س��رعت در لحظه 
تصمیم درستی بگیرند، از دارایی های مهم 
مدیران به ش��مار می رود. بنابراین، مدیری 
ک��ه درونگراس��ت و ق��درت و س��رعت در 
تصمیم گی��ری دارد، ظرفی��ت مدیر خوب 

بودن را دارد. 

چه چیزی موفقیت یک مدیر را 
ضمانت می کند؟ 

اعضای هیات مدیره زمانی که می خواهند 
برای ش��رکتی ی��ک مدیر انتخ��اب کنند، 
اولویت هایی مانند سطح تحصیالت، اعتماد 
به نف��س، تجربه و کاریزمای فرد مورد نظر 
را بررس��ی و تحلیل می کنن��د. اما آیا واقعا 

در نظ��ر گرفت��ن چنین 
ویژگی ه��ا و امتیازات��ی 
کافی است؟ اگر اعضای 
هیات مدی��ره در تصمیم 
خود اشتباه کرده باشند، 

چطور؟ 
ه��اروارد  موسس��ه 
ب��ه  ریوی��و  بیزین��س 
را  مطالع��ه ای  تازگ��ی 
از  منتش��ر ک��رده ک��ه 
س��وی محقق��ان پروژه 
 CEO Genome
عامل  مدی��ران  )ژنتیک 
و اجرای��ی( انجام ش��ده 
است. محققان این پروژه 
ژنتیک��ی  ویژگی ه��ای 
فردی را مطالعه می کنند 

که می تواند باعث موفقیت یک مدیر شود. 
محققان پ��روژه CEO Genome بیش 
از 2 هزار مدیر ارش��د را مورد مطالعه قرار 
دادند و به این نتیجه رس��یدند که موفقیت 
ی��ک مدیر صرفا و ضرورت��ا به ویژگی هایی 
که طی عمر خود کس��ب می کند، بستگی 
ن��دارد. همچنین آنه��ا دریافته اند که هیچ 
ارتب��اط متقابل��ی می��ان اعتب��ار م��دارک 
آموزش��ی و آنچه که از سوی مدیر اجرایی 
می شود، وجود ندارد. محققان می گویند در 
میان بهترین مدی��ران اجرایی این مطالعه، 
ه��م ش��اهد بس��یاری از فارغ التحصی��الن 
دانش��گاه های معتبر آمریکایی بودیم و هم 
کس��انی بودند که در رزوم��ه خود مدرک 

تحصیلی معتبر و برجسته ای نداشتند.
 

قابلیت تصمیم گیری سریع یک 
سرمایه است

 CEO Genome براساس مطالعه اخیر
ب��رای مدی��ران اجرای��ی و مدیران ارش��د، 
همچنی��ن داش��تن قابلی��ت تصمیم گیری 
درس��ت در س��ریع ترین زم��ان ممکن و با 
دقت باال یک دارایی با ارزش است. بنابراین 
ای��ن مطالعه نش��ان می دهد کس��ی برای 
نامزد پس��ت مدیریت بهتر است که قدرت 
تصمیم گیری در سریع ترین زمان را داشته 
و به جای اینکه م��دارک و گواهینامه های 
متعدد داش��ته باشد، تا اینکه کسی به تمام 
اطالعات دقیق دسترسی داشته باشد،  اما از 

تصمیم گیری سریع عاجز باشد. 
 CEO Genome پ��روژه  محقق��ان 
همچنی��ن به اعضای هی��أت مدیره توصیه 

می کنن��د ب��رای پس��ت مدیری��ت عامل و 
مدیری��ت اجرایی، ب��ه ج��ای تمرکز روی 
ویژگی های��ی که در نگاه اول ممکن اس��ت 
ض��روری باش��د، مانند س��طح تحصیالت، 
افرادی را نامزد کنند که شخصیتی درونگرا 

دارند. 
ب��ر خالف ب��اور عم��وم مردم ک��ه تصور 
می کنند افراد برونگرا به دلیل اینکه جسور 
هس��تند و اعتماد به نفس بیشتری دارند، 
پس مدی��ران بهتری هس��تند. محققان به 
این نتیجه رس��یده اند که افراد درونگرا در 
مدیریت بهت��ر از برونگرا ها عمل می کنند. 
نشریه هاروارد در سال 2006 مطالعه ای را 
منتش��ر کرده بود که براساس آن 65 درصد 
از مدیران ارشد درونگرایی را مانع مدیریت 
دانسته اند، اما نتایج مطالعات جدید متفاوت 
اس��ت. براس��اس مطالعات اخی��ر، مدیران 
درونگرا بهت��ر می توانن��د مدیریت کنند و 
ش��رکت آنها عملکرد و س��ودآوری بهتری 

نسبت به مدیران برونگرا دارد. 
درونگ��را  اف��راد  دریافته ان��د  محقق��ان 
ویژگی های��ی دارند که می توان��د آنها را به 
مدیرانی موف��ق تبدیل کند. توانایی تمرکز 
ک��ردن در طوالنی مدت، تمای��ل به تفکر 
انتقادی و متوازن، اس��تعداد توانمندسازی 
دیگ��ران به آنها این ق��درت را می دهد که 

رهبرانی موفق باشند. 
درونگرا ه��ا به دلیل اینک��ه تا حد زیادی 
خود دارن��د و محت��اط عم��ل می کنن��د و 
همچنین ش��نونده های خوبی هس��تند در 
مواقع در بروز مشکل بهتر می توانند مسائل 
را حل و فص��ل کنن��د. درونگراه��ا اطالعات 
را می گیرن��د، پ��ردازش و س��پس مط��رح 
می کنند، در واقع آنها صبر می کنند و تنها 
زمانی که حرفی برای گفتن داش��ته باشند 
صحبت می کنند. اف��راد درونگرا انتقادی تر 
هس��تند و در نتیج��ه وقت��ی می خواهن��د 
بازخوردها را بسنجند و اطالعات را تحلیل 

کنند، واقع گراتر می شوند. 
تفک��ر همه جانبه و عمی��ق ویژگی دیگر 
درونگراهاست که کمک می کند دیگران نیز 
به توانایی مدیر خ��ود در اجرای طرح های 
مختلف، اعتماد بیشتری داشته باشند. افراد 
درونگ��را چون طبق قطب نمای خودش��ان 
پیش می روند، روی ریسکی که می خواهند 
انج��ام دهند متمرک��ز می مانند ام��ا افراد 
برونگرا چ��ون می خواهند از دیگران اعتبار 
بگیرن��د، درگیر حواش��ی می ش��وند و این 
موض��وع از اهداف اصلی دورش��ان می کند. 
البته درونگراها هم از اعتباربخشی دیگران 
اس��تقبال می کنند، اما اجازه نمی دهند این 
موضوع مسیر را برای آنها تعریف یا از هدف 
دورشان کند. سوزان کین، نویسنده کتاب 
»س��کوت، ق��درت درون گرا ه��ا« از ویژگی 
این اف��راد می گوید: »مدیران درونگرا اغلب 
نوعی احتیاط ذاتی دارند که می تواند برای 
هر کسب وکاری باارزش باشد. کین معتقد 
اس��ت بس��یاری از درونگراها پیشنهادهای 

قابل تاملی را مطرح می کنند، همکاری های 
پشت صحنه ای را تقویت می کنند و در پیدا 
کردن راه حل مشکالت سرسخت هستند.«

همچنین اف��راد درونگرا ب��ه گفته لوری 
هلگو، نویسنده کتاب »قدرت درونگرایی«، 
با اینکه از این کاریزمای بیرونی بی بهره اند، 
چه بس��ا رهبران بهتری باش��ند. از برخی 
خصوصیات ذات��ی درونگراها می توان برای 
کانالی��زه کردن ان��رژی کارکن��ان و خلق 
نتایجی قدرتمند استفاده کرد. هلگو معتقد 
اس��ت افراد درونگ��را ویژگی هایی دارند که 
با بهره گی��ری از آنه��ا می توانن��د مدیران 
شایس��ته ای باش��ند. او ب��ه مه��ارت گوش 
دادن، تفک��ر عمیق و حض��ور آرامش بخش 
آنها اش��اره می کند. به لطف داشتن چنین 
ویژگی های��ی، درونگراها برای پذیرا ش��دن 
صحبت های دیگ��ران ظرفیت باالیی دارند، 
آنها معموال دوست دارند مدت زیادی را در 
تنهایی به تفکر بپردازند، محیط اطراف شان 

را آرام و بی سروصدا نگه می دارند. 
در تحقیق��ی که در س��ال 2009 به این 
موض��وع پرداخت��ه ش��د ک��ه درونگراها و 
برونگراه��ا چگونه با یک »وظیفه س��خت« 
برخ��ورد می کنن��د. محقق��ان دریافتن��د 
برونگراه��ا وقت��ی وظیف��ه س��ختی را ب��ه 
س��رانجام می رس��انند، کامال موضع شادی 
دارن��د، ام��ا درونگراه��ا 
در  می دهن��د  ترجی��ح 
وضعیت احساسی خنثی 
فضای  بنابر این  بمانن��د. 
اط��راف اف��راد درونگ��را 
اس��ت  آرام تری  فض��ای 
کمت��ری  وقفه ه��ای  و 
دارد و احساس��ات آنه��ا 
هیچ گاه به شدت تحریک 
جمل��ه  از  نمی ش��ود. 
مدی��ران موف��ق درونگرا 
به  می ت��وان  در جه��ان 
)موس��س  پل گیت��س 
اس��تیو  مایکروس��افت(، 
موسس��ان  )از  وزنی��اک 
)از  پی��ج  ل��ری  اپ��ل(، 
مارک  گوگل(،  موسسان 
زاکرب��رگ )موس��س فیس بوک(، ماریس��ا 
می��ر )مدیرعامل فعلی یاه��و( و وارن بافت 
)مدیرعامل شرکت برکشایر و سرمایه گذار 

بزرگ آمریکایی( اشاره کرد. 

تمام و کمال بودن، عامل موفقیت نیست 
بی عی��ب و نق��ص ب��ودن، داش��تن تمامی 
ویژگی ه��ای مثبت و به طور کلی تمام و کمال 
بودن موفقی��ت را ضمانت نمی کن��د. مدیران 
موفق غالبا کسانی هس��تند که تیم خود را به 
س��وی رس��یدن به هدف، حتی در مسیر های 
دش��وار و شرایط س��خت متحد می کنند. این 
رهب��ران موفق، از درگیر ش��دن با مش��کالت 
نمی ترسند و می دانند چگونه باید نظر و نگرش 
خ��ود را ب��ه کارمندان و اعض��ای تیم تحمیل 
کنند که پذیرا باش��ند، چرا ک��ه یکی دیگر از 
ویژگی ه��ای خوب مدی��ران اجرایی موفق این 
اس��ت که به جای تمرکز ب��ر نتایج کوتاه مدت 
روی نتیجه ای تمرکز می کنند که در دراز مدت 
سازگاری بیشتری دارد. عملکرد مدیران موفق 
متکی ب��ر توانایی ها و ظرفی��ت آنها در جهت 
شناسایی عواملی است که روی کسب و کار آنها 
تاثیر می گذارد و همچنین راهبرد های شان را در 
زمان و با توجه به اشتباهات پیش آمده تنظیم 
می کنن��د. در مقاب��ل، مدیرانی که بیش��ترین 
ویژگی های مثبت را نسبت به سایرین داشته اند 
و از باالترین میزان یکپارچگی بهره مند بودند، 
کس��انی هس��تند که بدترین نتایج را در طول 
مدیریت خود داش��ته اند. بنابراین داشتن تمام 
ویژگی های خوب برای یک مدیر کافی نیست، 
او باید بتواند از ظرفیت ها و توانایی های خود در 
جهت رسیدن به اهداف سازمان استفاده کند. 

بررسی ویژگی های ژنتیکی افراد و تاثیر آن در نحوه مدیریت آنها 

در نبردی که درونگراها پیروز می شوند
در آخرین نشس��ت صندوق بین المللی پول در ماه اخیر که در ش��هر واش��نگتن، مقر این نهاد انجام ش��د، 

پیش بینی هایی درباره آینده اقتصادی جهان انجام شد که نشان از رشد اقتصادی جهان داشت. 
بر اس��اس آخرین پیش بینی های انجام شده در این نشست، رشد اقتصادی جهانی در سال 2017 میالدی 
3.5 درصد تخمین زده ش��ده که نس��بت به سال 2016، 0.4درصد باالتر اس��ت. در گزارش ارزیابی صندوق 
بین المللی پول از ش��رایط اقتصادی جهان در سال جاری، به ترمیم بخش هایی کلیدی نظیر سرمایه گذاری، 

تجارت و تولید که مدت ها پیش انتظار وقوع بهبود آنها می رفت، اشاره شده است.
 این س��ازمان در عین ابراز خوش��بینی، نسبت به »ریسک« بهبود ش��رایط اقتصادی به ویژه در کشورهای 
توسعه یافته هشدار داده است. صندوق بین المللی پول در گزارش خود همچنین درباره از دست رفتن شغل 
افراد »دارای مهارت های معمولی« در کش��ورهای پیش��رفته که در نتیجه تغییرات عظیم تکنولوژی به وجود 
آمده، هشدار داده است. موریس ابسفلد، مدیر بخش تحقیق و مطالعات صندوق بین المللی پول گفت: »این 
تحول مثبت به خبرهای خوب از اروپا و آسیا مربوط می شود. همچنین رشد اقتصاد آمریکا روندی صعودی 
خواهد داش��ت.« بدین ترتیب صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده رشد اقتصادی ایاالت متحده در سال 

2017 به 2.3درصد و در سال پس از آن به 2.5 درصد برسد. 
صندوق بین المللی پول همچنین معتقد است اثرات منفی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با سرعت کمتری 
خودنمایی خواهد کرد. به همین دلیل رشد اقتصادی این کشور برای سال جاری میالدی 2درصد پیش بینی 
ش��ده اس��ت. اقتصاد بریتانیا در سال 2018 دچار افت خواهد شد و رشد آن به رقم 1.5درصد خواهد رسید. 
صندوق بین المللی پول کاهش نس��بی ارزش یورو، اعمال سیاس��ت های بودجه ای با الزام آوری کمتر و بهبود 
اوضاع اقتصادی در آمریکا را ازجمله عواملی معرفی کرده که در باالرفتن آهنگ رش��د اقتصادی حوزه پولی 

یورو نقش دارند.
 بنابرای��ن روند رش��د اقتصادی این منطقه برای س��ال ج��اری میالدی1.7درصد و برای س��ال پس از آن 

1.6درصد ارزیابی شده است. 
صندوق بین المللی پول نس��بت به سیاس��ت های اقتصادی حمایت گرایی دونال��د ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا، بیالن مالی برخی بانک ها و تبعات منفی برگزیت هش��دار داده اس��ت. صندوق بین المللی پول حدود 
ش��ش ماه پیش در گزارش��ی نسبت به خطر ش��عارهای سیاس��ی در زمینه حمایت  گرایی اقتصادی )تالش 
دولت ه��ا برای حمایت از تولید و خدمات داخلی از طریق افزایش تعرفه واردات و دادن سوبس��ید( هش��دار 

داده بود.
 این صندوق گفته بود رش��د اقتصادی جهان در س��ال 2017 به 3.4 درصد افزایش خواهد یافت. پایین  تر 
بودن رشد اقتصاد آمریکا از »حد مورد انتظار« و نامعلوم بودن رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا پس از همه پرسی 
خروج از اتحادیه، از دالیل صندوق بین المللی پول برای کاهش تخمین خود درباره رشد اقتصادی دنیا عنوان 

شده بود. 
گزارش جدید صندوق بین المللی پول در حالی منتش��ر ش��ده که آمارهای رسمی در چین، دومین اقتصاد 
بزرگ دنیا، نشان می دهد اقتصاد این کشور در سه ماهه اول سال جاری میالدی )2017( در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل نزدیک به 7درصد رشد داشته است.
 این رقم فراتر از تخمین تحلیلگران اقتصادی اس��ت. سرمایه گذاری های دولتی در امور زیربنایی و افزایش 
تقاضا در بخش مس��کن از جمله عوامل رش��د اقتصادی در این مدت عنوان شده اند. رشد اقتصادی چین در 
حالی افزایش یافته که این کشور در سال گذشته میالدی )2016( کندترین آهنگ رشد اقتصادی را داشت. 

آسیا نیروی محرکه رشد اقتصادی جهان
صندوق بین المللی پول با اعالم اینکه رش��د اقتصادی آس��یا 0.2 درصد بیش��تر از سال گذشته خواهد بود 
اعالم کرد این قاره همچنان نیروی محرکه رش��د اقتصادی جهان باقی خواهد ماند. صندوق بین المللی پول 
به عنوان نهادی که برای تثبیت نظام مالی و اقتصادی جهان و همچنین پیشبرد سیاست های پولی در سطح 
بین المللی تالش می کند، در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد رشد اقتصادی آسیا امسال به طور میانگین به 
5.5 درصد خواهد رسید که نسبت به پیش بینی قبلی 0.2درصد بیشتر است. این نهاد در گزارش قبلی خود 

پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی قاره آسیا به طور میانگین به 5.3 درصد برسد. 
صندوق بین المللی پول برای س��ال 2018 نیز پیش بینی کرده است که میزان رشد اقتصادی آسیا به 5.4 
درصد برسد. این نهاد با این حال درباره افت کاهش شاخص بهره وری و پیری جمعیت در کشورهای آسیایی 
ابراز نگرانی کرده اس��ت. کاهش بهره وری  با توجه به اینکه اس��تفاده نکردن بهینه از منابع،   نیروی انس��انی، 
تس��هیالت   و ... را نش��ان می دهد، اثر منفی  خود را با کاهش تولید  ناخالص داخلی و  افزایش هزینه کار در 
 کشور مورد نظر نشان  می دهد. این دو عامل از همین حاال آثار منفی خود را در اقتصاد ژاپن نشان داده اند.

 همچنین صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اس��ت که رش��د اقتصادی چین، اقتصاد دوم جهان، به 
6.6 درصد در سال جاری برسد. 

 BFMtv :منبع

رشد اقتصادی دنیا با توجه به صندوق بین المللی پول
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یکی از موضوعات مهم در دنیای امروز فوتبال، بحث اقتصادی آن است. وجه ای که قراردادهای فروش حق پخش تلویزیونی، 
یکی از مهم ترین فاکتورهای این بعد اقتصادی به حساب می آید. در حقیقت حق پخش تلویزیونی برای باشگاه های فوتبال 
امری حیاتی اس��ت. حقوق پخش تلویزیونی در کنار مس��ابقه و بازی های تیم، حقوق اسپانسرینگ و اقالم هواداری یکی از 
»محصوالت« تیم های ورزشی است، تا جایی که 60 تا 70 درصد از هزینه های یک باشگاه از همین راه تأمین می شود، اما 
افزایش این رقم برای تیم های فوتبال و شبکه های تلویزیونی تبدیل به یک جدال شده است. طی سال های گذشته قیمت 
حق پخش به عنوان یک محصول برای باشگاه های فوتبال روندی افزایشی داشته است. به عنوان نمونه در بوندس لیگا طی 
تاریخ 50 ساله اش ارزش حقوق تلویزیونی بیش از 600 برابر شده و به فصلی 628 میلیون یورو رسیده است. در حال حاضر 
حقوق پخش در پنج لیگ بزرگ اروپا  )اسپانیا، آلمان، انگلیس، ایتالیا و فرانسه( در مجموع ساالنه به ارزش 5میلیارد یورو به 
فروش می رسد. براساس آخرین گزارش ها در فرانسه، آلمان و سایر کشور های اروپا، حق پخش تلویزیونی مسابقات قهرمانی 
فوتبال به طرز عجیبی افزایش یافته است. مثاًل تیم بایرن مونیخ آلمان که از چندی قبل قهرمانی خود را در رقابت های فصل 
رو به پایان بوندس لیگا قطعی کردند، برای حضور در فصل بعد میلیون ها یورو کسب درآمد کرده اند. براساس آمار هفته نامه 
کیکر که در جدیدترین شماره خود منتشر شد، بایرنی ها در پایان فصل جاری 99.064میلیون یورو درآمدزایی خواهند کرد. 
این رقم به خاطر کسب مقام نخست، همین طور حق پخش تلویزیونی بازی ها و نیز بازاریابی بین المللی است. مطابق این 
گزارش درآمد کل تیم های لیگ دسته یک و دو بوندس لیگا ژرمن ها بالغ بر 1.194میلیارد یورو بوده است. سازمان فوتبال 
آلمان هم چندی قبل قرارداد جدیدی برای پخش تلویزیونی رقابت های بوندس لیگا دسته یک و دو امضا کرد و طبق این 
قرارداد برخی از تیم ها درآمد بیشتری نسبت به سال های قبل خواهند داشت و درآمد تعدادی از تیم ها اندکی تغییر می کند. 
از فصل آینده 36 تیم حاضر در بوندس لیگا دسته یک و دو در مجموع 1.194 میلیارد یورو از حق پخش تلویزیونی و بازار یابی 
بین المللی به دست می آورند. طبق تخمین ها بایرن مونیخ با 99 میلیون یورو بیشترین درآمد را در این زمینه خواهد داشت 

و بعد از آن دورتموند با 89 میلیون یورو قرار می گیرد. 

افزایش دیوانه وار حق پخش فوتبال 

اقتصـاد ورزشـی


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

