
مش��اور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح کارورزی با 
هدف افزایش مهارت آموزی فارغ التحصیالن دانش��گاهی و تسهیل 

جذب در بازار کار کشور است. 
ب��ه گ��زارش وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی، عالءالدین 
ازوجی افزود: بیکاری دانش آموختگان یکی از مس��ائل مورد توجه 
برنامه ریزان و سیاس��ت گذاران کشورهای مختلف است. این توجه 
به لح��اظ اهمیت بازار کار به عنوان مرکز ثقل اقتصادی- اجتماعی 
و ب��ه لحاظ نقش های اجتماعی محول ش��ده ب��ه دانش آموختگان 
ب��رای نیل به اهداف توس��عه کش��ور اهمی��ت دارد. مدیرکل دفتر 
سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ادامه داد: هر س��ال افراد زیادی وارد نظام آموزش عالی می ش��وند 
که به فاصله چند س��ال فارغ التحصیل و به س��وی  ب��ازار کار روانه 

می ش��وند. این در شرایطی است که رشد اقتصادی 
و ظرفیت اش��تغال زایی جامعه متناس��ب با رش��د 

دانش آموختگان نیست. 
وی اف��زود: از منظر دیگر درج��ه انطباق میان 
آموزش ه��ای دانش��گاهی و نیازه��ای ب��ازار کار 
کشورها نیز بس��یار پایین است و به اتخاذ برخی 
سیاس��ت ها و راهکاره��ا ب��رای افزای��ش انطباق 
ب��ازار کار و آموزش ها نی��از دارد. وی گفت: طرح 
کارورزی دانش آموخت��گان دانش��گاهی )به عنوان 
یکی از طرح های ذیل کارانه اشتغال جوانان -کاج( 
یکی از راهکارهای موثر در توسعه اشتغال توام با 
دانش��گاهی  دانش آموختگان  برای  مهارت آموزی 
محس��وب می ش��ود و مانن��د ی��ک پ��ل جامعه 
فارغ التحصیالن دانش��گاهی را به بازار کار مرتبط 
می کند و به آنان  فرصت می دهد به نحو احس��ن 
از ی��ک محیط کاری تجربه عینی کس��ب کنند. 
ازوجی گفت: ب��ا اجرای ط��رح کارورزی قابلیت 
اشتغال دانش آموختگان بیکار افزایش یافته و در 
نتیجه ن��رخ بیکاری این قش��ر در جامعه کاهش 
و تعداد افراد شاغل تحصیلکرده افزایش می یابد. 
از س��وی دیگ��ر، بهره وری بنگاه ارتق��ا یافته و به 
موج��ب آن رقابت پذیری و تولید افزایش می یابد. 

مش��اور وزیر کار افزود: در نهایت، با افزایش اش��تغال پذیری فرد 
کارورز امکان اش��تغال وی و پایداری بنگاه و تولیدات آن حاصل 
خواهد شد. وی گفت: طرح کارورزی در سال های گذشته به ویژه 
س��ال 1378در وزارت صنای��ع و مع��ادن و وزارت راه و ترابری 
وقت و به ص��ورت موردی در س��ال های 1386و 1387نیز اجرا 
ش��د. البته سازوکارهای طرح پیش��ین و طرح جدید تا حدودی 
متفاوت اس��ت. پارس��ال پس از اجرای آزمایشی طرح در هشت 
اس��تان با نرخ بیکاری باال، امسال می توان آن را به صورت فراگیر 
در 31 استان کش��ور همراه با اصالح و تکمیل برخی سازوکارها 
پیاده کرد. به گفته وی، بهمن ماه پارس��ال اجرای این طرح برای 
س��ال 1396 در نشست شورای عالی اشتغال به تصویب رسید و 
مطابق ماده 71 قانون برنامه ششم باید از آغاز برنامه اجرای آن 
ش��روع شود که اکنون با تعامالت با دس��تگاه های اجرایی آماده 

اجرا است. 

جامعه هدف
مش��اور وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی گف��ت: جامعه هدف 
اجرای این طرح، دانش آموختگان دانش��گاهی گروه سنی 23 ساله 
تا 32 ساله )که دوسال خدمت سربازی نیز اضافه می شود( در همه 
رشته های دانشگاهی برحسب نیاز بنگاه های اقتصادی خصوصی و 

تعاونی هستند. 

به گفته وی، دانشجویان، اتباع خارجی، موظفان به گذراندن طرح 
کارورزی در رشته های گروه علوم پزشکی و متعهدان به اشتغال در 
دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهادهای انقالب اسالمی و بورسیه 
دستگاه ها، س��ازمان ها و نهادهای دولتی و دانش آموختگانی که به 
مدت سه ماه یا بیش��تر سوابق بیمه ای )تامین اجتماعی یا خدمات 
کش��وری( داشته باشند، از دامنه پوشش طرح خارج می شوند. وی 
ادامه داد: س��وابق اجرای طرح در س��نوات گذشته نشان می دهد 
حدود 70 درص��د دانش آموختگانی که در دوره کارورزی ش��رکت 
می کنن��د در همان بنگاه اقتصادی یا بنگاه دیگر جذب می ش��وند. 
همچنین برق��راری مش��وق های دیگر از جمله مش��وق های بیمه 
کارفرمایی و مش��ارکت دس��تگاه های اجرایی و. . . موجب می شود 

که میزان تحقق جذب بیشتر شود.

 سازوکار نظارتی 
مدیرکل دفتر سیاس��ت گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: ارکان اصلی اجرای طرح دس��تگاه های 
اجرایی، س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی هس��تند که از مهم ترین وظایف دستگاه های 
اجرای��ی می ت��وان به اعالم فراخ��وان برای شناس��ایی بنگاه های 
خصوصی و تعاونی واجد ش��رایط زیرپوش��ش، معرفی واحدهای 
واجد ش��رایط به س��ازمان آم��وزش فنی و حرفه ای کش��ور برای 
بررس��ی صالحیت های آم��وزش کارورز و ص��دور مجوز مربوط، 
نظارت مس��تمر ب��ر فرآیند اجرای طرح و ارائ��ه گزارش عملکرد 
به دستگاه ناظر اش��اره کرد.از مهم ترین وظایف سازمان آموزش 
فنی و  حرفه ای کشور تهیه دستورالعمل اجرایی شیوه صدور مجوز 
آم��وزش کارورزی برای واحده��ای پذیرن��ده کارورزان، تدوین 
اس��تانداردهای آموزش��ی مهارت م��ورد نیاز ط��رح کارورزی در 
طی اجرای طرح کارورزی، برگزاری دوره های آموزش��ی آمادگی 
ش��غلی برای کارورزان، نظارت بر کیفی��ت آموزش های مهارتی، 
اخذ آزمون پایان دوره کارورزی و ارائه گزارش به دس��تگاه ناظر 
اس��ت. مهم ترین وظایف دس��تگاه ناظر )وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی( نیز تعیین ظرفیت پذیرش کارورز و توزیع اس��تانی و 
دستگاهی براساس ظرفیت کارگاه های دایر فعال دارای کد بیمه 
تامین اجتماعی و ظرفیت مش��ارکت دانش آموختگان دانشگاهی 

جوی��ای کار، پیش بین��ی م��وارد مربوط ب��ه تامی��ن و پرداخت 
هزینه های اجرای طرح از قبیل کمک هزینه آموزش��ی کارورزان 

تعیین شد. 

مزایای کارورزان و کارفرمایان
مش��اور وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گف��ت: کارورزان در 
بنگاه ه��ای اقتصادی خصوصی و تعاونی برای کس��ب آموزش های 
مهارتی وارد می ش��وند؛ بنابرای��ن باید همه جوانب ام��ر را درنظر 
بگیریم. مانند اینکه کارورزان در دوره کارورزی توس��ط دس��تگاه 
ناظ��ر )وزارت تع��اون، کارو رفاه اجتماعی( بیمه مس��ئولیت مدنی 
)بیمه حوادث( می ش��وند و پرداخت حق بیم��ه از محل اعتبارات 
عموم��ی پیش بین��ی ش��ده در قان��ون بودج��ه س��ال 1396 کل 
کش��ور در چارچوب دس��تورالعمل اجرایی ط��رح کارورزی 
دانش آموختگان اس��ت.  ازوجی افزود: سامانه کارورزی در 
اجرای آزمایش��ی طراحی ش��د و برخی اصالحات تکمیلی 
در دس��تورالعمل اجرایی آن مصوب ش��ورای عالی اشتغال 
لحاظ ش��د. اکنون دانش آموخت��گان و کارفرمایان متقاضی 
)واحدپذیرن��ده( حائز ش��رایط طب��ق مفاد دس��تورالعمل 
ط��رح کارورزی دانش آموخت��گان ازقبی��ل ش��رط س��نی، 
دانش��جو نب��ودن، ثبت نام کاریابی و نداش��تن س��ابق بیمه 
تامین اجتماعی می توانند با مراجعه به س��امانه و ثبت نام از 

مزایای طرح کارورزی بهره مند شوند. 
به گفته وی، این طرح یک دوره آموزش��ی تلقی می شود 
و هیچ گونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده 
کارورز برای ش��مولیت قوانی��ن کار و تامین اجتماعی ایجاد 

نمی کند. 
در دس��تورالعمل طرح ط��ول دوره کارورزی دس��ت کم 
چهار ماه و حداکثر ش��ش م��اه برای هر کارورز براس��اس 
اس��تاندارد های مصوب آموزش��ی مهارت تعیین می ش��ود. 
همچنی��ن ب��رای کارورزان مش��مول طرح، کم��ک هزینه 

کارورزی نظر گرفته شده است. 
بنگاه ه��ای اقتصادی متقاضی نیز با رعایت مفاد آیین نامه 
در س��امانه ثبت نام کرده و از سازمان فنی و حرفه ای مجوز 
آموزشی می گیرند و به پذیرش کارورزان اقدام می کنند. در 
این دوره نظارت های الزم توس��ط س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای، 
دس��تگاه مجری و دس��تگاه ناظر ب��ه عمل آم��ده و در پایان دوره 
آزمون توسط سازمان فنی و حرفه ای برگزار و کارورزان گواهینامه و 
کمک هزینه آموزش��ی را در صورت قبولی و کسب مهارت دریافت 

می کنند. 
مهم ترین سیاس��ت مصوب ارائه مشوق الزم به کارفرمایان برای 
جذب دانش آموختگان جوان دانشگاهی کارشناسی و باالتر پس از 
طی دوره کارورزی بود که ش��امل معافیت صد درصدی حق بیمه 

کارفرما برای دو سال از حق بیمه سهم کارفرماست. 
ازوج��ی گفت: اجرای این طرح در س��ال جاری، منوط به وجود 
و شناس��ایی ظرفیت بنگاه های موجود )واحد پذیرنده( اس��ت، لذا 
پ��س از ثبت نام کارورزان و واحدهای پذیرن��ده حقیقی یا حقوقی 
برای جذب کارورز در س��امانه معرفی ش��ده میزان پذیرش کارورز 
در این واحد ها در اس��تان ها شناس��ایی خواهد شد چرا که مطابق 
دس��تور العمل اجرایی، تش��خیص صالحیت فنی و تخصصی برای 
جذب کارورز برعهده دستگاه های اجرایی در سطح استان ها است. 
ب��رای انطباق بین آموزش دهنده در محیط کارگاه های خصوصی 
و تعاونی با تعداد کارورزان، واحدهایی که تا س��ه نفر ش��اغل دارند 
می توانند یک کارورز را جذب کنند و بیش از آن به ازای هر س��ه 
نف��ر، یک کارورز اضافه می ش��ود. البته بخش کش��اورزی به دلیل 

ماهیت بخشی تا حدودی متفاوت است. 

ب��ه گزارش ایرن��ا از ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و 
کش��اورزی ایران، همایش تج��اری ایران و چین با حضور 
هیأت تجاری صنعتی اس��تان »شان س��ی« این کش��ور و 
جمع��ی از فعاالن اقتصادی ایران توس��ط اتاق مش��ترک 

ایران و چین برگزار شد. 
مع��اون همایش مش��ورتی اس��تان شان س��ی چین در 
راس هیات تجاری صنعتی این اس��تان با هدف آش��نایی 
با فعالیت های بخش خصوص��ی در حوزه معدن و صنایع 
معدنی به ایران س��فر ک��رده و در همایش تجاری ایران و 

چین در اتاق ایران حضور یافته است. 
اعض��ای این هیات از بخش های مس��کن، کش��اورزی، 
س��رمایه گذاری، دکوراسیون، اینترنت و نرم افزار بوده و بر 

سرمایه گذاری های مشترک اقتصادی تاکید داشتند. 
 »اس��داهلل عس��گراوالدی« رئیس اتاق مشترک ایران و 
چین با اش��اره به عضویت اتاق مش��ترک در هیات مدیره 
ش��ورای ج��اده ابریش��م، تصریح ک��رد: با انتخاب ش��عار 
»یک کمربن��د، یک جاده« توس��ط رئیس جمهوری چین 
ب��رای اهمی��ت دادن به جایگاه و نقش جاده ابریش��م در 
گسترش مناسبات کشورهای منطقه، زمینه های همکاری 

جدیدی بین ایران و چین شکل گرفت. 
وی ادامه داد: کارآفرینان ایرانی آمادگی دارند مناسبات 
خود را با فعاالن اقتصادی چین گس��ترش دهند؛ هرچند 

در این وادی برخی موانع وجود دارد. 
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه دریافت 
روادی��د چین توس��ط کارآفرینان ایرانی به س��ختی انجام 
می شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما صدور روادید مولتی 

ساالنه برای کارآفرینان و فعاالن اقتصادی ایرانی است. 
ای��ن فعال اقتص��ادی، مانع بعدی بر س��ر راه تجارت با 
چین را نبود ش��فافیت در روابط بانکی برش��مرد و تاکید 
ک��رد: خریدوف��روش کااله��ای اقتص��ادی در توفان های 
سیاس��ی آس��یب می بیند، بنابرای��ن تنها راه��کار ایجاد 
ثبات در روابط اقتصادی بین دو کش��ور سرمایه گذاری و 

همکاری های مشترک است. 
عس��گراوالدی تولید با فناوری چین، با س��رمایه ایران 
و ص��ادرات مازاد آن به کش��ورهای منطقه را س��از وکار 

مناسبی در ایجاد تعامالت پایدار اقتصادی دانست. 
رئیس اتاق مش��ترک ایران و چی��ن از فعاالن اقتصادی 
چین خواست تا برای ارتباط با دیگر شعبه های اتاق ایران 
در سراس��ر کش��ور هماهنگی های الزم را با اتاق مشترک 
داش��ته باش��ند تا بتوانند از مذاکرات خود بهترین نتایج 

را به دست آورند. 
 »فنگ یوجو« معاون همایش مشورتی استان شان سی 
چین، برگزاری نشس��ت های اقتصادی بین دو کش��ور را 
برای منطقه آس��یا مهم ارزیابی کرد و با اش��اره به نظریه 
یک  کمربند- یک ج��اده، تاکید کرد: این عنوان می تواند 
در توسعه روابط بین چین با سایر کشورها اثرگذار باشد؛ 
در همین زمینه استان شان سی سرمایه گذاری های خوبی 

در قزاقستان و قرقیزستان انجام داده است. 
وی درباره موانعی که رئیس اتاق مشترک از وجود آنها 
انتقاد کرد، گفت: مش��کالت بانکی با تاس��یس بانک آسیا 
ک��ه به تازگی اتفاق افتاده، برطرف خواهد ش��د. در مورد 
روادید نیز در همین س��فر طی جلسه ای با سفیر چین در 

ایران مقرر شد به زودی موانع برداشته شود. 
معاون کنفرانس مشورتی اس��تان شان سی در پایان از 
وج��ود منابع غنی معدنی در این اس��تان س��خن گفت و 
به مش��کالت آن اش��اره کرد. به اعتقاد وی ایران به دلیل 
تجربه ب��اال در حوزه معدن می تواند الگ��وی خوبی برای 
این بخش به ش��مار آید. به گزارش ایرن��ا، علی طیب نیا، 
وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی کش��ورمان به عنوان رئیس 
ایران��ی کمیس��یون همکاری های مش��ترک اقتصادی دو 
کش��ور، مردادماه 95 اعالم کرد: می��زان مبادالت تجاری 
دوجانب��ه ته��ران- پکن در 30 س��ال گذش��ته 100 برابر 
ش��ده و همکاری های دو طرف از تج��ارت نفت به بخش 

زیرساخت ها و سرمایه گذاری گسترش یافته است. 

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجل��س گفت: پایان نیمه 
نخست تابستان طرح بانکداری بدون ربا در مجلس برای 
تقدیم به هیات رئیس��ه و بررس��ی در صح��ن علنی آماده 

می شود. 
محمدرض��ا پورابراهیم��ی ب��ا اش��اره به بررس��ی طرح 
بانک��داری بدون ربا در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
کلی��ات طرح بانکداری بدون ربا در کمیس��یون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اسالمی تصویب ش��ده و کمیسیون وارد 

جزییات این طرح شده است. 
به گزارش اقتصاد آنالی��ن، نماینده مردم کرمان و راور 
در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه حدود 20 جلسه 
تخصصی برای بررس��ی طرح بانکداری بدون ربا تش��کیل 
ش��ده و ۴0 درصد بررس��ی ها صورت گرفته است، افزود: 
ظرف دو ماه آینده بررسی ها در کمیسیون اقتصادی اتمام 
می یابد و طرح بانکداری بدون ربا نهایی می ش��ود و پایان 
نیمه نخست تابستان طرح بانکداری بدون ربا برای تقدیم 

به هیات رئیسه و بررسی در صحن علنی آماده می شود. 
پورابراهیم��ی با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین بانکی 
و اس��تفاده از فناوری ه��ای جهانی و تجربه به روز ش��ده 
مسلمانان در این حوزه ادامه داد: بخش هایی از این قانون 

مرتب��ط با مباحث فقهی و تدوین احکام براس��اس مبانی 
ش��رعی اس��ت که برای اصالح و اس��المی کردن مسائل 

بانکی و انطباق آن با موازین اسالمی انجام شده است. 
وی با بی��ان اینکه نحوه جذب منابع در طرح بانکداری 
بدون ربا متفاوت می شود، یادآور شد: انواع سپرده ها، انواع 
تسهیالت و نحوه تسهیالت در این طرح تغییرات عمده ای 
می یابد و رویکرد عقود اس��المی در ای��ن تغییرات کامال 

دیده شده است. 
ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم، با اش��اره به اینکه 
ریس��ک هایی که در س��پرده گذاری و تامی��ن مالی وجود 
دارد، براس��اس قواعد علم��ی در این ح��وزه مدنظر قرار 
گرفته است، افزود: طرح جدید اصالح سود و کسب سود 
روی سود و جریمه دیرکرد نیز در این قانون اصالح شده 

و تدابیری اتخاذ شده است. 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، با 
بیان اینکه در طرح بانکداری بدون ربا شورای فقهی دیده 
ش��ده است که بر عملکرد بانک ها نظارت می کند، تصریح 
کرد: ح��وزه فعالیت بانک ها در ط��رح بانکداری بدون ربا 
تعریف شده اس��ت و بانک ها دسته بندی های خاصی پیدا 

می کنند. 

طرح بانکداری بدون ربا به مجلس ارائه می شود

مشاور وزیر کار مطرح کرد

رفع موانع بین المللی بانکی ایران و چین با تاسیس »بانک آسیا«همه چیز درباره طرح کارورزی و مشموالن آن
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رهبر انقالب اس��المی با ابراز خرس��ندی از حاکم شدن فضای شور 
و شوق انتخاباتی در سراس��ر کشور، خاطرنشان کردند: هر انتخاباتی 

ک��ه در دوره ه��ای مختلف برگزار می ش��ود، در واقع صحنه 
درخشش ملت ایران و حماسه عظیم مردمی...

آرامش کشور در آستانه انتخابات 
را باید قدر دانست
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی
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یارانه های نقدی در نقش وثیقه بانکی

شیوه اعطای تسهیالت »یاراکارت« 
به شبکه بانکی ابالغ شد

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد  

 معافیت های قانون جدید
مالیات های مستقیم

3

فردا ماراتن نفسگیر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری به پایان می رسد

فرصت فـردا
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران و انتخابات پنجمین 
دوره ش��وراهای اسالمی شهر و روستا فردا 29 اردیبهشت ماه در سراسر 
کشور برگزار می شود.  دیشب مهلت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مربوطه 
به پایان رسید و مردم کشور از طریق انواع برنامه های تبلیغاتی در رسانه های 
مختلف با نام و آرا و اندیشه ها و دیدگاه های هر کدام از نامزدها آشنا شدند. 

با توجه به اختالف نظرها و روش های مختلفی که هر کدام از کاندیداها برای 
مواجهه با مشکالت کشور به ویژه مشکالت اقتصادی دارند، حضور آحاد 
مردم در پای صندوق های رأی اهمیت ویژه ای دارد.  فرصت فردا فرصتی 
نویی اس��ت تا مردم با حضور میلیونی خویش در پای صندوق های رای، 
فصل تازه ای را در تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور رقم بزنند و سرنوشت 

خود را تعیین کنند.  طبق آخرین برآوردهای کارشناسی بیش از 70درصد 
مردم فردا در انتخابات شرکت و با اختیار خود کاندیدای مورد نظر را انتخاب 
خواهند کرد. مردم با انتخاب رئیس جمهور آینده به طور قطع راهی تازه 
را برای عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می گشایند. فرصت فردا 

را قدر بدانیم. 

 آیا دوره بازاریابی تبلیغاتی تمام شده است؟ 

بازاریابی و فروش

11

محمد پارسا
رئیس هیات مدیره 

فدراسیون صادرات انرژی 
و صنایع وابسته ایران

سرمقاله
 9 پیشنهاد

به رئیس جمهور آینده

به رئیس جمه��ور آینده به عنوان 
منتخب مس��تقیم مردم و مجری 
قانون اساس��ی و رئیس قوه مجریه 
پیشنهاد می شود در خصوص ارائه 
راهکارهای عملیاتی و اجرایی جهت 
رفع مشکالت و موانع فعالیت های 
اقتصادی بنگاه ها به نظر می رس��د 

اجرای موارد زیر ضرورت دارد: 
1-کوچک سازی دولت و کاهش 
هزینه های دولت با کاهش س��الی 
ظ��رف  به نحوی ک��ه  10 درص��د 
هشت س��ال آین��ده ب��ه 20 درصد 

هزینه های امروز می رسیم. 
و  قیمت ه��ا  2-آزادس��ازی 
خصوصی س��ازی اکثریت نهادهای 

شبه دولتی به نحوی که اقتصاد...
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مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اس��امی نتای��ج ارزیابی ه��ای 268 
تشکل اقتصادی کشور از مولفه های 
مل��ی محی��ط کس��ب و کار در ایران 
را منتش��ر ک��رد و ب��ر این اس��اس، 
تش��کل های اقتصادی سراسر کشور 
معتقدند که محیط کسب و کار ایران 
در پاییز 1395 در مقایس��ه با فصل 
مش��ابه س��ال قبل، اندکی مساعدتر 

شده است. 
ام��روز«  گزارش»فرص��ت  ب��ه 
دفت��ر مطالع��ات اقتص��ادی مرک��ز 
کرده  اع��ام  مجلس  پژوهش ه��ای 
است که برآیند ارزیابی 268 تشکل 
اقتصادی سراسر کشور از 21 مولفه 
مل��ی محیط کس��ب و کار ای��ران در 
پاییز 1395، نمره 5/83 از 10 بوده 
است که اندکی مناسب تر از ارزیابی 
تابس��تان 1395 )با میانگین 5/93( 

است. 
در این بررس��ی نمره 10 بدترین 
ارزیابی اس��ت و هرچه رقم پایین تر 
بیای��د نش��ان دهنده بهب��ود محیط 
کس��ب و کار اس��ت و ای��ن ارزیاب��ی 
نشان می دهد که از نظر تشکل های 
مش��ارکت کننده در ای��ن مطالع��ه، 
ای��ران در پاییز  محیط کس��ب و کار 
1395 در مقایس��ه با فصل مش��ابه 
س��ال قبل)پایی��ز 1394 با میانگین 

6/04 از 10( اندکی مساعدتر است. 
تشکل های ش��رکت کننده در این 
مطالعه، به ترتیب سه مولفه»مشکل 
بانک ه��ا«،   از  تس��هیات  دریاف��ت 
»ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی 
تولید و نرخ باالی تأمین س��رمایه از 
بازار غیررس��می« و »وجود مفاس��د 
اقتصادی در دستگاه های حکومتی« 
مولفه ه��ا  بقی��ه  از  نامناس��ب تر  را 
مولفه های»ضعف  و  کرده اند  ارزیابی 
زیرساخت های تأمین برق«، »ضعف 
زیرساخت های حمل و نقل« و »ضعف 
نظ��ام توزیع و مش��کات رس��اندن 
محص��ول به دس��ت مصرف کننده« 
را نسبت به س��ایر مولفه ها در پاییز 

1395 مساعدتر دانسته اند. 
استان های  اقتصادی  تش��کل های 
زنج��ان، قزوی��ن، خراس��ان جنوبی 
و خراس��ان ش��مالی ارزیابی بدتر و 
اس��تان های  اقتصادی  تش��کل های 
چهارمحال و بختیاری، گیان، اردبیل 
و مازندران ارزیابی بهتری نسبت به 
تشکل های سایر استان ها از وضعیت 
مولفه های محیط کسب و کار در پاییز 

1395 ارائه کرده اند. 
محی��ط  وضعی��ت  همچنی��ن 
ای��ران در پاییز 1395  کس��ب و کار 
نظریه عمومی کارآفرینی  براس��اس 
ش��ین، 5/80 از 10 ارزیاب��ی ش��ده 

اس��ت، به طوری که میانگین ارزیابی 
محیط اقتصادی)شامل محیط مالی، 
محیط اقتصاد کان، ساختار تولید و 
محیط جغرافیایی( 5/81 و میانگین 
ارزیابی محیط نهادی  )شامل محیط 
سیاس��ی، محی��ط حقوق��ی، محیط 
فرهنگی و س��اختار دول��ت، محیط 
فناوری و نوآوری و محیط آموزش��ی 

و علمی( 5/80 است. 
گزارش های فصل��ی پایش محیط 
کس��ب و کار ایران از تابستان 1389 
به طور مستمر با همکاری تشکل های 
اقتص��ادی سراس��ر کش��ور توس��ط 
مجلس ش��ورای  پژوهش های  مرکز 
اس��امی تهیه و منتش��ر می ش��ود. 
تش��کل های  ارزیابی  گزارش ها،  این 
اقتص��ادی ای��ران از 23مولف��ه  ملی 
محیط کسب و کار در ایران را با ابزار 
پرسشنامه استخراج و ارائه می کند. 

تشکل های اقتصادی مهم ترین 
اولویت دولت را چه می دانند؟ 

اقتصادی  تش��کل های  همچنی��ن 
سراس��ر کش��ور، مب��ارزه با مفاس��د 
اقتصادی را مهم تری��ن اولویت دولت 
اع��ام کرده ان��د و معتقدند مهم ترین 
اولویتی که الزم اس��ت ب��رای بهبود 
فضای کسب و کار در ایران مدنظر قرار 
گیرد، مبارزه با مفاسد اقتصادی است. 

در بررس��ی انجام ش��ده از س��وی 
مجلس ش��ورای  پژوهش های  مرکز 
مس��ئوالن  کاری  اولویت  اس��امی، 
اقتص��ادی  تش��کل های  از  کش��ور 
پرس��ش ش��ده بود که در مجموع، 
بیش از 38 درصد از پاسخ دهندگان، 
مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان 
اولوی��ت دول��ت انتخ��اب کرده ان��د 
پاس��خ دهندگان  از  درص��د   33 و 
نی��ز تأمی��ن مال��ی را برگزیده ان��د. 
درص��د(،  قاچ��اق)10  همچنی��ن 
حمل و نق��ل)8/7  زیرس��اخت های 
و  درصد(، خشکس��الی)6/4 درصد( 
محیط زیست)3/5 درصد( به ترتیب 
اولویت ه��ای بع��دی دول��ت از نگاه 

تشکل های اقتصادی بوده است. 
 براس��اس ای��ن گ��زارش، تأمین 
مال��ی دومی��ن نکته ای اس��ت که از 
به عنوان  اقتصادی  تشکل های  سوی 
اولویت دولت تعریف ش��ده است. در 
حالی 38.2 درصد پاس��خ دهندگان 
را  اقتص��ادی  مفاس��د  ب��ا  مب��ارزه 
اولوی��ت اصلی دولت دانس��ته اند که 
33درصد از شرکت کنندگان در این 
نظر سنجی نیز خواستار اولویت دهی 
به حل مش��کل تأمین مالی در ایران 
ش��ده اند. قاچاق، س��ومین گزینه ای 
اس��ت که تش��کل های اقتصادی به 
آن اش��اره کرده ان��د و خواس��تار آن 

ش��ده اند ک��ه مب��ارزه با قاچ��اق در 
اولوی��ت کاری دول��ت ق��رار گیرد. 
توجه به زیرس��اخت های حمل و نقل، 
خشکس��الی و محیط زیس��ت س��ه 
موردی اس��ت ک��ه در انته��ای این 

فهرست بدان اشاره شده است. 
 براس��اس ای��ن گ��زارش، محیط 
از  هن��وز  ای��ران  در  کس��ب و کار 
موقعی��ت مطلوبی برخوردار نش��ده 
اس��ت. هر چند بررس��ی های آماری 
نش��انگر بهبود فضای کسب و کار در 
ایران اس��ت، اما هن��وز این وضعیت 
ب��ا موقعیت مطل��وب فاصله ای قابل 
توج��ه را داراس��ت. بر این اس��اس، 
یک��ی از پی��ش زمینه ه��ای بهب��ود 
فض��ای اش��تغال و رون��ق تولید در 
ایران، به گواه بسیاری از کارشناسان 
و فع��االن اقتص��ادی بهب��ود فضای 
کس��ب و کار است، چراکه روان شدن 
فضای کس��ب و کار در ایران می تواند 
در ای��ن زمین��ه بهبودی ج��دی را 
ایجاد کند. به عب��ارت بهتر، اقتصاد 
ایران سال هاس��ت با فضای نامساعد 
کس��ب و کار در عین نی��از به تولید و 
اش��تغال پایدار روبه رو است و همین 
مس��ئله نش��ان می ده��د اصاحات 
س��اختاری با ه��دف بهب��ود فضای 
کس��ب و کار الزم است در دستور کار 

جدی دولت دوازدهم قرار گیرد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از نتایج ارزیابی 268 تشکل اقتصادی از محیط کسب و کار ایران

 مهم ترین اولویت های دولت دوازدهم 

 درآمد مالیاتی
از نفت پیشی گرفت

و  اقتص�ادی  ام�ور  وزارت 
دارای�ی س�هم درآم�د نفت از 
منابع عمومی کش�ور در فاصله 
سال های ۹2 تا ۹۵ را ۳۵ درصد 
و س�هم درآمده�ای مالیاتی را 

نیز ۳7 درصد اعالم کرد. 
ام�ور  وزارت  گ�زارش  ب�ه 
اقتص�ادی و دارای�ی، بررس�ی 
مال�ی  ش�اخص های  عملک�رد 
دول�ت در س�ال های 84 تا ۹۵ 
و مص�وب ۹6 نش�ان می ده�د 
مالیاتی  درآمده�ای  که س�هم 
در بخش مناب�ع عمومی دولت 
در دوره س�ال های ۹2 تا ۹۵ به 
میزان ۳7درصد و س�هم منابع 
حاص�ل از نفت نی�ز ۳۵ درصد 

بوده است. 
طری�ق  از  ح�ال،  عی�ن  در 
فروش اوراق 6درصد و از محل 
واگ�ذاری س�هام نی�ز 6درصد 
مناب�ع عمومی دول�ت در دوره 
س�ال های ۹2 تا ۹۵ تأمین شده 

است. 

اینفوگرافی

نیرو

آب

تدبیر صنعت برق برای نیروگاه های 
اسقاطی

با توجه به پیش��رفت روز اف��زون تکنولوژی تولید برق 
در دنیا، الزم اس��ت ضمن استفاده از تکنولوژی جدید در 
نیروگاه ها و تأسیس��ات جدید االح��داث، نیروگاه های در 
ح��ال بهره برداری نیز که بعضاً دارای س��ابقه بهره برداری 

بیش از 20 سال هستند به تکنولوژی روز مجهز شوند. 
به گزارش ایس��نا، در بس��یاری از موارد به دلیل طراحی 
خ��اص واحده��ا و تکنولوژی قدیم��ی آنها، ای��ن امر به 
س��ادگی ممکن نبوده و اس��تفاده از آنها مستلزم ابتکار و 
نوآوری در اجرای تغییر تکنولوژی نیروگاه ها اس��ت. یکی 
از ای��ن موارد تغییر اقلیم آب و هوا در س��ال های اخیر و 
محدودیت منابع آبی کش��ور است که باعث شده تعدادی 

از نیروگاه های کشور با کمبود منابع آبی مواجه شوند. 
در ای��ن زمین��ه رویک��رد صنعت ب��رق در بخش تولید 
اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای ب��ا حداقل مص��رف آب در 
نیروگاه ها ضامن حفظ توان تولیدی آنها است. طرح های 
اجرا ش��ده در تعدادی از نیروگاه ها توانس��ته است میزان 
مص��رف آب را تا 90 درصد کاه��ش دهد و بالطبع میزان 

برداشت از سفرهای زیرزمینی کشور را کاهش دهد. 
همچنین محدودیت منابع اولیه، باعث ش��ده تا صنعت 
ب��رق در بخش تولی��د، با ایجاد ن��وآوری، منابع جدید را 
جایگزین منابع مرسوم کند. از جمله این طرح ها می توان 
به ط��رح هم��کاری در اح��داث ش��بکه های جمع آوری 
فاض��اب و تصفیه خان��ه ش��هرهای مج��اور نیروگاه ها و 
استفاده از پساب تصفیه شده به جای آب خام استخراجی 

از چاه های عمیق اشاره کرد. 
یکی دیگر از چالش های بخش تولید برق، مش��کات و 
حوادثی است که در نیروگاه های قدیمی بروز می کند که 
عمدت��ا به دلیل خارج از رده بودن تولی��د این نیروگاه ها، 
قطع��ات و تجهیزات آنها، امکان تأمین و جایگزین کردن 
آنها ب��ا قطعات اصلی وج��ود ندارد. در ای��ن گونه موارد 
الزم اس��ت ک��ه یا با تغیی��ر در تجهی��زات و قطعات و با 
ص��رف هزینه و وقت زیاد، تکنول��وژی نیروگاه ها را تغییر 
داد ی��ا با اس��تفاده از روش های ابت��کاری و جدید که در 
دس��تورالعمل های شرکت های سازنده نیز وجود ندارد، از 

تجهیزات و قطعات موجود استفاده کرد. 
در ای��ن موارد تاش متخصصان صنعت برق اس��تفاده 
حداکثری از توان داخل��ی و ارائه طرح های جدید جهت 
تعمیر و اس��تفاده از تجهیزات و قطعات موجود اس��ت و 
بعضاً طرح های ارائه ش��ده مورد اس��تفاده سازنده اصلی 

تجهیزات نیز قرار می گیرد. 
ب��ه کارگیری روش ه��ای نوین بهره ب��رداری، تعمیرات 
و نگه��داری از تجهی��زات مانن��د CM و RCM جهت 
ب��ه حداقل رس��اندن حوادث ش��بکه و نیروگاه ها یکی از 

اقداماتی است که سرلوحه صنعت برق کشور است. 
 ب��ا توجه به این مهم اس��ت که کم��اکان نیروگاه های 
با قدمت بیش از 50 س��ال نیز در س��اعات نیاز شبکه به 
تولید برق در مدار تولید قرار می گیرند. ش��اهد این مدعا 
آمادگی بیش از98 درصدی نیروگاه ها در پیک تابس��تان 

سال 95 است. 
یکی دیگر از اهداف صنعت برق اس��تفاده حداکثری از 
تجهیزات و ظرفیت منصوبه در ش��بکه برق کشور تعیین 
ش��ده و در این راس��تا طرح ه��ای ارزن��ده ای ارائه و اجرا 
شده اس��ت. از جمله این طرح ها استفاده از سیستم های 
خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور توربین های گازی 
و ط��رح IGV+ به عنوان روش های کم هزینه و زود بازده 

جهت افزایش ظرفیت نیروگاه های گازی است. 
 ب��ا اجرای ای��ن طرح ها در نیروگاه ه��ای گازی بالغ بر 
1100 مگاوات به توان قابل تولید نیروگاه ها در زمان پیک 
ش��بکه  )زمانی که حداکثر مصرف برق در ش��بکه وجود 
دارد( افزوده ش��ده درحالی که هزینه س��رمایه گذاری آن 

کمتر از 10 درصد هزینه نصب واحد جدید است. 

مسئولیت تعیین حدود بستر تاالب ها 
و دریاچه ها و رودخانه ها به وزارت نیرو 

واگذار شد
مدیرکل دفتر مهندس��ی رودخانه ها و سواحل شرکت 
مدیریت مناب��ع آب ایران از واگذاری مس��ئولیت تعیین 
حدود بس��تر تاالب ها و دریاچه ها و رودخانه ها از س��وی 
هیات وزیران به وزارت نی��رو خبر داد. به گزارش وزارت 
نیرو، غ��زال جعفری افزود: هیات وزی��ران وزارت نیرو را 
موظف س��اخت، حداکثر تا پایان برنامه شش��م توس��عه 
نس��بت به تهیه نقش��ه حد بس��تر تاالب ها، دریاچه ها و 
عامت گذاری حد بس��تر و اراضی مس��تحدث )تازه پدید 
آم��ده( تاالب ها به نحوی که مبین حریم های آن باش��د، 
اقدام کند. وی افزود: وزارت نیرو نس��خه ای از نقشه های 
تهیه شده را برای اعمال وظایف قانونی در اختیار وزارت 
جهاد کشاورزی  )سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری( 
س��ازمان حفاظت محیط زیست و س��ازمان ثبت اسناد و 
اماک کش��ور قرار خواه��د داد. جعفری اضافه کرد: برابر 
ماده 2 قانون اراضی مس��تحدث، که س��ال 87 توس��ط 
هیات وزیران مصوب و اباغ ش��ده، این آیین نامه بیش��تر 
در خصوص تاالب ها اس��ت و به تعریف آن، تعیین بستر 
حری��م و حفاظ��ت ازآنها پرداخته اس��ت. جعفری یادآور 
ش��د، ماده مزبور افزوده است، حریم تاالب ها عرصه ای به 
عرض 150 متر است که بافاصله بعد از حد بستر تعیین 
می ش��ود و طبق تبصره این ماده از آیین نامه، وزارت نیرو 
موظف اس��ت تا در مدت سه س��ال با هماهنگی سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت و وزارت جهاد کش��اورزی، عرض 
حری��م تاالب ها را تعیین و مصوب س��ازد ک��ه این کار به 
صورت یک رویه در حال انجام، و از 150 پهنه آبی کشور 
تاکنون 24 پهنه مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقام 
مس��ئول در خصوص م��اده 3 آیین نامه می افزاید: پس از 
مشخص شدن حد بستر و حریم رودخانه، وزارتخانه های 
نیرو و جهاد کشاورزی نسبت به عامت گذاری حد بستر، 
حدود اراضی مستحدث و عامت گذاری حد حریم اقدام 
می کنند. جعفری افزود: احداث مصنوعات متعدد در حد 
بس��تر و حریم برای تاالب ها خوش��ایند نیست، بنابراین 
پیش��نهاد شد تا نشانه گذاری به حد بستر که مالکیت آن 
به عهده دولت بوده و به عنوان انفال ش��ناخته می ش��ود، 
انتقال یابد. وی گفت: مسئولیت اجرای این کارها باید بر 
عهده وزارت نیرو باش��د تا به جای تعرض به حریمی که 
تحت مالکیت اشخاص است منجر به تنش های اجتماعی 
نش��ود و بای��د روی روپرهایی که توس��ط وزارت نیرو در 
بستر حریم رودخانه ها نصب می شود، محدوده حریم نیز 

که از حد بستر 150 متر است مدنظر قرار گیرد. 

یادداشت

خبر

 ۹ پیشنهاد
به رئیس جمهور آینده

به رئیس جمهور آینده به عنوان منتخب مستقیم مردم و مجری 
قانون اساس��ی و رئیس قوه مجریه پیشنهاد می شود در خصوص 
ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی جهت رفع مش��کات و موانع 
فعالیت های اقتصادی بنگاه ها به نظر می رس��د اجرای موارد زیر 

ضرورت دارد: 
1-کوچک س��ازی دولت و کاهش هزینه های دولت با کاهش 
سالی 10 درصد به نحوی که ظرف هشت سال آینده به 20 درصد 

هزینه های امروز می رسیم. 
2-آزادس��ازی قیمت ها و خصوصی س��ازی اکثریت نهادهای 

شبه دولتی به نحوی که اقتصاد رقابتی شکل گیرد. 
3-تمام نهادهای شبه دولتی مالیات بپردازند و هیچ کسی برای 
کار در ای��ران از معافیت مالیاتی برخوردار نباش��د تا درآمدهای 

دولت افزایش یابد. 
4-واقعی کردن قیمت ارز و حامل های انرژی

5-در واقعی کردن قیمت حامل های انرژی 20 درصد آن صرف 
افزایش درآمد سه دهک پایین و در مرحله بعد سه دهک بعدی 
ش��ود که فاصله درآمد قشر ضعیف جامعه به خط فقر نزدیک تر 

می شود. 
6-افزایش س��رمایه صن��دوق ضمانت صادرات ای��ران و بانک 
توس��عه صادرات ایران و سهمیه تخصیصی صندوق توسعه ملی 
جه��ت فاینانس کارهای صادراتی در جهت رویکرد درآمد پایدار 
صادراتی از محل عوارض جدید روی واردات جهت امکان توسعه 
صادرات غیرنفتی و تحریک تقاضا خارج از کشور برای جلوگیری 

از ایجاد و افزایش تورم. 
  7- پنج تا 10سال بعد سهام شرکت نفت به بازار سرمایه برود 
و دولت غیرنفتی ش��ود به نحوی که در انتهای برنامه در هرسال 
60 درصد درآمد نفتی به عنوان بهره مالکانه به توس��عه صندوق 
ملی واریز شود و دولت فقط مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده 

از شرکت نفت بگیرد. 
8-واگ��ذاری پروژه ه��ا و طرح ه��ای نیمه تم��ام دولت��ی ب��ه 

بخش خصوصی.
9-ایجاد درآمد از محل افزایش ساالنه قیمت حامل های انرژی 
و نرخ ارز به میزان 5 تا 10 درصد بیشتر از نرخ تورم ساالنه و صرف 
20 تا 30 درصد آن جهت افزایش حقوق و دستمزد حقوق بگیران 
و بازنشس��تگان و افراد تحت تکلف بهزیستی و کمیته امداد در 
جهت واقعی ش��دن میزان حقوق و دستمزد که باید نزدیک به 
خط فقر باشد و افزایش و توسعه عدالت و رفاه اجتماعی و بهبود 
ضریب جینی که نتیجه آن افزایش قدرت خرید اقشار جامعه و 

تحریک تقاضا و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی باشد. 
امید اس��ت با اقدامات مناس��ب و به موقع شاهد موفقیت های 

بیش ازپیش بنگاه های بخش خصوصی در آینده نزدیک باشیم. 

رئیس سازمان چای از پرداخت مطالبات چایکاران خبر داد
افزایش ۱۰ درصدی تولید چای

رئیس سازمان چای از پرداخت مطالبات چایکاران خبر داد و 
گفت: با توجه به ش��رایط اقلیمی مناسب و در صورت ادامه این 
وضعیت حدود 10 درصد میزان تولید چای امسال نسبت به سال 

گذشته افزایش می یابد. 
محمدولی روزبهان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای 
فصل برداش��ت برگ س��بز چای تاکنون بیش از 35 هزار تن از 
این محصول برداشت ش��ده است که 91 درصد آن درجه یک و 

9 درصد آن درجه دو بوده است. 
وی اف��زود: از ای��ن میزان برگ س��بز چای برداش��ت ش��ده، 
حدود 7000 تن چای خش��ک تولید ش��ده است که با توجه به 
گشایش های به وجود آمده، استقبال مصرف کننده داخلی برای 
چای ایرانی و حمایت های دولت تاکنون 10 میلیارد تومان پول 
به چایکاران پرداخت ش��ده اس��ت و طی روزه��ای جاری نیز با 
تخصیص 50 میلیارد تومانی از سوی سازمان برنامه و بودجه ای 
که نیم��ی از آن انجام ش��ده و نیمی دیگر در دس��تور کار قرار 
گرفته است، امیدواریم 100 درصد مطالبات چایکاران را تا نیمه  

اردیبهشت ماه پرداخت کنیم. 
رئیس سازمان چای با بیان اینکه مطالبات چایکاران با فاصله 
چند روزه پرداخت می ش��ود و درصددیم تا پایان فصل برداشت 
برگ س��بز نیز مطالبات چای��کاران را در اس��رع وقت پرداخت 
کنیم، ادامه داد: تاکنون دولت پرداخت های مناسبی برای تأمین 
مطالبات چایکاران داش��ته است. از سوی دیگر نیز کارخانه های 

فرآوری چای بسیار منظم تر و به موقع تر است. 
روزبهان اعام کرد: کیفیت چای امسال به دلیل شرایط اقلیمی 
مناسب و بهبود عملکرد چایکاران و کارخانه های فرآوری بسیار 
بهتر از سال گذشته شده است و پیش بینی می شود اگر شرایط 
اقلیمی به همین منوال ادامه پیدا کند میزان تولید چای نسبت 

به سال گذشته 10 درصد افزایش پیدا کند. 

اجرای 47 پروژه تجدیدپذیر در کشور
دبیر س��تاد توس��عه فناوری انرژی ه��ای تجدیدپذیر معاونت 
علمی  و فناوری ریاست جمهوری، اجرای 47 پروژه و تجهیز 12 
آزمایش��گاه پیل سوختی را از اقدامات این ستاد نام برد و گفت: 
عاوه بر آن اجرای یک پروژه عظیم با یک شرکت اتریشی را در 
دس��تور کار داریم. به گزارش ایسنا س��یروس وطنخواه مقدم با 
اش��اره به موانع و چالش های پیش روی توسعه حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر، افزود: از مهم ترین چالش های این حوزه می توان به 
عدم رقابت پذیری تجدیدپذیرها با منابع فسیلی، قیمت غیر واقعی 
انرژی در کشور، موانع نهادی و سیاست گذاری و پتانسیل سنجی 
ناکافی و غیردقیق اشاره کرد. وی با تأکید بر اینکه در این حوزه 
هیدروژن و پیل س��وختی از حوزه هایی اس��ت که باید بیش��تر 
مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: حمایت های مختلف و متنوعی 
توس��ط ستاد در حوزه پیل سوختی انجام شده است. حمایت از 
مراکز آموزش��ی و پژوهش��ی برای اجرای 47 پروژه و تجهیز 12 
آزمایش��گاه پیل س��وختی از جمله این اقدامات است. وطنخواه، 
طراحی و س��اخت اس��تک 100 واتی پیل س��وختی پلیمری و 
طراحی و س��اخت اس��تک 50 واتی پیل سوختی اکسید جامد 
را از دیگر دس��تاوردهای حمایتی این س��تاد نام برد. دبیر ستاد 
انرژی های تجدیدپذیر از همکاری این س��تاد با شرکت اتریشی 
خب��ر داد و اظهار کرد: در این همکاری اجرای یک پروژه عظیم 
برنامه ریزی شده است. وی با بیان اینکه باید از تمام پتانسیل های 
کشور در این حوزه برای توسعه استفاده کنیم، گفت: باید زمینه 
برای فعالیت بیش��تر بخش خصوصی در این عرصه فراهم ش��ود 
و اقداماتی همچون ارتقای س��طح فعالیت های علمی به س��مت 
تجاری س��ازی، تاش برای ایجاد ساز و کار هم افزا و کمک برای 
صنعتی ش��دن فعالیت های این حوزه، افزایش سرعت فعالیت ها 
و بازنگری و به روزرس��انی س��ند راهبردی پیل سوختی با همت 

بیشتری انجام شود. 

محمد پارسا
 رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
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خری��داری   ATR هواپیماه��ای 
ش��ده از سوی ایران ایر دیروز در باند 
فرودگاه مهرآباد به زمین نشستند. 

ب��ه گزارش»فرصت ام��روز« طبق 
ق��راردادی ک��ه از س��وی ایران ایر با 
 ATR شرکت هواپیماس��از اروپایی
بسته ش��ده، بناست این شرکت ۲۰ 
فرون��د هواپیمای مس��افرتی خود را 
ت��ا پایان س��ال ۲۰۱۸ می��ادی به 
ای��ران تحوی��ل دهد ک��ه در مرحله 
نخس��ت چه��ار فروند آن ب��ه ایران 
آم��د. هواپیم��ای ATR72 ک��ه از 
س��وی ایران ایر وارد ناوگان کش��ور 
خواهد ش��د، حدود ۷۰ نفر ظرفیت 
مس��افرگیری دارد و می تواند ۱۵۰۰ 
کیلومتر بدون توقف پرواز کند. طبق 
پیش بینی ه��ای ص��ورت گرفته این 
هواپیم��ا در پروازه��ای داخلی مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
در همین زمینه معاون مدیرعامل 
ش��رکت ATR اعام ک��رد: بعد از 
آن که ش��رایط برای انجام مذاکره با 
ایران فراهم ش��د ما اق��دام به نهایی 
ایران ایر  ک��ردن ی��ک ق��رارداد ب��ا 
کردیم و به آن متعهد هس��تیم، اما 
دیگر، ش��رایط  قراردادهای  درب��اره 
تعیین کننده نهایی شدن آن خواهد 

بود. 
جیووان��ی دی��روز در مراس��م ورود 
نخستین هواپیماهای ATR به ایران 
اع��ام کرد: امروز قطعا یک روز بزرگ 
برای صنعت هوایی ایران اس��ت، زیرا 
در طول س��ال هایی که در این حوزه 
فعالیت کردم به ی��اد ندارم که به طور 
همزم��ان در ی��ک روز چه��ار فروند 
هواپیما به ناوگان یک ش��رکت اضافه 
شود. خوشبختانه پس از انجام حجم 
زیادی از فعالیت ها که در طول ماه های 
گذشته انجام ش��د امروز روز نخست 

آغاز اجرای قرارداد با ایران ایر است. 
وی با بی��ان اینکه ATR با ۲۰۰ 
ایرالی��ن در ۱۰۰ کش��ور مختل��ف 
جه��ان قرارداد تج��اری دارد، اظهار 
کرد: تاکنون بی��ش از ۱۴۰۰ فروند 
از هواپیماه��ای ای��ن ش��رکت ب��ه 
ایرالین های مختل��ف جهان تحویل 
داده ش��ده است و ما خوشحالیم که 
از ام��روز اجرای قرارداد ب��ا ایران ایر 
نیز در دس��تور کار قرار می گیرد. ما 
معتقدیم این هواپیماها برای ناوگان 
ایران اهمیت بس��یار زی��ادی دارد و 
از این رو ATR ب��ه بازار ایران نگاه 

جدی ای داشته است. 
جیووانی در پاس��خ به این س��وال 
که ش��رایط اجرای ق��رارداد با ایران 
در ص��ورت تغیی��ر دول��ت در ای��ن 
کش��ور چگونه پیگیری خواهد شد؟ 
نیز توضیح داد: ما به ایران اطمینان 
داده ایم ک��ه در اجرای قرارداد فعلی 
پش��تیبانی های الزم و اقدامات��ی را 
که برای ورود هواپیماها نیاز اس��ت 
انجام خواهیم داد، اما شرایط درباره 
ق��رارداد جدید در ای��ن حوزه منوط 
به عرض��ه و تقاض��ا در ب��ازار ایران 
و ش��رایطی اس��ت ک��ه می تواند در 
مذاکرات م��ورد توجه قرار گیرد. در 
حال حاض��ر قرارداد فعلی با ایران ایر 
در دستور کار است و ما در برنامه دو 

ساله آن را تکمیل می کنیم. 

 ATR پنج فروند هواپیمای دیگر
وارد کشور می شود

پ��رورش،  فره��اد  همچنی��ن 
مدیرعامل ایران ایر دیروز در حاشیه 
مراس��م ورود چهار فروند هواپیمای 
ATR به ف��رودگاه مهرآباد، از ورود 
پنج فروند دیگر از این نوع هواپیماها 
به کش��ور تا پایان سال ۲۰۱۷ خبر 

داد. 
پرورش گفت: ایران ایر برای خرید 
۲۰ فروند هواپیم��ای ATR با این 
شرکت س��ازنده قرارداد منعقد کرده 
و امی��د اس��ت بقیه ای��ن هواپیماها 
در س��ال ۲۰۱۸ به ایران ایر تحویل 
ش��ود. پس از برجام و لغو تحریم ها، 
مذاکره برای خری��د هواپیماهای نو 
با ش��رکت های س��ازنده ب��ه صورت 

مستقیم آغاز شد و پس از ورود  سه 
ایرباس به کش��ور،  فروند هواپیمای 
ام��روز نیز ش��اهد ورود چهار فروند 

هواپیمای ATR به ایران هستیم. 
پ��رورش اف��زود: ایران ای��ر از این 
هواپیماه��ا در مس��یرهای کوت��اه و 
فرودگاه های کم برخوردار اس��تفاده 
خواهد کرد، زیرا همواره نمایندگان 
مختل��ف و اس��تانداران درخواس��ت 
داشته اند پروازهای هوایی ما به این 
فرودگاه ها برقرار ش��ود. ما مطالعات 
 ATR خ��ود را درب��اره هواپیم��ای
که س��ابقه خوبی از آنها وجود دارد، 
آغاز کردیم تا بتوانیم از هواپیماهای 
مناس��بی ب��رای پروازه��ای کمتر از 

۱۰۰ نفر استفاده کنیم. 
وی افزود: پس از ۱۵ ماه، مذاکره 
ما با ش��رکت های س��ازنده به نتیجه 
رس��ید و ام��روز ش��اهد ورود چهار 
فرون��د از ای��ن هواپیماها به کش��ور 
بودیم و ب��ه همراه این هواپیماها دو 
تا س��ه تن قطعات یدکی ب��ه ایران 
منتقل ش��د تا بتوانیم از این قطعات 

در موارد مورد نیاز استفاده کنیم. 
مدیرعام��ل ای��ران ای��ر ادام��ه داد: 
ای��ن  خری��د  اولی��ه  پیش پرداخ��ت 
هواپیماه��ا از محل صندوق توس��عه 
ملی پرداخت ش��ده است تا بتوانیم با 
استفاده از فاینانس خارجی هزینه های 
خرید این هواپیماه��ا را به طور کامل 
پرداخ��ت کنیم و به تدری��ج همه این 

هواپیماها وارد کشور شوند. 

از تحویل در تولز تا فرود در 
مهرآباد

پ��س از امضای توافق هس��ته ای، 
خری��د هواپیماه��ای نو در دس��تور 
کار ایران ق��رار گرفت و در گام اول، 
شرکت هواپیمایی جمهوری اسامی 
برای  تفاهم نام��ه ای  توانس��ت  ایران 
خرید ۱۰۰فروند هواپیما با ش��رکت 
ایرباس به امضا برس��اند. همزمان در 
جریان مذاکرات با ش��رکت ایرباس، 
 ATR خری��د ۲۰فرون��د هواپیمای
نی��ز در دس��تور کار ایران ای��ر قرار 
گرف��ت و پ��س از اینکه نخس��تین 
ایرباس ه��ای خریداری ش��ده ایران 
ب��ه ناوگان اضافه ش��دند، ای��ران ایر 
موفق ش��د قرارداد خود با ش��رکت 
فرانس��وی – ایتالیایی ATR را نیز 

 نهایی کند. این در شرایطی است که 
ای��ران ای��ر به طور همزم��ان قرارداد 
خری��د ۸۰فروند هواپیما از ش��رکت 

بویینگ را نیز نهایی کرده بود. 
فروردی��ن   ۲۰ در  عاقب��ت 
امس��ال، قرارداد ایران ایر و ش��رکت 
هواپیماسازی ATR، نهایی و مقرر 
ش��د که ایران ۲۰ فروند هواپیمایی 
مورد قرار داد را تا پایان سال ۲۰۱۸ 
از این ش��رکت تحویل بگیرد، ضمن 
اینک��ه ش��رکت ATR مکلف ش��د 
نخس��تین فروند از این هواپیماها را 
ظرف چند هفته پس از نهایی شدن 
ق��رارداد و پنج فرون��د دیگر را نیز تا 
پایان س��ال جاری میادی به ایران 

تحویل دهد. 
پ��رورش،  فره��اد  ک��ه  آنگون��ه 
مدیرعام��ل هواپیمای��ی جمه��وری 
اسامی ایران در مراسم امضای این 
قرارداد، اع��ام کرد، ای��ران در این 
قرارداد خری��د ۲۰ فروند هواپیمای 
 ای ت��ی آر دیگ��ر را نی��ز ب��ه صورت 
آپشنال به این شرکت هواپیما سازی 
س��فارش داده که در همین قرارداد، 

امکان اجرای آن دیده شده است. 
با گذشت حدود یک ماه از امضای 
ق��رارداد خری��د هواپیما از ش��رکت

ATR، مراس��م تحویل چهار فروند 
ب��ا   ATR 72-600 هواپیم��ای 
حضور فرهاد پرورش مدیرعامل هما 
در تولوز فرانس��ه برگزار شد و ایران 
 ATR نخستین گروه از هواپیماهای

خریداری شده را تحویل گرفت. 
ب��ه گفته پرورش، ای��ن هواپیماها 
در  و  دارن��د  ۷۰نف��ره  ظرفی��ت 
مس��یرهای کوتاه مورد استفاده قرار 

می گیرند. 
رویت��رز نی��ز ب��ه نق��ل از مقامات 
صنع��ت هواپیمای��ی ای��ران و اروپا 
نوش��ت: چه��ار فرون��د هواپیم��ای 
توربوپ��راپ که لوگوی ایران ایر روی 
آنه��ا رنگ آمیزی ش��ده اس��ت، روز 
سه ش��نبه در مق��ر ATR در تولوز 
تحویل داده ش��ده و روز چهارشنبه 

وارد تهران خواهد شد. 

شمار هواپیماهای پسابرجامی 
به 7 رسید

براساس این گزارش، با تحویل این 
هواپیماها تعداد هواپیماهای تحویل 

ش��ده به ایران بعد از اجرایی ش��دن 
برجام به هفت فروند خواهد رس��ید. 
پی��ش از ای��ن، ایرباس ی��ک فروند 
ایرب��اس ۳۲۱ و دو فرون��د ایرب��اس 
۳۳۰ ب��ه ایران ای��ر تحویل داده بود 
و پیش بینی می شود در سال جاری 
میادی روند تحوی��ل هواپیماها به 

ایران ادامه داشته باشد. 
ایران ای��ر تاکنون ق��رارداد خرید 
۲۰۰ فروند هواپیم��ا را نهایی کرده 
ک��ه ۱۰۰ فرون��د آن را ایرباس، ۸۰ 
فرون��د را بویین��گ و ۲۰ فرون��د را 

 ای تی آر تحویل خواهند داد. 
طبق اعام وزیر راه و شهرس��ازی 
ای��ران در ط��ول ۱۰ س��ال آینده به 
نیاز خواهد  ۵۰۰ هواپیمای جدی��د 
داش��ت و بناس��ت در ای��ن مس��یر 
ش��رکت های لیزین��گ حمل و نقل و 
صندوق توسعه ملی در تأمین منابع 
مالی مورد نیاز به ایرالین های ایرانی 

یاری برساند. 

ATR جزییات هواپیماهای 
 ATR شرکت ایتالیایی- فرانسوی
است  هواپیماسازی  کمپانی  سومین 
که پ��س از امضای برج��ام به طرف 
ق��رارداد کش��ورمان برای نوس��ازی 
ناوگان فرس��وده خطوط هواپیمایی 
را   ATR اس��ت.  ش��ده  تبدی��ل 
تولید  کمپانی  بزرگ تری��ن  می توان 
هواپیماهای منطقه ای تا س��قف 9۰ 
صندلی برش��مرد. ای��ن کمپانی در 
س��ال ۱9۸۱ به واسطه همکاری دو 
 Leonardo غ��ول هوایی ایرباس و

تأسیس شد. 
هواپیم��ای ای ت��ی آر ۷۲ که ایران 
هواپیمای  اس��ت،  ک��رده  خریداری 
میان ب��رد  توربوپ��راپ  موت��وره  دو 
منطقه ای اس��ت که توس��ط شرکت 
فرانس��وی-ایتالیایی  هواپیماس��ازی 
ای تی آر تولید می ش��ود. این هواپیما 
نوع تکامل یافته  ای تی آر ۴۲ اس��ت 
که از سال ۱9۸9 تولیدش آغاز شد 
و معموال برای حمل و نقل منطقه ای 
مس��افربری  ش��رکت های  توس��ط 

انتخاب می شود. 
ATR 72-600 نخس��تین بار در 
س��ال ۱۳۸۵ ب��ا نام تج��اری  ای تی آر 
212A-72 ب��ه بازار معرفی ش��د و 
تولیدکنندگانش تاری��خ عرضه آن را 

س��ال ۱۳۸۸ اعام کردند نخس��تین 
نمونه این مدل که مدل توس��عه یافته  
 ای ت��ی آر ۵۰۰-۷۲ ب��ود و ای ت��ی آر

 6۰۰-۷۲ ب��ا چندی��ن ویژگی بهبود 
یاف��ت. ای��ن م��دل مجهز ب��ه موتور 
کانادای��ی PW127M اس��ت که با 
۵درص��د افزایش توان به برخاس��ت 
راحت تر کمک می کند. تولیدکنندگان 
با اضافه کردن چندین صفحه نمایش 
کامپیوت��ر در کابین پ��رواز به امنیت 
پرواز اضافه کردند، همچنین با تغییر 
مدل صندلی ها و سبک تر کردن وزن 
آنها ظرفیت مس��افران را به ۷۴ تا ۷۸ 

رساندند. 

ATR 72 مناسب برای 
فرودگاه های کوچک ایران

هواپیماه��ای ATR 72-600 که 
ب��رای خرید توس��ط ای��ران انتخاب 
ش��ده توانای��ی طی کردن مس��افت 
بی��ن ۱۵۰۰ ت��ا ۱6۰۰ کیلومت��ر را 
دارد و می تواند در پروازهای داخلی 
می��ان فرودگاه ه��ای کوچ��ک ایران 
مورد اس��تفاده قرار گی��رد. در واقع 
ای��ن هواپیما قرار اس��ت در خطوط 
هوای��ی داخلی جایگزی��ن برخی از 
فرس��وده ترین هواپیماه��ای موجود 
 MD در جه��ان نظیر ان��واع فوکر و
سال هاس��ت  که  داگاس(  )مکدانل 
در خطوط پروازی داخلی مش��غول 

رفت و آمد هستند شود.
عملکردی  مش��خصات  جمل��ه  از 
ب��ه  می ت��وان   ATR 600 س��ری 
س��رعت کروز  )پیمای��ش طوالنی( 
۵۰9 کیلومتر در ساعت، برد پروازی 
۱۵۰۰ کیلومت��ر و نیاز به مس��افت 
۱۳۳۳ متری برای پرواز )طول مسیر 
تیک آف( اش��اره کرد که استفاده از 
این هواپیما را در مس��یرهای درون 
شهری و فرودگاه های نسبتا کوچک 
شهرهای کشور امکان پذیر می کند. 

س��ری 6۰۰ ای تی آر از تجهیزات 
امنیتی و رفاهی بیش��تری نس��بت 
ب��ه مدل های گذش��ته این ش��رکت 
برخوردار است و به لطف موتورهای 
PW127M در حدود ۵درصد توان 
کششی بیشتری را در زمان تیک آف 
ی��ا بلند ش��دن از روی باند پرواز در 

اختیار خلبان قرار می دهد. 
ش��اید با توجه به س��اختار ملخی 
ظاه��ر  توربوپ��راپ،  پیش��رانه های 
ATR ۷۲ کم��ی قدیم��ی ب��ه نظر 
برس��د، ام��ا باید گفت ک��ه در طول 
 قری��ب ب��ه ۳۰ س��ال تولید س��ری
 72 توس��ط ATR، تع��داد ان��دک 
حوادث منجر به سقوط، این هواپیما 
را در زمره س��اخته های ایمن و قابل 
اطمینان صنعت هوانوردی قرار داده 

است. 
تغییرات اساس��ی که در این مدل 
وجود دارد یکی در مصرف س��وخت 
بهتر و همچنین در مورد هزینه های 
نگه��داری از این هواپیما بوده که به 
نسبت مدل قبلی آن، پیشرفت های 
محسوس��ی داشته باش��د. این مورد 
باعث ش��ده ای��ن هواپیم��ا به مراتب 
ازنظ��ر اقتص��ادی به صرفه تر ش��ود 
و ش��رکت های هواپیمای��ی تمای��ل 
بیش��تری برای به کارگیری این مدل 

هواپیما داشته باشند. 

موتور ملخی؛ خوب یا بد
یکی از تصورات اشتباهی که بین 
بخش��ی از مردم در مورد هواپیماها 
رایج است، این است که هواپیماهای 
با موت��ور ملخی، امنی��ت یا کیفیت 
پایین ت��ری دارند،درصورتی ک��ه این 

تصور کامًا اشتباه است. 
 ATR هواپیماه��ای  موت��ور 
 توس��ط یک غ��ول کانادای��ی به نام 
 Pratt and Whitney
تولیدش��ده که یکی از معروف ترین، 
اقتصادی تری��ن،  خوش��نام ترین، 
ایمن تری��ن و مدرن ترین موتورهای 
هواپیما بوده که به خصوص در مدل 
PW127M آن، فناوری و طراحی 

را به حد اعا رسانده است. 

مع��اون وزی��ر اقتص��اد ب��ا اعام 
معافی��ت مالیاتی دفاتر گردش��گری 
و زیارتی، ش��رط اعمال نرخ مالیاتی 
صفر به ازای اش��تغال زایی واحدهای 

تولیدی را اعام کرد. 
س��یدکامل  ایِبن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
تقوی ن��ژاد ب��ا تأکید ب��ر حمایت از 
تولی��د، اش��تغال و بهب��ود فض��ای 
کس��ب و کار گف��ت: اصاحیه جدید 
قان��ون مالیات های مس��تقیم که از 
ابتدای س��ال 9۵ به اج��را درآمده، 
دارای ظرفیت ه��ای قابل توجهی در 
زمین��ه ارائه مش��وق های مالیاتی به 
بخش تولید، بهبود فضای کسب و کار 

و حمایت از اشتغال است. 

رئیس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی 
کشور با اش��اره به برخی از مصادیق 
در  مس��تقیم  مالیات ه��ای  قان��ون 
ارتباط با حمای��ت از تولیدکنندگان 
خاطرنشان کرد: براساس ماده ۱۳۲ 
این قانون، درآمد اش��خاص حقوقی 
غیردولتی در واحده��ای تولیدی یا 
معدنی و تولی��دی فناوری اطاعات 
به ش��رط دارا بودن مجوز از مراجع 
قانونی، از تاریخ ش��روع بهره برداری 
یا اس��تخراج به مدت پنج سال و در 
مناطق کمتر توس��عه یافته به مدت 
۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات 
اس��ت.  وی افزود: همچنین چنانچه 
واحدهای اقتصادی مورد اش��اره در 

ش��هرک های صنعتی یا مناطق ویژه 
اقتصادی باش��ند، به مدت دو س��ال 
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 مش��مولیت استفاده از 

نرخ صفر اضافه می شود. 
رئیس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی 
کشور با بیان اینکه دفاتر گردشگری 
و زیارتی از پرداخ��ت مالیات معاف 
درآمدهای  ک��رد:  تصریح  هس��تند، 
و  هتل ها  بیمارس��تان ها،  خدمات��ی 
مراکز گردش��گری نیز به مدت پنج 
س��ال و در مناطق کمتر توسعه یافته 
ب��ه م��دت ۱۰ س��ال با ن��رخ صفر 

مش��مول مالیات هستند.  تقوی نژاد 
همچنی��ن ب��ه برخ��ی از مصادی��ق 
حمایت از اشتغال اشاره کرد و اظهار 
داش��ت: در صورتی ک��ه ی��ک واحد 
تولیدی و خدماتی، هر س��ال نسبت 
به س��ال قبل نیروی کار شاغل خود 
را حداق��ل ۵۰ درص��د افزایش دهد، 
ب��ه ازای هر س��ال افزایش کارکنان، 
یک سال به استفاده از نرخ صفر آن 
اضافه می شود که این امر در راستای 

ایجاد اشتغال صورت گرفته است. 
وی اضاف��ه کرد: اعط��ای معافیت 
مالیات��ی گس��ترده به ش��رکت های 
دانش بنیان و ش��رکت های مس��تقر 
در پارک ه��ای عل��م و فن��اوری ب��ه 

مدت ۱۵ س��ال نیز از دیگر مصادیق 
حمای��ت مالیاتی از بخ��ش تولید و 
اش��تغال اس��ت.  رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی کش��ور عنوان داش��ت: 
جهت حمایت از اش��خاصی که برای 
تأمین مالی پروژه - طرح و س��رمایه 
در گ��ردش بنگاه ه��ای تولی��دی در 
قالب عقود مش��ارکتی آورده نقدی 
فراهم می کنند معادل حداقل س��ود 
عق��ود مش��ارکتی مصوب ش��ورای 
پول و اعتب��ار از پرداخت مالیات بر 
درآمد معاف می شوند و همچنین به 
پرداخت کننده سود نیز معادل مبلغ 
س��ود پرداختی به عنوان هزینه قابل 

قبول مالیاتی منظور می شود. 

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد 

معافیت های قانون جدید مالیات های مستقیم

۴ هواپیمای ATR به زمین نشستند

شمار هواپیماهای پسابرجامی به 7 رسید
نیرو

وزیر نیرو از تأمین برق ۱۱7 روستا با انرژی خورشیدی 
می گوید

افزایش مالیات یا قیمت نفت تنها راه 
افزایش یارانه! 

حمی��د چیت چی��ان، وزیر نی��روی دول��ت یازدهم در 
گفت وگ��و با ایس��نا، از اقدامات انجام ش��ده توس��ط این 
وزارتخانه در ۳.۵ سال گذشته گفت و مهم ترین چالش ها 

و موانع پیش روی این صنعت را تشریح کرد. 
یک��ی از اقداماتی که وزارت نیرو برای توس��عه مناطق 
محروم انجام داد، توجه ویژه به آب وبرق رس��انی روستایی 
ب��وده ک��ه در این زمین��ه چیت چیان گفت: ب��ا توجه به 
تدابیر در نظر گرفته ش��ده برای ارائه  خدمات آبرسانی و 
برق رسانی به روستاها، دولت یازدهم نمره بسیار خوبی را 
در کارنامه خود به ثبت رسانده است؛ چیزی که در دولت 

قبل قابل مشاهده نیست. 
به گفته وزیر نیرو، در س��ال ۱۳9۲معادل ۴۷6 روستا، 
در س��ال ۱۳9۳ مع��ادل۸۲۳ روس��تا، در س��ال ۱۳9۴ 
معادل9۰۲ روس��تا و در س��ال گذش��ته ۲9۵۸ روس��تا 
آبرس��انی ش��ده اند و باید گفت که آبرسانی به روستاها با 

بهترین کیفیت انجام شده است. 
وی ادام��ه داد: تنه��ا در س��ال ۱۳9۵ بی��ش از کل 
روس��تاهایی ک��ه در دو دولت قبل آبرس��انی ش��ده بود 

خدمات رسانی انجام شده است. 
وزیر نیرو با اش��اره ب��ه فعالیت ه��ای وزارت نیرو برای 
برق رس��انی به روس��تاهای کش��ور نیز عنوان ک��رد: این 
وزارتخان��ه در س��ال ۱۳9۵ با اتکا ب��ه برنامه های اقتصاد 
مقاومتی متعهد شد که تا پایان سال روستاهای باالی ۱۰ 
خانوار کشور را از نعمت برق برخوردار کند که این اتفاق 
نی��ز محقق ش��د و در حال حاضر 6۲۳ روس��تا با 9۲۴۵ 

خانوار برق دار شده اند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه در پایان دول��ت یازدهم به ۲۵۰۲ 
روس��تا با جمعیت ۳۲ هزار خانوار و هزینه ۲۷۵ میلیارد 
تومان برق رس��انی صورت می گیرد، تأکی��د کرد: تاکنون 
عملیات برق رس��انی ۲۱۵۴ روس��تا انجام شده است. در 
برخی نقاط که امکان توس��عه ش��بکه برق وجود نداشت 
از انرژی خورش��یدی اس��تفاده ش��د، به طوری که ۱۱۷ 
روس��تا توسط انرژی خورش��یدی تأمین برق شدند و در 
مجموع در حال حاضر ۲۱۷ روس��تا برق خود را از انرژی 

خورشیدی تأمین می کنند. 
چیت چیان همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا می توان میزان یارانه در کش��ور را ب��ا اتکا به وضعیت 
کنونی قیمت حامل های انرژی افزایش داد؟ گفت: قیمت 
تمام ش��ده برق در کش��ور منهای هزینه س��وخت در هر 
کیلووات س��اعت ۱۲۰ تومان تمام می شود که این شامل 
تبدی��ل ان��رژی در نیروگاه ها، انتقال و توزیع برق اس��ت. 
در براب��ر این مق��دار وزارت نیرو در هر کیلووات س��اعت 
66 تومان دریافت می کند که این مس��ئله به معنای ضرر 
۵۴ تومانی در هر کیلووات ساعت برای وزارت نیرو است. 
چیت چیان تصری��ح کرد: از نظر منط��ق اقتصادی نیز 
تم��ام اقتصاددانان دنیا این مس��ئله را منکر می ش��وند و 
روی آن صحه می گذارند ک��ه نباید با افزایش قیمت آب 
و ب��رق به دنبال افزایش یارانه بود. به طور کلی باید گفت 
هیچ عق��ل اقتصادی در دنیا این مطلب را قبول نمی کند 
که بنگاهی که خودش زیان ده اس��ت و مطابق قانون باید 
مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده را از دولت 
دریاف��ت کند، دولتمردان بیایند و ب��ا افزایش قیمت آب 
و ب��رق منابع را از بنگاه زی��ان ده بگیرند و صرف پرداخت 

یارانه کنند. 
وی ادامه داد: اگر کسانی ادعا کنند که با افزایش قیمت 
آب و ب��رق می توان منابعی به دس��ت آورد که این منابع 
را ص��رف پرداخت یارانه نقدی به مردم کرد، باید قاطعانه 

گفت که این منبع یک منبع غیرمنطقی است. 
وزیر نیرو با اش��اره به راه های افزایش یارانه اظهار کرد: 
اگر قرار باش��د پول بیشتری در قالب یارانه به مردم داده 
ش��ود می ت��وان روی مالیات و فروش نفت ک��ه دو منبع 
درآم��د برای دولت اس��ت حس��اب کرد، اما بای��د به این 
مس��ئله نیز توجه شود که در شرایط اقتصاد موجود نباید 
فش��ار بیش��تری به پرداخت کنندگان مالیات وارد ش��ود. 
البته ممکن اس��ت که این دوس��تان روی مسئله فرار از 
مالیات حساب کرده باشند، اما به فرض اینکه این مسئله 
نیز برطرف ش��ود باز هم این درآمد نمی تواند منبع جدید 

برای پرداخت یارانه بیشتر باشد. 
چیت چی��ان در خص��وص قیمت نفت نی��ز تأکید کرد: 
با توجه به  اینکه قیمت نفت در دنیا مش��خص می ش��ود 
و س��هم ای��ران در صادرات نف��ت نیز در اوپ��ک محدود 
اس��ت، لذا امکان افزایش منابع بیشتر وجود ندارد، البته 
می توان از طری��ق افزایش به��ره وری و تبدیل نفت خام 
به فرآورده های با ارزش بیش��تر اقداماتی را انجام داد اما 
الزم به ذکر اس��ت این کارها نیز نیازمند س��رمایه گذاری 

هنگفتی است. 
وی تصری��ح ک��رد: در مجم��وع می ت��وان این گون��ه 
جمع بن��دی کرد که این مس��ائل هیچ کدام منبعی برای 
افزایش یارانه های نقدی به مردم نیس��ت، بنابراین بنده 
معتق��دم که باید یارانه ه��ا را به گونه ای مدیریت کرد که 
فشار روی هزینه های دیگر نباشد. وزیر نیرو در خصوص 
اقدام��ات دول��ت یازده��م در زمینه یارانه عن��وان کرد: 
در ط��ول دول��ت تدبی��ر و امید اگرچه می��زان پرداخت 
یارانه ه��ای نقدی تغییر نکرده ام��ا در ازای آن خدمات 
درمانی ک��ه در اختیار مردم قرار گرفته س��طح باالتری 
دارد؛ به ط��وری ک��ه ۱۱ میلیون نفر ط��ی دولت یازدهم 

جدیدا بیمه شده اند که این یک دستاورد بزرگ است. 
چیت چی��ان درب��اره س��هم وزارت  نی��رو از یارانه ه��ا، 
گف��ت: هزینه ه��ای وزارت نی��رو در س��ال ۱۳۸9 ک��ه 
قانون هدفمندی یارانه ها آغاز ش��د در مقایس��ه با زمان 
حاض��ر متفاوت اس��ت، لذا اگر بخواهی��م دریافتی فعلی 
را ب��ا هزینه های آن زمان مقایس��ه کنیم یک قیمت به 
دس��ت می آید، اما باید به این مس��ئله نیز اشاره کرد که 
هزینه های وزارت نیرو مطابق نرخ تورم س��االنه افزایش 
پیدا کرده، چرا که حق��وق کارمند وزارت نیرو با حقوق 
س��ال ۱۳۸9 تغییر یافته، همچنی��ن قیمت خرید مواد 
اولیه نیز نس��بت به گذشته قابل مقایسه نیست و قیمت 
تمام این اقام با توجه به تورم ساالنه تغییر کرده است. 
وی ادامه داد: با این حساب باید رقم دریافتی را با رقم 
هزینه های فعلی مقایسه کرد، بنابراین اگر ۲۸۰ میلیارد 
کیلووات برقی که در یک س��ال تولید می شود در میزان 
۵۴ تومان ضرری که وزارت نیرو در هر کیلووات ساعت 
می بیند ضرب ش��ود، می توان این گونه برداشت کرد که 
نه تنها درآمد ناش��ی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
حاصل نشده، بلکه هزینه ها و زیان ما به مراتب نسبت به 

سال ۱۳۸9 افزایش یافته است. 

گمرک

رئیس کل گمرک: 
آمار واقعی قاچاق کاال از مبادی رسمی 

650 تا 700 میلیون دالر است
مع��اون وزی��ر اقتصاد و رئی��س کل گمرک ای��ران گفت: 
بس��یاری از آنچه به عنوان قاچاق مطرح می شود در حقیقت 
کااله��ای ته لنج��ی، ملوانی، کوله بری یا خرید مس��افران از 
مناطق آزاد و . . . اس��ت و بررسی ها حاکی  است آمار واقعی 
قاچاق کاال از مبادی رس��می در کش��ور بی��ن 6۵۰ تا ۷۰۰ 

میلیون دالر است. 
به گزارش ایرنا، مس��عود کرباسیان با اشاره به چهار شیوه 
محاس��به ارزش کاالهای قاچاق در کش��ور، افزود: همه این 
ش��یوه ها با یکدیگر انطباق داش��ته و به نتایج یکسانی منتج 
می ش��وند. همه ساله مرکز آمار ایران میزان مصرف سرانه در 
کش��ور را اعام می کند، همچنین با مش��خص بودن میزان 
واردات رسمی )از آمارهای گمرک( و میزان تولید در کشور 
)از آماره��ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد 
کشاورزی( و کس��ر کردن مجموع آنها از مصرف کل، آنچه 
در مبادی غیر رس��می ثبت نش��ده یا به صورت قاچاق وارد 

شده، مشخص می شود. 
وی بیان داشت: در برخی موارد شاهدیم واردات مضاعف 
و مجدد نیز در آمارهای وارداتی گنجانده می ش��ود، به طور 
نمونه ش��ریک تجاری ایران در برخی سال ها امارات متحده 
عربی بوده، در حالی  که این کشور اصًا تولیدکننده نیست و 
باید آمار مربوطه حذف شود. اینکه گفته می شود »صادرات 
چی��ن به ایران در یک فاصله زمان��ی ۱۳ میلیارد دالر بوده 
و ورودی به گم��رک ایران ۸میلیارد دالر بوده پس بقیه اش 
قاچ��اق اس��ت«، تحلیل صحیحی نیس��ت، زیرا بخش��ی از 
کاالهای چینی از طریق امارات متحده عربی وارد کشورمان 

می شود. 
مع��اون وزیر امور اقتص��ادی و دارایی با اش��اره به برخی 
آماره��ا در ای��ن زمینه، ی��ادآوری کرد: برخ��ی کاالها جزو 
کاالهای ممنوعه ش��رعی و قانونی  هستند که وارد آمارهای 
رس��می نمی ش��ود؛ ارزش تجاری این کااله��ا نزدیک به ۲ 
میلیارد دالر اس��ت. از ۲۵ میلیارد دالر کاالی قاچاق که در 
سال های گذشته با آن مواجه بودیم، فقط ۵میلیارد دالر آن 
مربوط به قاچاق س��وخت بود؛ اما زمانی  که قیمت سوخت 
اصاح ش��د و شکل منطقی به خود گرفت، قاچاق آن دیگر 

به صرفه نبود. 
کرباسیان خاطرنشان کرد: کاهش قیمت جهانی نفت نیز 
دلیل دیگری ش��د تا قیمت جهان��ی تولید بنزین و گازوییل 
در کشورهای همسایه با کاهش مواجه شود، همچنین ثبات 
نسبی نرخ ارز در کشور منجر شد قیمت فرآورده های نفتی 
در کش��ور در مقایسه با کش��ورهای همسایه و منطقه دیگر 

جذابیت سابق را نداشته باشد. 
وی تصری��ح کرد: مجموع این عوامل س��بب ش��ده آمار 
۵میلیارد دالر قاچاق س��وخت، به ح��دود یک میلیارد دالر 

کاهش یابد. 
این مقام مسئول با اشاره به آمار ساالنه ۱۷ میلیون نفری 
ورود مس��افر به کشور و مسافرت ۴۰ میلیون نفر به مناطق 
آزاد ب��رای خرید، تأکید کرد: این خریدها قاچاق محس��وب 

نمی شود و آمار آنها نباید در زمره قاچاق محاسبه شود. 
وی اظهار داشت: عاوه بر اینها، برخی افراد در بازارچه های 
مرزی تحت عن��وان کوله بری فعالیت دارند و وجود بیش از 
6 هزار لنج در کشور که کاالهای با عنوان ته لنجی و ملوانی 
وارد می کنند و ارزش آنها س��االنه بین ۸تا ۸.۵ میلیارد دالر 

برآورد می شود نیز قاچاق محسوب نمی شود. 
رئیس کل گمرک ایران خاطرنش��ان کرد: در نظر گرفتن 
مجم��وع این عوامل، ما را به این نتیجه می رس��اند که آمار 
واقعی قاچاق کاال از مبادی رسمی کشور رقمی بین 6۵۰ تا 

۷۰۰ میلیون دالر است. 

مدیرکل امور قاچاق سازمان حمایت اعالم کرد
تجهیزات مخابراتی و پزشکی در صدر 

کاالهای قاچاق
مدی��رکل بازرس��ی و ام��ور قاچ��اق س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ارجاع بیش از ۱۴هزار 
پرونده قاچاق کاال در سطح عرضه به تعزیرات حکومتی به 

ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان خبر داد. 
داریوش بهنود قاس��می در گفت وگو با ایسنا، در تشریح 
اقدامات سازمان حمایت در مبارزه با قاچاق کاال در سطح 
عرضه در سراسر کشور اظهار کرد: در راستای فرامین مقام 
معظ��م رهبری مبنی بر برخورد با کاالی قاچاق از پیش از 
مرزها تا محل عرضه آن در بازار و به لحاظ مسئولیت این 
سازمان مطابق با ماده ۳6 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
طرح مبارزه با قاچاق کاال در س��طح عرضه به صورت ویژه 
در س��ال گذشته در دستور کار قرار گرفت و در این راستا 
کارشناس��ان این س��ازمان و بازرسان مس��تقر در سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان ها تاش کردند. 
وی با اش��اره به اینکه طی س��ال گذشته طرح مبارزه با 
قاچاق کاال در سطح کشور به اجرا گذاشته شد، گفت: در 
این راس��تا ۳۲۰ هزار و ۵۳ مورد بازرس��ی از مراکز خرد 
و کان در س��طح عرض��ه صورت گرف��ت و از این ناحیه 
بیش از ۱۴ ه��زار پرونده تخلف، به ارزش بیش از ۲۰۰۰ 
میلیارد ریال تش��کیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی 

ارسال شد. 
مدی��ر کل بازرس��ی و ام��ور قاچ��اق س��ازمان حمایت 
در خصوص رش��د قابل توجه اقدامات انجام شده در حوزه 
مبارزه با قاچاق کاال افزود: تعداد بازرسی ها در سال ۱۳9۵ 
نسبت به سال ۱۳9۴ با افزایش ۱۴ درصدی روبه رو بود و 
پرونده های متشکله هم نس��بت به سال ۱۳9۴ به میزان 
۱۳ درصد و ارزش ریالی کاالهای مکشوفه نیز 99۱ درصد 

بالغ بر 9 برابر رشد داشته است. 
بهنود قاس��می بیشترین بازرسی منجر به کشف کاالی 
قاچاق را با تعداد ۲۷ هزار و ۲۴۷ مورد مربوط به اس��تان 
خراسان ذکر و بیان کرد: طبق آمارهای واصله، بیشترین 
تعداد پرونده های متش��کله قاچاق طی این مدت توس��ط 
اس��تان تهران تش��کیل شده اس��ت و به لحاظ ارزش نیز 
بیش��ترین میزان پرونده های متش��کله قاچ��اق با ۱9۲۲ 

میلیارد ریال به استان البرز تعلق دارد. 
مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت در مورد 
قاچاق مکش��وفه نیز خاطرنش��ان کرد: در بین گروه های 
کاالی��ی، باالترین ارزش ریالی کاالهای قاچاق مکش��وفه 
ب��ه ترتیب ب��ه تجهی��زات مخابرات��ی ب��ا ۱۵۰۰ میلیارد 
ری��ال، تجهیزات پزش��کی ۳۳۵ میلیارد ری��ال، دخانیات 
۱۷۳ میلیارد ریال، م��واد خوراکی 9۲ میلیارد ریال و در 
نهایت محصوالت آرایشی و بهداشتی با ۸9 میلیارد ریال 

اختصاص دارد. 



بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای 
تس��هیل بهره مندی همه قشرهای جامعه از 
تسهیالت بانکی به پشتوانه یارانه واریزی به 
حساب خانوارها، طرح »یاراکارت اعتباری« 

را به شبکه بانکی ابالغ کرد. 
به گزارش »فرصت ام��روز«، بانک مرکزی 
اع��الم کرد پیرو بخش��نامه 18 ش��هریورماه 
1395 با موضوع ابالغ »دستورالعمل اجرایی 
کارت اعتب��اری« و با توج��ه به لزوم افزایش 
پوش��ش کارت های اعتباری در سطح کشور 
و تس��هیل دسترس��ی آحاد مختلف جامعه 
به وی��ژه طبقات کمتر برخ��وردار به خدمات 
اعتب��اری نظ��ام بانکی، در نظ��ر دارد امکان 
صدور کارت های اعتباری به پش��توانه یارانه 

واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد. 
ای��ن کارت های اعتباری ب��ا نام »یاراکارت 
اعتباری« می تواند ب��ه افزایش قدرت خرید 
خانوارها، ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام 
بانک��ی و کم��ک به تولید و اش��تغال داخلی 

منتج شود. 
بر این اس��اس ش��بکه بانکی ب��رای صدور 
و عرضه ی��اراکارت اعتباری به سرپرس��تان 

خانوارها با شرایط زیر اقدام می کند: 

1- همه سرپرس��تان خانوارها که مشمول 
اخ��ذ یارانه اند، می توانند با ارائه درخواس��ت 
برای اخ��ذ ی��اراکارت اعتباری به موسس��ه 

اعتباری مراجعه کنند. 
2- یاراکارت اعتباری در قالب عقد مرابحه 

توسط موسسه اعتباری صادر می شود. 
3- تس��هیالت در قالب یاراکارت اعتباری، 
به صورت نسیه اقساطی به اشخاص مشمول 

اعطا می شود. 
4- ب��ه هر خانوار مش��مول دریافت یارانه، 
فق��ط یک فق��ره ی��اراکارت اعتب��اری اعطا 
می ش��ود و این کارت به نام سرپرست خانوار 

است. 
5- ص��دور یاراکارت اعتباری به پش��توانه 
حس��اب های یاران��ه ای اش��خاص مش��مول 

صورت می پذیرد. 
6- در ای��ن طرح، تس��هیالت ضمن انعقاد 
ق��رارداد الزم االج��را و ب��ه پش��توانه وثیقه 
یارانه ه��ای نقدی اعطا ش��ده و بدین ترتیب 
مش��کالت مربوط به تامین وثایق اش��خاص 

کم درآمد قابل رفع است. 
7- بازپرداخت تسهیالت اعطایی به صورت 
خ��ودکار از مح��ل حس��اب های یاران��ه ای 

اش��خاص انج��ام می پذی��رد و بدین س��بب 
ریسک ناش��ی از پرداخت نش��دن اقساط از 

سوی اشخاص مشمول به حداقل می رسد. 
8- س��قف تس��هیالت اعطایی به اشخاص 
مشمول با توجه به میزان یارانه خانوار تعیین 
می ش��ود. در هر حال، در مرحله اول س��قف 
پرداخت تسهیالت از طریق این سازوکار 50 

میلیون ریال است. 
9- یاراکارت اعتباری دارای ویژگی گردان 
است؛ بدین شکل که تا تاریخ انقضا، همواره 
به می��زان مابه التفاوت مبلغ س��قف اعتبار و 
اصل تسهیالت تسویه نشده توسط مشتری، 

دارای اعتبار است. 
10- مان��ده ی��اراکارت اعتب��اری فقط برای 
اعطای تسهیالت در قالب مرابحه قابل استفاده 
است و تراکنش های مالی دیگر مانند برداشت 
وج��ه، انتقال وجه و برداش��ت کارمزد از کارت 
مجاز نیست. واریز وجه به یاراکارت اعتباری از 

ممنوعیت این بند مستثناست. 
11- مهل��ت بازپرداخت تس��هیالت نس��یه 
اقساطی، به تشخیص موسسه اعتباری و از 36 

ماه تا 60 ماه است. 
12- سود یاراکارت اعتباری برای تسهیالت 

نسیه اقساطی براساس نرخ های مصوب شورای 
پ��ول و اعتبار در م��ورد عقود غیرمش��ارکتی 

محاسبه می شود. 
13- در صورت��ی که سررس��ید تس��هیالت 
اعطای��ی از طریق یاراکارت اعتب��اری، فراتر از 
تاریخ انقضای کارت باش��د، مهلت بازپرداخت 
تسهیالت در چارچوب ضوابط و مقررات، پس 

از تاریخ انقضای کارت ادامه می یابد. 
14- دارن��ده یاراکارت اعتب��اری، حداکثر تا 
تاری��خ انقضای کارت   - که از س��وی موسس��ه 
اعتب��اری تعیین و روی کارت درج می ش��ود- 

قادر به استفاده از اعتبار اعطایی است. 
15- مدت اعتبار یاراکارت اعتباری حس��ب 
درخواست دارنده و در صورت موافقت موسسه 

اعتباری قابل تمدید است. 
16- به منظور پوش��ش ریسک ناشی از قطع 
یاران��ه خانوارها، موسس��ه اعتب��اری می تواند 
نسبت به اخذ س��فته یا سایر تضامین متعارف 
قاب��ل ارائ��ه از س��وی اش��خاص مش��مول به 

تشخیص خود اقدام کند. 
17- س��ایر م��وارد ناظر ب��ر کارت اعتباری 
یارانه بگیران، تابع قوانین و مقررات ابالغ ش��ده 

از سوی بانک مرکزی است. 

یارانه های نقدی در نقش وثیقه بانکی

شیوه اعطای تسهیالت »یاراکارت« به شبکه بانکی ابالغ شد

با تصمیم جدید بانک مرکزی و مراجع قضایی 
در رابطه با رس��یدگی به امور مؤسس��ه کاسپین 
قرار بر این ش��د تا س��پرده گذاران تا 10میلیون 
تومان تعاونی منحله فرشتگان در اولویت نخست 
تعیین تکلی��ف ق��رار گیرند. با طی ای��ن فرآیند 
وضعی��ت حدود 87درصد از س��پرده گذاران این 

تعاونی مشخص خواهد شد. 
به گ��زارش ایس��نا، آن ط��ور ک��ه رئیس کل 
بانک مرک��زی اخیرا اعالم ک��رد، تعیین تکلیف 
سپرده گذاران تعاونی اعتباری فرشتگان به عنوان 
یک��ی از هش��ت تعاون��ی زیرمجموعه مؤسس��ه 

کاسپین در دستور کار قرار گرفته است. 
بان��ک مرکزی در جدیدتری��ن اطالعیه ای که 
در ای��ن رابط��ه منتش��ر کرد اعالم کرده اس��ت 
که با اولویت بندی انجام ش��ده برای رس��یدگی 
ب��ه امور کاس��پین، در مرحل��ه اول تا 87درصد 
از س��پرده گذاران تعاونی منحله فرش��تگان که 
بزرگ تری��ن آنها نیز محس��وب می ش��ود مورد 

بررسی قرار خواهند گرفت. 
در توضیح بانک مرکزی آمده اس��ت که پیرو 
اطالعیه اس��فند 1395 و ص��دور مجوز فعالیت 
اس��فند 1394 برای مؤسس��ه اعتباری کاسپین 
که ب��ا ه��دف س��اماندهی تعاونی ه��ای اعتبار 
منحله هشت گانه  )فرش��تگان، الزهرا، دامداران 
و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، 
حس��نات، پیوند، بدر توس و امید جلین( انجام 
ش��د و از س��ویی دیگر ارزیابی و نق��ل و انتقال 
دارایی ها با مسئولیت هیات های تصفیه، مؤسسه 
و متناس��ب با آن حسب موافقت مرجع قضایی، 
انتقال سپرده های تعاونی های منحله هشت گانه 

به مؤسسه اعتباری چند مورد اعالم می شود. 
ب��ا توجه ب��ه اقدامات بانک مرک��زی و مراجع 
قضای��ی در این خص��وص، روند نق��ل و انتقال 
دارایی ه��ا و بدهی ه��ای تعاونی ه��ای منحله در 
پایان سال 1395 و با توجه به انجام بخش قابل 
قبولی از فرآیند ارزیابی و نقل و انتقال دارایی ها 
و فراهم آمدن امکان انتقال تدریجی سپرده های 
تعاون��ی اعتب��ار منحله فرش��تگان و از س��ویی 
درخواست مؤسس��ه اعتباری کاسپین به منظور 
اخذ مجوز تأسیس ش��عب، مقرر شد با توجه به 
احراز ش��رایط الزم، مجوز افتتاح 20 شعبه برای 
مؤسسه اعتباری کاس��پین صادر و بدین ترتیب 
مؤسس��ه مجاز شد نس��بت به انجام امور بانکی 

اقدام کنند. 
در این مرحله مؤسس��ه موظف اس��ت حسب 
نظ��ر مرجع قضایی نخس��ت نس��بت به پذیرش 
تعهد و پرداخت س��پرده س��پرده گذاران تعاونی 

اعتبار منحله فرش��تگان ت��ا مبلغ یکصد میلیون 
ریال برای هر یک از مشتریان این تعاونی منحل 
ش��ده، طب��ق برنام��ه زمان بندی ک��ه در پایگاه 
اطالع رسانی مؤسسه اعتباری کاسپین به اطالع 

عموم خواهد رسید اقدام کند. 
 10 ت��ا  س��پرده های  تعیین تکلی��ف  برنام��ه 
میلی��ون تومان تعاونی اعتبار منحله فرش��تگان 
قدم نخس��ت بوده و مؤسس��ه اعتباری کاسپین 
مکلف اس��ت برنامه تعیین تکلیف تدریجی سایر 
سپرده گذاران محترم با هماهنگی بانک مرکزی 
و مراج��ع قضایی را انجام و اخبار آن را به اطالع 

عموم برساند. 
اما ب��ا این اقدام از مجم��وع 458 هزارو 826 
نفر سپرده گذار تعاونی منحله فرشتگان وضعیت 
397 ه��زارو 392 نفر)ب��ه می��زان 87 درص��د( 

تعیین تکلیف خواهد شد. 

هشدار به سپرده گذاران؛ فقط ۲۰ شعبه 
کاسپین مجوز فعالیت دارند

اکن��ون ب��ا ص��دور مجوز ب��رای 20 ش��عبه 
از مؤسس��ه کاس��پین، مش��تریان و همچنی��ن 
س��پرده گذاران تعاونی های زیرمجموعه آن برای 
تعیی��ن تکلیف ش��رایط خود فقط بای��د به این 
ش��عب مراجعه کنند، درغیر ای��ن صورت بانک 

مرکزی مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت. 
بعد از چند ماه س��رانجام نق��ل و انتقال اموال 
و دارایی عمده تعاونی های زیرمجموعه مؤسسه 
کاس��پین به آن پایان یافت��ه و مرحله  جدیدی 
از تعیین تکلیف س��پرده گذاران تعاونی های این 
مؤسسه آغاز شد. فرش��تگان، الزهرا، دامداران و 
کش��اورزان کرمانشاه، عام کش��اورزان مازندران، 
حس��نات، پیوند، بدر توس و امید جلین هشت 
تعاون��ی بودن��د که در پایان س��ال 1394 تحت 

مجموعه کاسپین قرار گرفتند. 
این مؤسس��ه مجوز فعالیت را دریافت کرد تا 
بتواند با نق��ل و انتقال کامل دارایی های ارزیابی 
ش��ده تعاونی های تعیین ش��ده فعالیت خود را 
ش��کل دهد، با این حال طولی نکشید که برخی 
شعب به دلیل دس��تور یک دادستانی تابلوهای 
خ��ود را به کاس��پین تغییر دادن��د، درحالی که 
برخ��الف توافق اولیه انجام ش��ده و خود موجب 
ش��د تا در جری��ان تجمعات ماه ه��ای اخیر این 
مؤسس��ه، کاسپین باش��د که مورد اعتراض قرار 
گی��رد درحالی ک��ه س��پرده گذاران مرب��وط به 
تعاونی های منحله زیرمجموعه کاس��پین بوده و 

عمدتا به تعاونی فرشتگان اختصاص داشتند. 
از این  رو همانطور که رئیس کل بانک مرکزی 

اعالم کرد از زمانی مؤسس��ه کاسپین موظف به 
رسیدگی به امور س��پرده گذاران خواهد بود که 
تمامی ام��وال و امالک ارزیابی ش��ده تعاونی ها 
به این مؤسس��ه منتقل ش��ده و آنگاه کاس��پین 
در ش��عب تحت عنوان خود مس��ئول رسیدگی 
به س��پرده گذاران خواهد بود و از آن پس بانک 
مرک��زی در مقابل اقدامات این مؤسس��ه متعهد 

می شود. 
اما ب��ا اطالعیه اخیر بانک مرکزی اعالم ش��د 
که ب��ه زودی س��پرده گذاران تعاونی فرش��تگان 
ک��ه عمده س��پرده گذاران را تش��کیل می دهند 
می توانند با مراجعه به ش��عب کاسپین وضعیت 

خود را مشخص کنند. 
براین اساس با اولویت  بندی انجام شده تعیین 
تکلیف سپرده گذاران تا سقف 10میلیون تومان 
فرش��تگان در دس��تور کار قرار گرفته و با انجام 
این فرآیند حدود 87 درصد آنها دارای وضعیت 
مشخص خواهد ش��د. البته تصمیم با خودشان 
اس��ت که وجوه خود را در مؤسسه دارای مجوز 

کاسپین قرار دهند یا آن را خارج کنند. 
در حال��ی ح��دود 397 ه��زار و 392 نف��ر از 
سپرده گذاران فرشتگان تعیین تکلیف می شوند 
که این افراد باید فقط به شعب اعالمی کاسپین 
ک��ه دارای مجوز بان��ک مرکزی اس��ت مراجعه 
کنند. به عبارتی در حال حاضر فقط 20 ش��عبه 
کاسپین با نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند 
و مش��تریان جدید این مؤسسه و سپرده گذاران 
تعاونی ه��ای زیرمجموعه نباید به س��ایر ش��عب 
مراجع��ه ای داش��ته باش��ند در غیر ای��ن صورت 
تعهدی در برابر آنها وجود ندارد، چرا که مربوط 

به تعاونی های منحله هستند. 
در حال حاضر مجوز ش��ش شعبه برای تهران 
و 14 ش��عبه در شهرس��تان ها صادر شده است. 
آن طور که محمدرض��ا تابش، عضو ناظر مجلس 
در ش��ورای پول و اعتبار با اش��اره به مصوبه روز 
سه شنبه این شورا اعالم کرده است پرداختی به 
سپرده گذاران کوچک کاسپین از امروز پنج شنبه 

آغاز خواهد شد. 

تصمیم جدید بانک مرکزی برای کاسپین

تعیین تکلیف حدود ٤۰۰ هزار سپرده گذار کاسپین

بخشنامه های جدید بانک مرکزی
بانک مرکزی برای مسدود کردن حساب 

بدهکاران مالیاتی خط و نشان کشید
بانک مرکزی در بخشنامه ای از مدیران شبکه بانکی کشور 
خواست برای مسدود کردن حساب بدهکاران مالیاتی کمال 

همکاری را با سازمان امور مالیاتی داشته باشند. 
در این بخش��نامه که عب��اس کمرئی، مدی��ر کل نظارت 
ب��ر بانک ها و موسس��ات اعتباری خطاب ب��ه مدیران عامل 
بانک ه��ای دولتی، غیردولتی، ش��رکت دولتی پس��ت بانک 
و موسس��ات اعتباری غیربانکی ابالغ کرده، آمده اس��ت: به 
موجب م��واد 27 تا 30 آیین نامه اجرای��ی ماده 218 قانون 
مالیات های مس��تقیم، اش��خاص ثالث مکلف به همکاری با 
ارائه امور مالیاتی برای برداش��ت از حس��اب مودیان بدهکار 
هستند.  با این حال اطالعات واصله از مراجع ذی ربط حاکی 
از امتن��اع برخی بانک ها و مؤسس��ه های اعتب��اری از اعمال 
اوراق اجرای��ی مالیاتی و همکاری نکردن آنها با اداره مذکور 

مبنی بر توقیف و مسدودی حساب مودی بدهکار است. 
در این بخشنامه تأکید شده است همکاری نکردن بانک ها 
و موسسات اعتباری با اداره امور مالیاتی سبب بروز چندین 
تخلف می ش��ود ک��ه می توان ب��ه تأخیر در مس��دود کردن 
حساب ها که منجر به صفر شدن موجودی حساب ها در این 
مدت زمان می ش��ود، اش��اره کرد.  اجرا نکردن حکم توقیف 
و بازداشت حس��اب در صورتی که امکان آن برای آن وجود 
دارد، بازگش��ت ندادن چک های مش��تریان در وجه سازمان 
ام��ور مالیاتی که ب��دون موجودی کافی هس��تند به دالیل 
مختل��ف از جمله بدحس��اب نکردن آنها، خری��د زمان و...، 
اختصاص اولویت برداشت از حساب توقیف شده به بانک بر 
خالف ماده 160 قانون مالیات های مستقیم و توقیف نکردن 
حساب برخی اشخاص حقوقی به بهانه دولتی بودن حساب 
از دیگر تخلفاتی است که در صورت همکاری نکردن بانک ها 
و موسس��ات اعتباری، مرتکب آن می شوند.  از این رو بانک 
مرکزی از بانک ها و مؤسس��ه های اعتباری خواس��ته است با 
قید تس��ریع، مراتب تأکید بر اجرای مفاد مواد مذکور و لزوم 
همکاری با اداره امور مالیاتی را به همه واحدهای خود ابالغ 

کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند. 

بانک ها برای پرداخت تسهیالت به صاحبان مشاغل، 
صورتحساب فروش کاال دریافت کنند

همچنین بانک مرکزی با هدف کمک به استقرار شفافیت 
فعالیت ه��ای اقتصادی و اس��تقرار نظ��ام یکپارچه اطالعات 
مالیات��ی از بانک ها و مؤسس��ه های اعتباری خواس��ت تا در 
زمان پرداخت تس��هیالت به صاحبان مشاغل، از آنها صورت 

حساب فروش کاال دریافت کنند. 
در این بخشنامه عباس کمرئی، مدیرکل نظارت بر بانک ها 
و موسس��ات اعتباری خط��اب به مدیران عام��ل بانک های 
دولتی، غیردولتی، ش��رکت دولتی پس��ت بانک و موس��ات 
اعتباری غیربانکی ابالغ کرده اس��ت: ب��ه موجب ماده 169 
مک��رر قانون مالیات های مس��تقیم و دس��تورالعمل اجرایی 
آن، مقرر ش��ده اس��ت اش��خاص حقیقی و حقوقی موضوع 
بندهای)ال��ف( و  )ب( م��اده 95 قانون مذکور برای عرضه و 
فروش کاال و خدمات، از صورتحس��اب فروش کاال به ش��رح 
نمونه مندرج در ماده 169 قانون اخیرالذکر استفاده کنند. 

با ای��ن حال با وجود تصریح ماده مذکور و دس��تورالعمل 
مربوط، حسب گزارش های واصله فاکتورهای ماخوذه توسط 
برخی ش��عب بانک ها و موسسات اعتباری به منظور اعطای 
تسهیالت، فاقد مش��خصات کامل خریدار، فروشنده، کاالی 

مورد معامله و. . . وفق ماده قانونی مذکور بوده است. 
نظر به اینکه طبق م��اده 2 قانون مدنی، تمامی قوانین 
پس از 15 روز از تاریخ انتش��ار الزم االجرا هس��تند، الزم 
اس��ت اجرای کامل مفاد ماده قانونی صدراالش��اره و مفاد 
ماده 4 آیین نامه فصل س��وم قان��ون عملیات بانکی بدون 
ربا)به��ره( به همه واحده��ای تابعه آن بانک یا مؤسس��ه 
اعتب��اری تأکید و بر حس��ن اجرای آن نظ��ارت و کنترل 
الزم ش��ود.  طبق م��اده 95 قانون مالیات های مس��تقیم، 
صاحبان مش��اغل مکلفند اس��ناد و م��دارک مثبته کافی 
برای تش��خیص درآمد مش��مول مالیات خ��ود نگهداری 
کنند.  صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول 
مالیات به دو گروه تقسیم می شوند؛ صاحبان مشاغلی که 
به موجب ای��ن قانون مکلف به ثبت فعالیت های ش��غلی 
خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند 
و باید دفاتر و اس��ناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و 
موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگهداری 
کنن��د و نیز صاحبان مش��اغلی که بر حس��ب این قانون 
مکلف به ثبت فعالیت های ش��غلی خ��ود در دفاتر درآمد 
و هزینه هس��تند.  در م��اده 169 مکرر قانون مالیات های 
مس��تقیم و به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی، باید 
نظام یکپارچه اطالع��ات مالیاتی، پایگاه اطالعات هویتی، 
عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی ش��امل مواردی نظیر 
اطالع��ات مالی، پولی و اعتباری، معامالتی، س��رمایه ای و 
ملکی اش��خاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی 

کشور ایجاد  شود. 

سوئیچ کارت های بانکی ایران و روسیه متصل شد
بان��ک مرکزی همچنین روز گذش��ته خب��ر داد که کلید 
اتصال س��وییچ کارت ه��ای بانکی ایران و روس��یه در ادامه 

گسترش ارتباطات بانکی در سطح بین المللی، زده شد. 
به گزارش روابط  عمومی بانک  مرکزی و براس��اس آخرین 
اخب��ار، هموطن��ان دارای کارت ه��ای ش��تابی و همچنین 
دارن��دگان کارت ه��ای روس��ی از اواخ��ر مردادماه امس��ال 
می توانند از خودپردازهای دو کش��ور و در فاز بعد، از س��ایر 

درگاه های پذیرش به صورت مشترک استفاده کنند. 
با توج��ه به مذاکرات چند ماهه اخیر و توافق برای اتصال 
س��امانه کارت جمهوری اس��المی ای��ران با س��امانه کارت 
کش��ور روسیه از 25 اردیبهش��ت ماه امسال، ارسال، دریافت 
و پردازش تراکنش های آزمایش��ی بین دو کش��ور آغاز شده 
و مطاب��ق با برنام��ه زمان بندی از اواخر مرداد س��ال جاری، 
دارندگان کارت های شتابی و همچنین دارندگان کارت های 
اعتبار روس��ی می توانن��د در ف��از اول، از خودپردازهای دو 
کش��ور و در فاز بعد، از س��ایر درگاه های پذیرش به صورت 
مش��اع استفاده کنند.  ارتباط بین س��وئیچ های کارت ایران 
و روس��یه عالوه ب��ر توس��عه امکانات گردش��گری در نقاط 
مختلف کشور برای گردشگران روس و همچنین کشورهای 
مشترک المنافع، تسهیالت قابل توجهی را برای مسافران و 
گردش��گران ایرانی که به مقصد این کشورها سفر می کنند، 
فراهم می کند. این اقدام از مجموعه اتصاالت بین کش��وری 
اس��ت ک��ه بالفاصله پ��س از برج��ام در دس��تور کار بانک 
مرکزی قرار گرفته و با توس��عه آن به س��ایر کشورها، عالوه 
بر بهره مندی هموطنان و گردش��گران از امکانات پرداخت، 
مقدمه ای برای استانداردس��ازی و بین المللی ش��دن شبکه 

شتاب در سطح جهان محسوب می شود. 
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بانکنــامه

گزارش2

انتقاد پرویزیان از فقدان درآمدهای کارمزدی
٤۰ درصد درآمد بانک های دنیا از کارمزد

رئیس کان��ون بانک های خصوصی اخ��ذ کارمزد خدمات 
بانک��ی را موضوعی کلیدی و بس��یار مهم دانس��ت و گفت: 
براساس مطالعات تطبیقی تا 40درصد درآمد بانک های دنیا 

از محل کارمزدها حاصل می شود. 
کوروش پرویزی��ان در گفت وگو با ایبنا با بیان این مطلب 
افزود: اگر بانک ها به سمت کسب درآمدهای کارمزدی سوق 
داده شود، بسیاری از شبهات و مسائل موجود در بازار پولی 

و مالی کشور برطرف خواهد شد. 
رئی��س کان��ون بانک ه��ای خصوصی ب��ا انتق��اد از نبود 
درآمدهای کارمزدی برای بانک های کش��ور گفت: درحالی 
ک��ه بانک ها در ایران زیرس��اخت های الزم را برای کس��ب 
درآمدهای کارمزدی ایجاد کرده اند، ولی از آنها بهره برداری 
نمی کنند و بخشی از این موضوع نیز به دلیل رقابت ناسالم 
ش��بکه بانکی اس��ت.  وی درباره رقابت ناسالم برای دریافت 
نک��ردن کارمزدها توضیح داد: متأس��فانه برخ��ی از بانک ها 
تصور می کنند با دریافت نکردن کارمزد یا تخفیف به نوعی 
به مشتریان خود پاداش می دهند و مشتریان خود را اضافه 
می کنند؛ این موضوع باعث ش��ده تا تمام فشار برای کسب 

درآمد، روی جذب سپرده و اعطای تسهیالت قرار بگیرد. 
رئیس کانون بانک های خصوصی بازش��دن مسیر دریافت 
کارم��زد از خدم��ات بانکی را به نفع مردم دانس��ت و افزود: 
پرداخت کارمزد توس��ط اصناف و گیرندگان خدمات بانکی، 
باعث ارزان تر شدن تسهیالت و دریافت خدمات با کارآمدی 

بیشتری خواهد شد. 
پرویزیان تأکید کرد: اگر بانک ها براساس خدماتی که ارائه 
می دهند، کارمزد بگیرن��د، تعادلی در درآمدهای آنها ایجاد 
می ش��ود و فشار از روی سود تس��هیالت برای کسب درآمد 
رفع خواهد ش��د؛ یک��ی از نقاط ضعف ش��بکه مالی و پولی 
کش��ور در حال حاضر این اس��ت که تمام درآمد بانک ها از 

محل اعطای تسهیالت تأمین می شود. 
رئیس کان��ون بانک های خصوصی همچنی��ن درباره آغاز 
خدمات NFC  )انجام خدمات پرداخت از طریق تلفن های 
هوش��مند و بدون نیاز ب��ه کارت بانکی( در ای��ران گفت: با 
اس��تفاده از تکنولوژی NFC مردم می توانند پرداخت های 
خود را در فروش��گاه های مختلف بدون نیاز به کارت بانکی 
و تنها از طریق تلفن هوش��مند و در یک ش��بکه امن انجام 

دهند. 
پرویزی��ان ادام��ه داد: بانک های خصوص��ی و دولتی ارائه 
خدم��ات NFC را آغاز کرده اند و این موضوع باعث افزایش 

امنیت و راحتی در پرداخت برای مردم خواهد شد. 

افزایش دسته جمعی قیمت انواع سکه و دالر
صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر امریکا را 3.771 تومان و هر 
قطع��ه تمام بهار آزادی طرح جدی��د را 1.226.650 تومان تعیین 
کردند که نش��ان دهنده رشد قیمت دالر و افزایش دسته جمعی 
قیمت انواع سکه اس��ت.هر یورو در بازار آزاد تهران 4.253 تومان 
و هر پوند نیز 4.903 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
657.000 تومان و هر ربع سکه 373.000 تومان فروخته شد. هر 
س��که یک گرمی 258.000 تومان خرید و فروش ش��د و هر گرم 

طالی 18 عیار 115.860 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.771دالر آمریکا

4.253یورو اروپا

4.903پوند انگلیس

1.040درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

501.850مثقال طال

115.860هر گرم طالی 18 عیار

1.186.000سکه بهار آزادی

1.226.650سکه طرح جدید

657.000نیم سکه

373.000ربع سکه

258.000سکه گرمی

نرخنــامه

خبـرنــامه
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در آخری��ن روز معامالت��ی تاالر شیش��ه ای 
 در ای��ن هفته ش��اخص کل توانس��ت بیش از 
۲۱۴ واحد رش��د کن��د و به رق��م ۸۰ هزار و 
۳۴۴ واحدی برسد. بدین ترتیب نماگر اقتصاد 
ایران با سبزپوش��ی کامل به استقبال انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری رف��ت. چنان ک��ه عالوه 
بر ش��اخص کل، ش��اخص کل هم وزن نیز با 
رش��د ۲۳ واحد مواجه شد و تا رقم ۱۷ هزار و 
۴۲۱ واحدی باال رفت. همچنین ش��اخص آزاد 
شناور با ۱۵۹ واحد رشد، رقم ۸۷ هزار و ۶۲۴ 
واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول با ۹۱ 
واحد رش��د ت��ا عدد ۵۵ ه��زار و ۷۸۴ واحدی 
باال رفت. عالوه بر این ش��اخص بازار دوم ۸۰۹ 
واحد رش��د ک��رد و به رق��م ۱۷۷ هزار و ۹۰۸ 
واح��دی رس��ید. در معامالت روز چهارش��نبه 
نماد پاالیش نفت بندرعباس با ۶۰ واحد تأثیر 
مثب��ت روی ش��اخص کل بیش��ترین نقش را 
در نوس��انات دماسنج بازار س��هام داشت. پس 
از این نم��اد صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، 
خدمات انفورماتیک و ش��رکت ارتباطات سیار 
ایران بیش��ترین تأثیر را روی نماگر بازار سهام 
داش��تند. در طرف مقابل نماد ف��والد مبارکه 
اصفهان با ۲۱ واحد تأثیر منفی بر شاخص کل 
بیشترین نقش را در نوسانات نزولی نماگر بازار 

س��هام ایفا کرد و پس از این نماد، گس��ترش 
نفت و گاز پارس��یان، آسان پرداخت پرشین و 
مخابرات ایران بیش��ترین نقش کاهنده را روی 

شاخص کل داشتند. 

با گروه های بازار سهام
در آخری��ن روز معامالت��ی هفته قندی ها در 
کانال کاهش��ی قرار گرفتند و به جز دو نماد از 
ای��ن گروه باقی افت در قیمت آخرین معامله و 
قیمت پایانی را تجربه کردند، اما تعداد زیادی از 
گروه محصوالت غذایی با رشد در قیمت پایانی 
مواجه ش��دند. در گروه فلزات اساسی نمادهای 
مس باهنر و نورد آلومینیوم بیش��ترین کاهش 
را در قیم��ت پایان��ی دیدند و تع��داد زیادی از 
نمادهای دیگر این گروه با افت در قیمت پایانی 
مواجه شدند. در گروه کانه های فلزی نمادهای 
منگنز ایران، معادن بافق و باما رش��د کردند و 
نمادهایی همچ��ون معدنی و صنعتی چادرملو، 
توسعه معادن و فلزات، توسعه و معدنی صبانور 
و توس��عه معادن روی ایران با شرایط کاهشی 
مواجه شدند. برخی خودرویی ها با رشد اندکی 
در قیمت پایانی مواجه ش��دند و تعداد دیگری 
ش��اهد افت بودن��د. در نیمه دوم بازار ش��اهد 
مثبت ش��دن نماد س��ایپا بعد از معامله بلوکی 
س��هم در قیمت ۱۳۶ تومان به همراه افزایش 
تقاضا در س��ایر نمادهای گروه خودرو بودیم. از 

این رو سایپا با رشد حدود ۲درصدی در قیمت 
۱۳۶ توم��ان آخری��ن روز معامالتی هفته را به 
پایان رس��اند. با این حال س��هامداران حقیقی 
س��هم فروش س��نگین ۱۴۰میلیونی به دلیل 
نگرانی از نتایج انتخابات داش��تند. به این دلیل 
باوجود خرید ۱۲۲ میلیونی حقوقی، نماد سایپا 
صف خرید نش��د و رش��د متعادلی داش��ت. در 
عین حال نماد ایران خودرو روز چهارشنبه در 

حوالی قیمت ۲۸۰ تومان بود. 

حمایت تمام عیار حقوقی ها از بازار سهام
همزمان با داغ تر ش��دن برگ��زاری مجامع 
عادی س��االنه بورس تهران در آخرین روز از 
هفته منتهی به انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
در حالی ش��اهد حمایت حقوقی های بازار در 
گروه های پیشرو از جمله پاالیشی  و خودرویی 
بودیم ک��ه همچنان ب��ازار پای��ه فرابورس با 
اس��تقبال معامله گران حقیقی مواجه اس��ت. 
در ای��ن بین گروه های کوچ��ک بازار از جمله 
غذایی ها، قطعه س��ازها و دارویی ها در آستانه 
برگزاری مجامع عادی س��االنه و انتظار برای 
برخورداری از س��ود تقس��یمی مناسب میان 
س��هامداران همچون ب��ا اقب��ال معامله گران 
بازار س��هام روبه رو هس��تند. از س��وی دیگر، 
سبزپوشی بازار سهام در آخرین روز معامالتی 
هفت��ه و توقف در کان��ال ۸۰ هزار واحد برای 

بس��یاری از فعاالن سیاسی این پیام را داشت 
که س��رمایه گذاران بازار سهام نسبت به ادامه 
برنامه های دولت فعلی با خوش بینی می نگرند 
و آینده خوب��ی را برای دوران پس��اانتخابات 
متصورند. جو مثبت در آخرین روز معامالتی 
پی��ش از انتخابات ایران در ش��رایطی بر تاالر 
حافظ حاکم شده اس��ت که به دنبال نگرانی 
از سیاس��ت های ترامپ ارزش شاخص بورس 
این کش��ور در بازار معامالت چهارش��نبه ۲۷ 
اردیبهش��ت ماه با روند نزولی آغاز به کار کرد 
و بس��یاری از ش��اخص های بورس کشورهای 

اروپایی را تحت تأثیر قرار داد. 

شاخص کل فرابورس در پله 915 واحدی
روز چهارشنبه ش��اخص کل بازار فرا بورس 
به پله ۹۱۵ واحدی رس��ید. همچنین در بازار 
فرا بورس تعداد ۲۱۹ هزار و ۱۵۰ سهم اوراق 
بهادار به ارزش یک میلی��ارد و ۵۸۰ میلیون 
و ۷۳۳ هزار ری��ال در بیش از ۲۲ هزار نوبت 
معامالتی دادوس��تد ش��د. در معام��الت بازار 
فرابورس، پاالیش نفت الوان، آتیه داده پرداز، 
کش��ت و صنعت شهداب ناب خراسان با روند 
مثبت و نمادهای س��هامی ذوب آهن اصفهان، 
گروه صنایع کاغذ پارس،گروه سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی و ریل پرداز سیر، با روند منفی 

کار خود را به پایان رساندند. 

خوش بینی سرمایه گذاران به ادامه برنامه های دولت فعلی

بورس تهران سبزپوش به استقبال انتخابات رفت

بازار سرمایه در دولت یازدهم، مسیری رو به 
رشد را تجربه کرد، به طوری که عالوه بر افزایش 
ارزش معامالت، فعاالن بازار سرمایه شاهد ورود 
ابزارهای جدید مالی، ش��فاف تر ش��دن عملکرد 
شرکت ها و افزایش حمایت از شرکت های نوپا و 
کوچک بودند. به گزارش ایرنا، بازار س��رمایه در 
دولت یازدهم عالوه بر گس��ترش حجم و اندازه 
ب��ازار، با تحوالتی روبه رو بود که باعث کارآمد و 
به روز ش��دن آن شد. بروز مشکالت در بانک ها 
و کاه��ش ت��وان آنها در تأمی��ن مالی طرح ها و 
صنای��ع، توجهات را در س��ال های اخیر بیش از 
گذشته به بورس معطوف کرده است. در دولت 
یازده��م تالش ش��د ابزارهای جدی��د مالی در 
بورس و بازار س��رمایه به کار گرفته شود تا این 
بازار بتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور 
ایفا کن��د. از جمله مهم ترین اقدام ها و تحوالت 
رخ داده در بازار س��رمایه در دولت تدبیر و امید 
که ب��ا هدف حمایت از حقوق س��رمایه گذاران، 
افزایش شفافیت بازار، ساماندهی و به روز رسانی 
و اج��رای بهت��ر قوانین انجام ش��د، می توان به 

موارد زیر اشاره کرد. 

تبدیل بدهی های دولت به اوراق بهادار 
بدهی ه��ای دولت از طریق بازار س��رمایه به 
اوراق بده��ی تبدیل و عرضه می ش��ود. بدین 
ترتی��ب بدون اینکه فش��ار مالی س��نگینی به 
دولت وارد ش��ود، بخش��ی از بده��ی دولت به 
بخش خصوصی و پیمانکاران پرداخت می شود. 
دولت تا پایان سال ۹۵ در مجموع ۲.۲ میلیارد 
دالر اسناد خزانه را با هدف پرداخت بدهی های 

خود منتشر کرده است. 

توسعه مکانیزم قیمت تضمینی به جای 
خرید تضمینی

موضوع قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی 
در سال های اخیر همواره برای دولت بار سنگین 
مالی داشته است، بنابراین تالش شده است که به 
جای خرید تضمینی از طریق بورس کاال، روش 
قیم��ت تضمینی اجرا ش��ود. در مکانیزم قیمت 
تضمین��ی بورس کاال، قیمت پایه براس��اس نرخ 
مصوب دولت از س��وی عرضه کننده و براس��اس 
حراج قیمتی در س��امانه معام��الت درج و پس 
از رقابت می��ان عرضه و تقاضا به قیمت تعادلی، 
تعیی��ن می ش��ود. در این روش ب��ه دلیل وجود 
بازارگردان، امکان نوس��ان های قیمتی غیر واقعی 
و خ��ارج از عرف بازار با واس��طه گری های کاذب 
و متضاد با شفاف سازی وجود نداشته و از طرفی 
دولت نیز در این مکانیزم کشف قیمت متحمل 

هیچ هزینه ای نخواهدشد.
 

راه اندازی بازار معامالت اوراق آتی 
)مشتقه(

اوراق مشتقه، ابزارهای مالی نوین و پرکاربرد 
در زمینه پوش��ش ریسک در سرمایه گذاری به 

ش��مار می روند. دو نوع خاص از ای��ن ابزارها، 
قراردادهای آت��ی )فیوچرز( و اختی��ار معامله 
)آپشن( هس��تند که در بازارهای مختلف دنیا 
جهت پوش��ش ریسک س��رمایه گذاری به طور 
عموم مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها 
به دارندگان آن این فرصت را می دهد که خود 
را در مقابل نوس��انات قیمت به عنوان ریس��ک 

بازار بیمه کنند.
 

امکان تأمین مالی شرکت ها از طریق 
بورس کاال به جای پیش فروش

ش��رکت ها از طریق انتش��ار »اوراق س��لف« 
در ب��ورس کاال به جای پیش فروش می توانند 
با ش��رایط مناس��ب تری، منابع مالی مورد نیاز 
ب��رای اجرای طرح ها و پروژه ها را تأمین کنند. 
انتش��ار اوراق سلف برق س��نندج مپنا، گندم 
بازرگانی دولتی ایران، اوره پتروش��یمی شیراز، 
اوره پتروش��یمی پردی��س، تیرآهن ذوب آهن، 
کنس��انتره س��نگ آه��ن گل گه��ر، س��یمان 
س��پاهان، س��نگ آهن چادرملو و پی وی سی 
پتروشیمی آبادان پس از دریافت تضامین الزم 
توسط شرکت سمات، عرضه اولیه اوراق سلف 
موازی استاندارد برق نیروگاه سنندج و انتشار 
امیدنامه س��لف موازی اس��تاندارد برق شرکت 
تدبیرسازان سرآمد، از جمله موارد تأمین مالی 
از طری��ق بورس ه��ای کاالیی و با ابزار س��لف 

موازی استاندارد است.
 

راه اندازی بازار شرکت های کوچک و 
متوسط  )شرکت های نوپا و دانش بنیان(

ش��رکت های کوچک ام��کان ورود ب��ه بازار 
س��رمایه را ندارند که این موضوع می تواند آنها 
را از مزایای بورس محروم کند، بنابراین بازاری 
در بازار س��رمایه ب��ا عنوان بازار ش��رکت های 
کوچ��ک و متوس��ط )اس. ام. ای( راه ان��دازی 
شده است تا این شرکت ها بتوانند ضمن ورود 
به بازار س��رمایه، اقدام ب��ه جذب منابع مالی و 

سرمایه گذار کنند. 

راه اندازی بازار نقد سکه طال با ابزار 
گواهی سپرده کاالیی

راه ان��دازی معامالت آنالین گواهی س��پرده 
کاالیی س��که ط��ال که همان حک��م معامالت 
نقدی س��که را دارد، بس��تری را ب��رای انجام 
این معامالت در س��ایر محصوالت قابل معامله 
در ب��ورس کاالی ای��ران ش��امل محص��والت 
کش��اورزی، صنعت��ی و معدن��ی، محص��والت 
پتروش��یمی و فرآورده ه��ای نفتی فراهم کرده 
اس��ت. ارزش معامالت گواهی س��پرده کاالیی 

سکه طال ۴۱.۷ میلیارد ریال است. 

 ارتقای ظرفیت، هسته اصلی معامالت
 تا 3 برابر ظرفیت کنونی

برای ارتق��ای ظرفی��ت س��امانه معامالتی، 

جداسازی هسته های معامالتی بورس تهران و 
فرابورس ایران به طور کامل انجام شد و اکنون 
س��امانه های معامالت��ی این دو ب��ورس به طور 

کامل، مستقل از یکدیگر عمل می کنند. 

فعال سازی حد اعتباری کارگزاران 
ای��ن تحول باعث حذف ریس��ک عدم ایفای 
تعه��د که چندین دهه در بازار س��رمایه وجود 
داشت، شده است. این اقدام یکی از مؤلفه های 
اجرای اقتصاد مقاومتی در بازار س��رمایه تلقی 

می شود. 

اعطای نخستین مجوز انتشار اوراق رهنی 
اوراق رهن��ی، اوراق به��اداری اس��ت که به 
منظ��ور خرید مطالبات رهنی توس��ط ناش��ر 
منتش��ر می ش��ود. مطالب��ات رهن��ی ش��امل 
مطالبات مدت دار اش��خاص حقوقی ناش��ی از 
قراردادهای مبادله ای از قبیل فروش اقساطی، 
اجاره به ش��رط تملیک و جعاله )به اس��تثنای 
س��لف( اس��ت که دارای وثیقه رهنی اس��ت. 
ازجمله مزایای انتش��ار ای��ن اوراق می توان به 
تحرک بخشی اقتصاد در حوزه مسکن، افزایش 
سودآوری، بهبود نسبت های مالی، خارج کردن 
دارایی ه��ای بانک ها از ترازنامه و بهبود ترکیب 

دارایی ها اشاره کرد. 

راه اندازی صندوق های جسورانه 
)استارتاپ(

ج����س���وران���ه    س��رم���ایه گ�����ذاری 
م��دل  ی��ک   )Venture Capital(
س��رمایه گذاری برای راه اندازی کسب و کارهای 
نوپا، ش��رکت های کوچک با پتانس��یل رش��د 
بلندمدت اس��ت. این نوع سرمایه گذاری، منبع 
بس��یار مهمی برای راه اندازی کس��ب و کارهایی 
اس��ت که کوچک تر از آن هستند که بتوانند به 
بازار سرمایه یا بانک ها دسترسی داشته باشند. 
تاکنون مجوز تأس��یس پنج صندوق جسورانه 
شامل صندوق س��رمایه گذاری جسورانه رویش 
لوتوس، صندوق س��رمایه گذاری جسورانه یکم 
آرمان آتی، صندوق جس��ورانه دانشگاه تهران، 
صندوق جس��ورانه بانک پاس��ارگاد و صندوق 

اینوتک آشنا صادر شده است. 

اعطای نخستین مجوز انتشار اوراق بهادار 
با نرخ سود شناور )مصون از تورم(

از جمله ابزاره��ای مالی متداول در بازارهای 
مالی جهان اوراق مصون از تورم است. با توجه 
ب��ه اینک��ه نرخ ای��ن اوراق عالوه بر ن��رخ بهره 
واقعی، از نرخ تورم نیز متأثر اس��ت، از جذابیت 
ریس��ک گریز  س��رمایه گذاران  ب��رای  زی��ادی 
برخوردارند. اگرچه انتش��ار ای��ن اوراق در اکثر 
کش��ورهای جهان تجربه شده، اما جذابیت نرخ 
اوراق در کش��ورهایی که نرخ ت��ورم باالتری را 
تجربه می کنند، بیش��تر از س��ایرین اس��ت. از 

مزایای این نوع اوراق می توان به پوشش قطعی 
ت��ورم، حرکت از اقتصاد دس��توری به س��مت 
اقتصاد بازار و ریسک اعتباری پایین اشاره کرد. 

تدوین مقررات و اعطای نخستین مجوز 
انتشار اوراق قابل تبدیل به سهام

اوراق به��ادار قابل تبدیل، یک��ی از ابزارهای 
مالی متداول و فراگیر هستند که تحت شرایط 
خاصی قابل تبدیل به یکی دیگر از اوراق بهادار 
همان ش��رکت ناشر هستند. نمونه بارز این نوع 
اوراق، ش��امل اوراق قرض��ه یا س��هام ممتازی 
اس��ت که قابل تبدیل به تعداد تعیین شده ای 
سهام عادی اس��ت. در این روش، معموالً هیچ 
وجه نقدی مبادله نمی ش��ود؛ اوراق بهادار قبلی 
دریافت ش��ده و در مقابل تعداد مش��خصی از 

اوراق بهادار جدید منتشر می شود. 

شفاف سازی عملکرد شرکت ها با افشای 
ماهانه اطالعات تولید و فروش

اجب��اری ک��ردن افش��ای اطالع��ات تولید و 
فروش ماهانه ناش��ران بورس��ی و فرابورس��ی، 
باع��ث افزای��ش ش��فافیت در بازار س��رمایه و 
ایج��اد بس��تری امن ت��ر ب��رای تصمیم گیری 

سرمایه گذاران شده است. 

 راه اندازی روش جدید عرضه اولیه 
)ثبت سفارش - بوک بیلدینگ(

روش��ی برای عرضه اولیه س��هام است که در 
این روش س��هام عرضه اولیه توسط کارگزاران 
به مشتریان تخصیص داده نمی شود و مشتریان 
به طور مستقیم یا غیر مستقیم سفارش خود را 

ثبت می کنند.
 

پذیرش شرکت های تأمین سرمایه در 
بورس

ش��رکت تأمی��ن س��رمایه ش��رکتی اس��ت 
که به عنوان واس��طه بی��ن ناش��ر اوراق بهادار 
و س��ایر س��رمایه گذاران فعالی��ت می کن��د و 
معامله گری،  کارگ��زاری،  فعالیت های  می تواند 
سبدگ���ردان�ی،  م���ش��اوره،  ب���ازارگردانی، 
پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیت های 
مش��ابه را با اخذ مجوز از سازمان بورس انجام 
دهد. ش��رکت تأمین س��رمایه امی��د به عنوان 
نخستین بنگاه فعال در صنعت تأمین سرمایه، 

در بازار سرمایه ورود پیدا کرد. 

اصالح ساختار مالی شرکت های 
آسیب دیده از تحریم ها

برای بنگاه هایی که ب��ه دلیل تحریم ها دچار 
زیان و مش��مول م��اده ۱۴۱ ش��ده اند و امکان 
افزای��ش س��رمایه از مح��ل تجدی��د ارزیاب��ی 
دارایی ه��ا را دارن��د، مکاتباتی با س��ازمان امور 
مالیات��ی درخصوص برخورداری ش��رکت ها از 

معافیت های مالیاتی صورت گرفته است. 

مسیر رو به پیشرفت بورس در دولت یازدهم

خبر

افزایش 257 میلیارد ریالی ارزش 
صندوق های ETF در بازار سرمایه

براس��اس جدیدتری��ن آماره��ا، ارزش صندوق های قابل 
معامل��ه در فروردین ماه امس��ال با رش��دی۲۵۷ میلیاردی 
 نس��بت ب��ه مدت مش��ابه م��اه قب��ل به رق��م ۱۲ه��زار و

 ۸۸۰ میلیارد ریال رس��ید. شرکت س��پرده گذاری مرکزی 
اوراق به��ادار و تس��ویه وجوه  )س��مات( اع��الم کرد ارزش 
صندوق های قابل معامله  )ETF( در بازار س��رمایه بیش از 
۲۵۷ میلیارد ریال افزایش یافت. درحال حاضر ۲۵ صندوق 
قابل معامله در بازار س��رمایه ایران فعال هس��تند و صندوق 
اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل ۵۱۴۷ میلیارد ریال 
بزرگ تری��ن صندوق ETF اس��ت. صندوق های قابل معامله 
توس��عه یکم با ۱۲۹۳ میلیارد ریال، صندوق پایدار س��پهر 
۱۱۶۳ میلی��ارد ریال، آرمان آتی کوثر۱۰۲۷، صندوق امین 
ب��ا ۱۰۱۶ میلیارد ریال، صندوق کیان با ۷۳۸ میلیارد ریال 
و نس��یم ب��ا ۳۳۴ میلیارد ریال به ترتی��ب در رتبه های دوم 
تا شش��م بزرگ ترین صندوق های ETF  بازار س��رمایه قرار 

دارند.
 

 عرضه 33هزار تن انواع قیر، 
وکیوم باتوم و عایق رطوبتی

تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران در آخرین 
 روز معامالت��ی هفته عرض��ه ۴۹ هزار تن گن��دم خوراکی، 
۴ ه��زار تن گندم دوروم، ۳۰۰ ت��ن روغن خام، یک هزار و 
۷۵۵ تن ش��کر س��فید را تجربه کرد. تاالر صادراتی بورس 
کاالی ایران روز چهارشنبه ۲۷اردیبهشت ماه میزبان عرضه 
۳۳ ه��زار و ۵۵۰ تن انواع قیر، عایق رطوبتی و وکیوم باتوم 
ب��ود. در آخری��ن روز معامالتی هفته، ۸۴ ه��زار و ۳۷۴ تن 
انواع قیر، وکیوم باتوم و مواد شیمیایی در تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی عرضه ش��د. تاالر محصوالت صنعتی و 
 معدن��ی بورس کاالی ای��ران نیز در این روز ش��اهد عرضه

 ۷۴۰ تن ش��مش هزار پوندی آلومینی��وم و ۶۰۰ تن بیلت 
ایرالک��و و ۳ هزار و ۶۰ تن س��بد میلگرد مخلوط ش��رکت 
ذوب آه��ن اصفهان بود. ع��الوه براین، ۵۱۷ تن جو دامی در 
قال��ب طرح قیم��ت تضمینی و به ص��ورت فیزیکی در تاالر 

محصوالت کشاورزی عرضه شد. 

سنگاپور به فکر وضع مجازات سنگین 
برای معامالت مشکوک سهام

نهاد ناظر مالی س��نگاپور مجوز قضایی برخورد ش��دید 
ب��ا مجرم��ان معامالت غیر مجاز س��هام را از نه��اد قضایی 
این کش��ور اخذ ک��رد. در آخرین حکم ص��ادره از یکی از 
دادگاه های محلی س��نگاپور، یکی از مجرمان بازار س��هام 
این کشور به ۵۳ هزار و ۶۶۰ دالر جریمه محکوم کرد. این 
در حالی است که نهاد ناظر مالی سنگاپور تقاضای برخورد 
ش��دیدتری با مجرمان ای��ن حوزه دارد. نه��اد قانون گذار 
سنگاپور در آخرین جرم صورت گرفته در این خصوص که 
در ماه مارچ اتف��اق افتاده متهم را به دادگاه ارجاع داده و 
دادگاه نیز این فرد را به ۱۶ هفته حبس و پرداخت مقدار 
معینی جریمه محکوم کرده اس��ت. بر این اس��اس، ونگ 
یون هنگ و همسر وی فو جی چین، از سهامدارانی بودند 
که به دلیل معامالت غیر مجاز س��هام در دادگاه س��نگاپور 
م��ورد محاکمه ق��رار گرفتند. ونگ ۲۰۰ ه��زار دالر و فو 
۱۰۰ ه��زار دالر بابت این جرم به عن��وان جریمه پرداخت 
کردن��د، اما نه��اد قانون گذار بازار مالی س��نگاپور به دلیل 
عملک��رد ونگ در خصوص ایجاد ریس��ک در بازار، وی را 
ب��ه ۱۶ هفته حبس محکوم کرد. س��نگاپور در این زمینه 
ب��ه مجرمان ب��ازار عالوه بر جرم ص��ورت گرفته در بازار و 
جریم��ه پرداختی جرم��ی مبنی بر جرائ��م اجتماعی نیز 
نس��بت می دهد؛ جرمی که به موجب آن مجرم نه تنها به 
بازار سرمایه این کشور خساراتی وارد می کند بلکه موجب 
ایجاد ریسک برای دیگر س��رمایه گذاران شده و قبح جرم 
در بازار س��هام را نیز می شکند. جریمه های وضع شده در 
س��نگاپور به دنبال وضع جریمه های قانونی وضع شده در 
بازار سهام چین بوده است. در چین، یکی از معامله گران با 
۳۶ میلیون جریمه از سوی نهاد قانون گذاری چین روبه رو 
شد؛ جریمه ای که به دلیل معامالت مشکوک وی از سوی 

نهاد ناظر وضع شده بود. 

»شامال« و اختصاص سود یک هزار و 
866 ریالی

ش��رکت معدن��ی ام��الح ای��ران اطالع��ات و صورت ه��ای 
 مال��ی س��ال منتهی به ۳۰ اس��فند م��اه ۱۳۹۵ را با س��رمایه 
۲۱۰ میلیارد ریال، به صورت حسابرس��ی ش��ده منتش��ر کرد. 
شرکت معدنی امالح ایران در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی 
به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵، مبلغ ۳۹۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون ریال 
سود خالص شناسایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ یک 
هزار و ۸۶۶ ریال س��ود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه 
در س��ال ۹۴ معادل ۳ درصد کاهش را نشان می دهد. »شامال« 
سود انباش��ته پایان دوره را مبلغ ۴۰۶ میلیارد و ۳۹۶ میلیون 
 ریال اعالم کرد. یادآور می ش��ود این شرکت در دوره منتهی به 
۲۹ اس��فند ماه ۱۳۹۴، س��ود خالص را مبل��غ ۴۰۵ میلیارد و 
۹۴۲ میلیون ریال و س��ود به ازای هر سهم را یک هزار و ۹۳۳ 

ریال اعالم کرد. 

عملکرد 3 ماهه »بکهنوج«
ش��رکت تولید برق ماه تاب کهنوج اطالعات و صورت های 
مالی س��ال منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ را با سرمایه ۶۳۳ 
میلی��ارد ریال، به صورت حسابرس��ی نش��ده منتش��ر کرد. 
ش��رکت تولید برق ماه تاب کهنوج در دوره سه ماهه منتهی 
ب��ه ۳۱فروردی��ن م��اه ۱۳۹۶، مبلغ ۲۰۳ میلی��ارد و ۹۷۲ 
میلیون ریال س��ود خالص شناسایی کرد و بر این اساس به 
هر س��هم ۳۲۲ ریال س��ود اختصاص داد که نسبت به دوره 
مشابه در س��ال گذش��ته معادل ۳۸درصد افزایش را نشان 
می دهد. »بکهنوج« سود انباش��ته پایان دوره را مبلغ ۳۷۱ 
میلیارد و ۱۳۳ میلیون ریال اعالم کرد. این شرکت در دوره 
منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۵، سود خالص را مبلغ ۱۴۷ 
میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال و سود به ازای هر سهم را ۲۳۳ 

ریال اعالم کرد. 

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
ش��یر پاس��توریزه پگاه اصفهان در حالی عنوان نخس��ت 
ج��دول بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خ��ود کرد که 

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

۶.۹۹۸۵.۴۷غشصفا

۳.۵۲۰۴.۹۸غمارگ

۳.۷۹۹۴.۹۷چکاوه

۱۱.۹۷۸۴.۹قشرین

۶.۶۷۵۴.۸۷ددام

۳.۷۸۹۴.۸۱لبوتان

۱۱.۷۶۱۴.۸بسویچ

 بیشترین درصد کاهش
تولیدی مهرام صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
قند مرودشت در رده دوم این گروه ایستاد. تولید محور خودرو هم 

در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۴.۹۳(۲۷.۹۳۲غمهرا
)۴.۶۳(۴.۶۱۸قمرو

)۴.۴۷(۲.۴۹۸خمحور

)۴.۴۲(۳.۵۸۶قهکمت

)۴.۴۲(۳.۸۳۱فباهنر

)۴.۲۴(۵.۱۰۳قلرست

)۴.۲۲(۲.۱۸۱کهرام

پرمعامله ترین سهم
سایپا پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. بانک 
خاورمیانه در رده دوم این گروه ایس��تاد. گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۱۸۲.۳۰۶ ۱۳۵۸خساپا

۶۰.۳۶۳ ۲۵۰۰وخاور
۵۳.۳۸۸ ۱۲۰۷پترول
۳۰.۳۵۰ ۱۰۷۰خپارس
۲۹.۰۸۶ ۸۷۴خزامیا
۲۲.۱۷۶ ۶۳۸شپلي
۲۰.۶۷۴ ۹۷۲وساپا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را سایپا به خود 
اختصاص داد. بانک خاورمیانه رتبه دوم را به دس��ت آورد. 
گروه پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانیان ه��م در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۲۴۷.۴۸۲ ۱۳۵۸خساپا
۱۵۰.۸۹۴ ۲۵۰۰وخاور
۶۴.۴۲۲ ۱۲۰۷پترول
۵۵.۶۶۶ ۴۶۱۲فارس
۴۹.۴۵۴ ۴۹۳۹کماسه
۴۸.۰۰۱ ۳۵۴۰پکرمان
۴۰.۸۶۰ ۵۶۷۳شبندر

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام معامله شده 
را به دست آورد که گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در این 

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

۱۳۵۸۷۵۴۵خساپا
۱۲۰۷۲۵۸۶پترول
۱۰۷۰۱۶۱۵خپارس
۲۵۰۰۱۵۸۶وخاور
۸۷۴۱۵۶۲خزامیا
۴۹۳۹۱۵۵۰کماسه
۵۶۷۳۱۳۱۷شبندر

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

۶۶۷۵۱۳۳۵ددام
۱۹۹۹۱۰۰۰کساپا

۲۴۹۸۶۲۴خمحور
۱۲۳۷۴۱۲خریخت
۳۷۹۰۲۷۱فمراد
۲۶۲۳۲۳۸تکنو

۲۵۲۶۲۳۰خشرق

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

۷۸۴۲.۰۹وخارزم
۱۱۴۸۲.۱۳واعتبار
۵۰۱۸۲.۴۲کگاز

۱۰۹۷۳.۲۵پردیس
۱۰۹۰۳.۶۳ورنا

۳۱۱۰۷۴.۱۱همراه
۲۱۵۴۴.۱۴وبانک

نماگر بازار سهام
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تبریلز – ماهلان فلاح- مع��اون 
فرهنگ��ی اداره کل فرهن��گ و ارش��اد 
اسالمی آذربایجان شرقی، نهادینه کردن 
افکار و اندیش��ه های ام��ام خمینی )ره( 
را مهمتری��ن رس��الت نهادهای فرهنگی 
عن��وان کرد. ب��ه گزارش خبرن��گار ما در 
تبری��ز، "محمدحس��ن چمیده ف��ر" در 
نشست هماهنگی اعضای کمیته فرهنگی 
 و هن��ری بزرگداش��ت س��الگرد ارتحال

 امام خمین��ی )ره( در تبریز با اش��اره به 
ضرورت تبیین اندیشه های حضرت امام 
خمینی در عصر حاضر گفت: باید شرایطی 
ایجاد شود تا اندیشه های حضرت امام)ره( 
در اختیار مردم مسئولین و علی الخصوص 
س��خنرانان قرار گیرد تا مردم بیش��تر به 
عظمت روح، ذهن و اندیش��ه های ایشان 

پی ببرن��د. وی گفت: ام��ام خمینی)ره( 
رهبری مردمی و دارای اهداف و اندیش��ه 
های متعالی بودند و توانستند اسالم و ایران 
را ب��ا انقالب به دنیا معرفی کنند  و براین 

اساس مطالعه  آثار مکتوب و ترویج افکار 
بی نظیر ایشان عامل مصون سازی نسل 
جوان در برابر جنگ نرم  و  تهاجم فرهنگی 
دش��منان خواهد بود. چمیده ف��ر، افزود: 

اندیشه های الهی و انسانی بنیانگذار نظام 
مقدس جمهوری اسالمی برگرفته از آموزه 
های دینی بوده و بازخوانی آنها نباید تنها 
مختص ایام س��الگرد ارتحال ایشان باشد. 
وی تصریح کرد: اصلی ترین رسالت نهادها 
در ای��ن بره��ه از زمان، پویای��ی در حوزه 
شناخت امام است، باید قلوب جوانانی را که 
فضای زمان امام را درک نکرده اند، با شیوه 
های نوین و غیرکلیش��ه ای جذب بینش 
امام کنیم. وی در پایان گفت: امیدواریم با 
همت همه مسئوالن نهادهای عضو کمیته 
برنامه های اجرا شده در سال جاری نسبت 
به سال گذشته از غنای بیشتری برخوردار 
بوده و مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام 
خمینی )ره(  باش��کوه تر از پیش برگزار 
شود. الزم به ذکر است کمیته فرهنگی و 

هنری بزرگداشت ارتحال امام خمینی )ره( 
که ریاست آن به عهده اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان، شامل صدا و سیمای 
مرکز آذربایجان شرقی، آموزش و پرورش 
استان، دانشگاه تبریز، شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی، سازمان میراث فرهنگی،  
صنایع دستی و گردشگری استان، معاونت 
اجتماع��ی، فرهنگی وهنری ش��هرداری،  
اداره کل تبلیغات اس��المی استان، کانون 
پرورش��ی و فکری کودکان، حوزه هنری، 
معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه عاشورا، 
نهاد کتابخانه های عمومی اس��تان، بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، 
اوقاف و امور خیریه و کانون های فرهنگی 
و هنری مساجد استان آذربایجان شرقی 

است.

اهلواز - خبرنگار فرصت امروز - ناظر و مجري 
م��وزه هاي نفت آبادان از افتتاح موزه کارآموزان آبادان 
به عنوان دومین موزه صنعت نفت تا 2 ماه آینده خبر 
داد. ساس��ان بام��داد صوفی با اع��الم این خبر گفت: 
آموزشگاه فنی و حرفه ای یا آرتزین اسکول آبادان یکي 
از 5 نقطه تاریخي این ش��هر اس��ت که از سوي مرکز 
موزه و اسناد صنعت نفت ایران براي ایجاد موزه در نظر 
گرفته شده اس��ت و آماده سازي آن در مراحل پایاني 
قرار دارد.وي افزود: پنج نقطه تاریخی صنعت نفت در 
آبادان شامل بنزین خانه، نیروگاه شماره یک، آموزشگاه 
فنی و حرفه ای ، خانه های تش��ریفاتی و اسکله براي 
اح��داث موزه در نظر گرفته ش��ده  که بنزین خانه به 

عنوان نخستین آنها، دي ماه سال گذشته افتتاح شد. 
بامداد صوفي درباره قدمت آموزشگاه حرفه اي آبادان 
گفت: این آموزشگاه در سال 1312 به عنوان نخستین 
مرکز آموزش فنون تخصصي صنعت نفت در خاورمیانه 
و س��ومین مرکز آموزش در جه��ان پس از کالج نفت 
در منچس��تر انگلستان و انس��تیتوي فني واشنگتن 
تأسیس شد. وي افزود: فضاي این آموزشگاه 11 هزار 
متر مربع اس��ت و در دوره فعالیت خ��ود کارآموزان را 
در رش��ته هایي چون زبان، برق، ساختمان، مکانیک، 
تراش��کاري، جوش��کاري، نقش��ه کش��ي، لوله کشي 
س��اختمان و حسابداري تربیت مي کرد. بامدادصوفي 
اضافه کرد: این موزه ش��امل یک سالن براي نگهداري 

و نمایش تجهیزات،وسایل و ماشین آالت قدیمي،اتاق 
هاي اداري و مدیریت، کالس هاي آموزش��ي و فضاي 
باز اس��ت که در محوطه بیروني یک اتوبوس قدیمي و 
وسایلي براي تفریح و بازي کودکان قرار داده شده است. 
ناظ��ر و مجري موزه هاي نفت آبادان ادامه داد: پس از 
موزه کارآموزان، کارهاي اجرایي براي راه اندازي نیروگاه 
شماره یک آبادان به عنوان سومین مکان تاریخي این 
ش��هر آغاز خواهد شد. بامدادصوفي افزود: این نیروگاه 
در محوطه پاالیشگاه آبادان قرار دارد و مجوزهاي الزم 
براي تبدیل آن به موزه گرفته شده که ضمن بازسازي 
بر اساس استاندارهاي موزه اي، طبقه دوم ساختمان آن 
به مساحت 180 متر مربع، براي نمایش تجیهزات برقي 

قدیمي آماده مي ش��ود. وي با بیان این که بر اس��اس 
برنامه ریزي انجام شده موزه نیروگاه تا پایان امسال راه 
اندازي مي شود گفت:همزمان با نیروگاه، موزه اسکله 
آبادان را ش��روع خواهیم کرد ک��ه با 1850 متر طول 
بزرگترین اس��کله موزه دریایي جهان خواهد بود و دو 
برابر تمام اس��کله هایي است که تاکنون موزه دریایي 
شده اند. بامدادصوفي با بیان این که ساخت این موزه 
اسکله مورد تأکید وزیر محترم نفت است اظهار داشت: 
تالش مهندس زنگنه بر این است تا درهاي موزه هاي 
نفت به روي مردم باز ش��ود و آنها بتوانند به راحتي از 
موزه اسکله به عنوان یکي از جاذبه هاي گردشگري در 

ساحل اروندرود دیدن کنند. 

بندرعبلاس- خبرنگار فرصت املروز - معاون 
برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان 
هرمزگان گفت: در راستای بهره گیری از سیستم های 
انرژی های تجدیدپذیر، 20 دستگاه سیستم روشنایی 
معابر هیبریدی بادی و خورش��یدی در جزیره هرمز به 
بهره برداری رسید. مهندس نیما امیرشکاری افزود:این 

سیس��تم روشنایی شامل 80 پنل خورشیدی 60 وات، 
20 دس��تگاه توربین ب��ادی 600 وات،  80 عدد باتری 
120 آمپرس��اعت و 40 دستگاه المپ LED  60 وات 
می باش��د. وی اضافه کرد:این سیس��تم از طریق پنل 
های خورش��یدی و توربین های ب��ادی که بر روی پایه 
های روش��نایی معابر نصب ش��ده، انرژی مورد نیاز را از 

نور خورش��ید و وزش باد دریافت و در باتری متصل به 
سیس��تم ذخیره می کند. مهندس امیرشکاری هزینه 
اجرای سیستم روشنایی معابر هیبریدی را دو میلیاردو 
990 میلیون ری��ال عنوان کرد و افزود: این سیس��تم 
قابلیت پشتیبانی در هوای ابری به مدت سه شبانه روز 

را دارد. 

اصفهان – قاسلم اسلد- معاون عمران شهری 
شهرداری اصفهان گفت:پروژه مرکز همایش های بین 
المللی امام خامنه ای در انتهای خیابان ش��هید روح 
االمین و مجاور کمربندی ش��رق اصفهان در زمینی 
به وس��عت ۷0 هکتار در حال ساخت است و تاکنون 
64 درصد پیشرفت داشته است. ایرج مظفر در گفتگو 
ی��ی اظهار کرد: پروژه مرکز همایش های بین المللی 
ام��ام خامنه ای )مد ظله العالی( با 16 قرارداد و مبلغ 
220 میلیارد تومان در دس��ت اجراست و تاکنون 64 
درصد پیش��رفت داشته اس��ت. وی در ادامه گفت:  با 
توجه به ل��زوم احداث یک مرکز همایش بین المللی 

در ش��هر و با در نظرگرفتن ویژگی های این مراکز در 
دنیا به همراه کلیه فضاهای تکمیلی مانند سالن های 
پشتیبانی، دفاتراداری، کارگاه های آموزشی، نمایشگاه، 

هتل، مجتمع تجاری، این پروژه مهم در دس��تور کار 
ش��هرداری اصفهان قرارگرفت. معاون عمران شهری 
ش��هرداری اصفهان اضافه کرد:  س��ایت  این پروژه در 
انتهای خیابان شهید روح االمین و مجاور کمربندی 
شرق اصفهان در زمینی به وسعت ۷0 هکتار در حال 
س��اخت است. وی با بیان اینکه نمای ساختمانی این 
مکان، به صورت مدور در 6 طبقه و نمای سالن اصلی 
این مجموعه از پانل هایGFRC و برای اولین بار در 
کشور اجرا ش��ده است، عنوان کرد:  این نما از مصالح 
کامپوزیت با مقاومت باال و همچنین ش��کل پذیری 
مناسب تشکیل شده است و ترکیبی از سیمان، ماسه، 

الی��اف مقاوم قلیایی)AR(،   میکروس��یلیس و روان 
کننده بوده و در برابر آتش سوزی مقاوم است. مظفر با 
بیان اینکه مساحت سالن اصلی این پروژه  3100 متر 
مربع است، افزود: 1154 عدد صندلی برای تماشاگران 
در این مجموعه پیش بینی ش��ده که  616 صندلی 
در طبق��ه اول و 616 صندلی در طبقه دوم قرار دارد. 
وی  ب��ا بیان اینکه س��الن اصلی مرکز همایش ها که 
فضای اصلی این مرکز اس��ت در مرک��ز نیم کره قرار 
دارد، ادامه داد: جایگاه میهمانان ویژه در طبقه همکف 
و تماشاگران در چهار جایگاه مج�زا در دو طب��قه اول 

و دوم قرار می گیرند. 

سلاری -دهقان - مدیر عامل ش��رکت توزیع برق 
مازن��دران از آمادگی کامل اکی��پ های فنی عملیاتی 
ش��بکه توزیع برق در روز 29 اردیبهش��ت ماه تا پایان 
زمان ش��مارش آرای انتخابات خبرداد. مهندس قاسم 
شهابی  در جلسه تحلیل حوادث در ساری همچنین از 
تشکیل کارگروه انتخابات در ستاد و امورهای توزیع برق 
مازندران خبر داد و یادآورشد: با توجه به شروع انتخابات 
نامزدهای انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
و پنجمین دوره شوراها و تشکیل ستادهای مربوطه در 
نقاط مختلف ، کارگروه انتخابات در س��تاد و امورهای 
توزیع برق مازندران تشکیل شد . وی خاطرنشان کرد: 
با عنایت به اهمیت تامین برق مطمئن در روز برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری  و  شوراها ، این شرکت ضمن 
تشکیل کارگروه تخصصی از سوی ستاد ، نسبت به تهیه 

و تدوی��ن تمهیدات الزم در س��طح امورهای 16 گانه و 
کلیه بخشهای تابعه از قبل از شروع انتخابات تا پایان آن 
اقدام نموده است . مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران 
تعیین کارگروه تخصصی از سوی ستاد این شرکت جهت 
حضور در کلیه امورهای توزیع ، شناس��ایی کلیه مراکز 
اخذ و ش��مارش آرا طبق هماهنگی قبلی با فرمانداری 
شهرستانها و ستاد انتخابات جهت کنترل  خاموشی ها 
و تامین برق پایدار ، بررسی و بروزرسانی سناریو  مانور 
و فیدرهای تامین کننده برق مراکز مذکور در ش��رایط 
اضطرار ، شناسایی و بکارگیری ژنراتورهای تامین برق 
اضطراری موجود در امورها و یا سایر دستگاههای اجرایی 
، جانمایی ، راه اندازی ، تامین سوخت و تعیین متصدی 
چن��د روز قبل از برگزاری انتخابات ، لغو مرخصی کلیه 
پرسنل علی الخصوص حوزه بهره برداری سطح شرکت 

توزیع برق مازندران و کنترل خاموشی های خواسته در 
ایام انتخابات ، بررسی شرایط تامین روشنایی سطح شهر 
بویژه در مراکز اخذ و شمارش آرا ، هماهنگی و همکاری 
بین نمایندگان ستادی و مدیران امورهای توزیع مستقر 
در سطح شهرس��تانها از جمله برنامه های این شرکت 
جهت آمادگی مقابله با موارد اضطراری بر شمرد . شهابی 

افزود : جهت کنترل بیشتر شبکه های توزیع برق ، عالوه 
بر مدیران و معاونین و ناظرین امورها ، مدیران ستادی 
نیز به عنوان نمایندگان مدیرعامل در ستاد و امورهای 
توزیع جهت نظارت بیشتر و بهتر در 29 اردیبهشت ماه 
حضور خواهند یافت . وی به جایگاه و اهمیت انتخابات 
در نظام اسالمی پرداخت و گفت : انتخابات تعیین کننده 
امنی��ت ملی و حضور مردم در انتخابات ، تحقق  بخش 
اهداف و آرزوهای ملت و نظام اس��ت و با همان جایگاه 
اساسی خود در نظام جمهوری اسالمی باید همواره مورد 
توجه باشد و این حضور ، امنیت را نیز تضمین می کند و 
آنچه ما در نظام جمهوری اسالمی ایران به آن سرافرازیم 
وجود دولت با اقتدار ، مشروع ، مقبول و کارآمد است و 
دولت امید مردم و پش��تیبان نظام و راهگشای کارهای 

اساسی برای کشور است . 

تبریز- ماهلان فاح- مرحله مقدماتي بیس��ت و 
یکمین دوره مس��ابقات قرآن کری��م و نهج البالغه ویژه 
فرزندان کارکنان و همچنین دهمین دوره مسابقات ویژه 
کارکنان و همسران منطقه 8 عملیات انتقال گاز در تبریز 
برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط 
عمومي منطقه 8 عملیات انتق��ال گاز ایران، این دوره از 
مسابقات طي آیین باشکوهي در فضاي روحاني و معنوي 
مصلي بزرگ امام خمیني)ره( تبریز، با حضور مسئولین، 
کارکن��ان و متفکران قرآني بص��ورت تجمیعي برگزار و 
ش��رکت کنندگان در رشته هاي حفظ، قرآئت، مفاهیم، 
نهج البالغه، اح��کام، اذان و ... با هم به رقابت پرداختند. 

در ابتداي مراسم یداله بایبوردي، مدیر منطقه 8 عملیات 
انتقال گاز، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: انسان باید 
قرآن را س��رلوحه زندگي خود قرار ده��د چرا که امروزه 
گره تمام مش��کالت اجتماعي و اخالقي در سایه قرآن و 

تمس��ک به آن  قابل حل مي ش��ود.  بایبوردي، قرآن را 
معجزه رس��ول خدا و تنها کتاب مستند براي هدایت و 
راهنمایي بشر معرفي کرد و افزود: قرآن تنها کتابي است 
که هم اعجاز بودن آن از دالیل خاتم نبوت اس��ت و هم 
محفوظ ماندن آن بدون هیچ تحریف و دگرگوني در طول 
تاری��خ این اعجاز را به اثبات مي رس��اند. مدیر منطقه 8 
عملیات انتقال گاز ایران با اشاره به افزایش 23 درصدي 
آمار شرکت کنندگان مسابقات قرآني نسبت به سال قبل 
اضافه کرد: در این دوره از مسابقات 408 نفر از متسابقین 
شرکت کردند که از این تعداد 140 نفر کارکنان مرد، 11 
نفر کارکنان زن، 98 نفر همسران کارکنان و 159 نفر نیز 

فرزندان کارکنان را به خود اختصاص داده است. همچنین 
در حاشیه برگزاري این مسابقات، کودکان حاضر در محل 
فرصت یافتند در مسابقه نقاشی و قصه گویی هنر خود 
را در معرض نمایش قرار دهند.  بنابراین گزارش، نفرات 
منتخب هر رش��ته در مرحله مقدماتي بیست و یکمین 
دوره مس��ابقات قرآن کریم و نهج البالغه ویژه فرزندان و 
دهمین دوره مسابقات قرآن و نهج البالغه ویژه کارکنان 
و همسران منطقه 8 عملیات انتقال گاز، عالوه بر دریافت 
جوای��ز ارزنده ب��ه عنوان نمایندگان منطق��ه، به مرحله 
سراسري راه خواهند یافت. همچنین در مراسم افتتاحیه 
از فعاالن و برترین هاي قرآني نیز تقدیر و تشکر بعمل آمد.

ش��رکت   - املروز  فرصلت  خبرنلگار  اراک- 
پتروش��یمی ش��ازند موفق ب��ه اخذ گواهی بهداش��ت 
ش��ش محصول پلیمری خود از معاونت غ��ذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی ش��د .  به گزارش روابط عمومی 
پتروش��یمی ش��ازند، مهن��دس ولدخان��ی مدیرعامل 
این ش��رکت اظهار ک��رد: پروان��ه بهداش��تی تولید 6 

 LL0209AA  محصول پلیمری جدید با گریده��ای
MD3840UA ، L0209KJ ،   و پلی پروپیل��ن ب��ا 
گریده��ای EP2X83CE ، V30S و HP565S از 
س��وی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان 
مرکزی اخذ ش��ده اس��ت .  وی همچنین افزو: در حال 
حاضر 19 محصول شرکت پتروشیمی شازند که کاربرد 

دارویی، بهداش��تی و آرایشی دارند دارای پروانه تولید از 
معاونت غ��ذا و دارو وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی هستند و کارشناس��ان آن معاونت به صورت 
دوره ای از محصوالت تولیدی بازدید و نسبت به آزمایش 
آنها در آزمایشگاه های معتمد اقدام و بر کیفیت تولیدات 
صحه گذاری می کنند .  الزم شرکت پتروشیمی شازند از 

تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی گریدهای دارویی و 
بهداشتی در کشور است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی آذربایجان شرقی:

نهادینه کردن افکار و اندیشه های امام خمینی )ره( مهمترین رسالت نهادهای فرهنگی است

دومین موزه صنعت نفت تا 2 ماه آینده افتتاح مي شود

نصب 20 سیستم روشنایی معابر بادی و خورشیدی در جزیره هرمز

پیشرفت ۶۴ درصدی ساخت مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای در اصفهان

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران :

آمادگی کامل اکیپ های عملیاتی در پایداری شبکه تا پایان زمان شمارش آرای انتخابات

رشد 23 درصدي متسابقین قرآنی منطقه 8 عملیات انتقال گاز

اخذ گواهی بهداشت ۶ محصول پلیمری در پتروشیمی شازند

اخبار

208 سامان عرفی در گلستان دارای 
طرح مرتعداری است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - رئیس اداره مرتع منابع طبیعی و 
آبخیزداری گلستان گفت:  از 2۷5 سامان عرفی در گلستان 208 سامان 
عرفی دارای طرح مرتعداری اس��ت.مهندس تاج قلی فرهنگ دوست با 
بیان اینکه مس��احت کل مراتع استان 862 هزار هکتار است و بیش از 
41 درصد مس��احت استان گلستان را شامل می ش��ود، افزود: تدوین 
ط��رح های مرتعداری )چند منظوره( در مدیریت و برنامه ریزی مراتع، 
اصالح و احیاء و تنظیم ظرفیت چرا برای مراتع استان دارای اهمیت و 
مورد توجه اداره کل منابع طبیعی است.وی تصریح کرد: طی جلسات 
متع��دد و هماهنگی های به عمل آمده بی��ن اداره امور مراتع اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان گلستان با سازمان نظام مهندسی 
کش��اورزی و منابع طبیعی اس��تان و با هدف آشنایی و آموزش بیست 
نفراز کارشناسان نظام مهندسی با شرح خدمات تهیه طرح مرتعداری 
چند منظوره یک دوره آموزشی تهیه طرح های مرتعداری تلفیقی )چند 
منظوره( در محل مرکز آموزش جهاد کش��اورزی برگزار شد.مهندس 
فرهنگ دوست توضیح داد: این دوره شامل یک مرحله تئوری سه روزه 
با سر فصل های ابالغ شده شامل برنامه ریزی های مدیریتی، حفاظتی، 
آموزش و ترویج، بررس��ی هزین��ه و درآمد های طرح برگزار گردید.وی 
ادامه داد: در ادامه دوره آموزشی یک مرحله عملیات میدانی یک روزه 
در مراتع حوزه استحفاظی شهرستان آق قال به منظور تبیین روش های 
جمع آوری اطالعات، روشهای اندازه گیری پوشش گیاهی برگزار گردید.
الزم به ذکر است  مدرس این دوره آقای مهندس محمد حسن ادهمی 
مجرد ، از کارشناسان ارشدخبره بازنشسته اداره مرتع  اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان گلستان بودند.

راهکارهای حفاظت از 7500 اصله نهال 
کشت شده در حریم جاده کاله

گلرگان- خبرنلگار فرصت املروز - با حضور مدی��ر کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری گلس��تان، بخشدار لوه، رئیس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری گالیکش، نماینده اداره راه و حمل و نقل جاده ای، مجری 
طرح، فرماندهی نیروی انتظامی، فرماندهی راهنمایی رانندگی، دهیاری 
ها و شوراهای روستا جلسه ای جهت حفاظت از۷500 اصله نهال از گونه 
های چنار، صنوبر، توت، زیتون تلخ و داغداغان که به طول 25 کیلومتر 
درحریم جاده سه راهی کالله تا تنگراه کشت گردیده  برگزار شد..مدیر 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در ابتدا به توانمندسازی 
جوام��ع محلی تاکید و اظهار کرد: با ثبت تعاونی فراگیر و تعاونی های 
موضوعی در شهرستان ها زمینه توانمندسازی جوامع محلی فراهم شده 
است که این تعاونی ها در زمینه های مختلف می توانند باعث کارآفرینی 
و افزایش درآمد برای خانوارهای روستایی و جوامع محلی شوند.مهندس 
قزل س��فلو در ادامه به بحران آب در منطقه اشاره کرد و گفت: یکی از 
راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از هدررفت آب در منطقه حفظ و 
احیای جنگل ها و فضاهای س��بز منطقه می باشد که نهالکاری ایجاد 
شده در حاشیه جاده ضمن تاثیر مثبت در جلوگیری از ایجاد سیالب در 
منطقه با ایجاد کمربند سبز به عنوان بادشکن عمل خواهد کرد و مانع 
از کاهش محصوالت زراعی منطقه خواهد شد. وی افزود: با توجه به این 
که نهالکاری در ورودی استان خراسان می باشد باعث توقف مسافران در 
این محدوده خواهد شد که روستاییان و جوامع محلی نیز می توانند از 
این فرصت استفاده کنند و محصوالت زراعی و صنایع دستی خود را به 
نمایش بگذارند و به فروش برسانند.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
گلستان در پایان از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای که هزینه 
ه��ای اجرایی این طرح را بر عهده دارد تش��کر و قدردانی کرد.در ادامه 
جلسه، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گالیکش در 
این جلس��ه به اهمیت نهاکاری ایجاد ش��ده در حاشیه جاده سه راهی 
کالله – تنگراه اشاره کرد و گفت: از آنجا که این مسیر جاده ترانزیتی می 
باشد و میلیون ها مسافر ساالنه از این مسیر تردد می کنند می تواند در 

زمینه گردشگری شهرستان تأثیر بسزایی داشته باشد.

200 بوستان روستایی استان بوشهر 
آماده بهره برداری شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل 
بنیاد مس��کن استان بوشهر گفت: 200 بوستان 
روس��تایی ب��ا 500 ه��زار متر مربع مس��احت 
در روس��تاهای اس��تان بوش��هر تکمیل و آماده 
بهره برداری ش��د. به گزارش روابط عمومی بنیاد 

مسکن استان بوشهر، حیدری در گفتگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه 
توسعه عمران روستایی یکی از برنامه های با اولویت بنیاد مسکن است 
اظهار داش��ت: طرح های مهم زیربنایی، بهداش��ت، درمان و راهسازی 
روستایی در قالب عمران روستایی اجرا می شود و طرح های اشتغال زایی 
در روس��تاها از اولویت وی��ژه ای برخوردار اس��ت. وی اجرای طرح های 
هادی روس��تایی را با هدف حفظ ماندگاری جمعیت روستایی، ارتقای 
ش��اخص های بهداشت عمومی، بهبود ش��رایط اقتصادی، اجتماعی و 
محیطی، ایجاد بستر مناسب در روند توسعه پایدار روستاها ایجاد خواهد 
نمود و زمینه الزم برای مشارکت فعال مردم در توسعه و عمران روستاها 
را به دنبال خواهد داشت. مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر طرح های 
هادی را س��ندی برای توسعه روستاها خواند و گفت: کنترل و هدایت 
ساخت و ساز، بهبود عبور و مرور و اصالح شبکه معابر، افزایش بهداشت 
عمومی روستا و س��اماندهی مراکز محله و افزایش تعامالت اجتماعی 
براس��اس این طرح انجام می ش��ود. وی از اجرای بوس��تان روستایی با 
تجهیزات کامل در روس��تاهای استان بوشهر خبرداد و افزود: این طرح 
در بیش از 400 روستای استان بوشهر اجراء شده که روند اجرایی 200 
بوستان روس��تایی با 500 هزارمترمربع مساحت، تکمیل و آماده بهره 

برداری شد. 

مرز بین المللی مهران رتبه نخست گردشگران 
ورودی به کشور را به خود اختصاص داد

ایام- خبرنگار فرصت امروز - مرتضی رحمانی موحدی معاون 
گردشگری کش��ور و مهندس مروارید استاندار استان ایالم وجمعی از 
مدیران از پایانه مرزی مهران بازدید و در نشست ساماندهی گردشگران 
ورودی م��رز مهران در پایانه مرزی ش��رکت کردند . رحمانی موحدی 
اظهار داش��ت : بر اس��اس اعالم س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای کش��ور مرز مهران رتبه نخس��ت گردش��گران خروجی از کشور در 
ایام نوروز امس��ال را از آن خود کرد. وی تاکید کرد: این مرز نخس��تین 
مرزی است که طرح ساماندهی گردشگران ورودی در آن اجرا می شود. 
رحمانی موحد یادآور شد: آبان سال 92 کارگروه ساماندهی گردشگران 
عراقی در س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایجاد 
ش��د و بعد از تصویب شورای امنیت ملی از طریق وزارت کشور به 12 
اس��تان مرزی و غیر مرزی برای اجرا ابالغ شد. وی تصریح کرد: در این 
راستا بخشنامه ای تهیه و تکالیف همه دستگاه های عضو این کارگروه 
مش��خص شد که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
هماهنگی بین دس��تگاه ها را بر عهده دارد. به گفته وی، تمرکز اصلی 
اجرای طرح ساماندهی گردش��گران بر روی مسافران ورودی از کشور 
عراق با حفظ تکریم آنها و مدیریت این گردش��گران در داخل کش��ور 
توسط بخش خصوصی است البته به هیچ عنوان نباید هزینه اضافی از 
زائران و گرداشگران ورودی به کشور گرفته شود. در این جلسه  دلخواه 
مدی��رکل راه��داری و حمل ونقل جاده ای ای��الم ضمن خیر مقدم به 
حاضرین فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته درراس��تای خدمات دهی 

به زائران در پایانه مرزی را بیان و تشریح نمودند. 

اخبار

جشن بزرگ نیمه شعبان در سالن ورزشی 
گیت بوستان  خوزستان برگزارشد 

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - جشن بزرگ میالد امام زمان)عج( 
)عج( با حضور خانواده های کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان 
در س��الن 2500 نفره گیت  بوس��تان  برگزار شد. این جشن بزرگ با 
مولودی خوانی محمد امام ، خوانندگی مهدی یراحی خواننده مطرح 
کشور، اجرای نمایش توسط حسین محمدی از هنرمندان خورستانی به 
همراه یک مسابقه بین حاضران برگزارشد. تورج فتاحی سرپرست روابط 
عمومی شرکت در آغاز این جشن بزرگ گفت: رویکرد روابط عمومی 
در سال جدید توجه بیشتر به خانواده های کارکنان است و  تالش می 
کنیم تا پایان سال جشن هایی با کیفیت باال برای همکاران برگزارکنیم. 
وی ادام��ه داد: یکی از وظابف ذاتی روابط عمومی برگزاری جش��ن به 
مناسبت های مختلف است که اجرای چنین برنامه هایی  در ابتدا تکریم 
بخشی از زحمات کارکنان و درمرحله بعد تقویت انگیزه و افزایش روحیه 
برای کار و فعالیت بیشتر در صنعت برق خوزستان است. فتاحی با بیان 
اینکه شرکت برق منطقه ای خوزستان خاطرنشان کرد: نگاه مدیرعامل 
شرکت و مجموعه تحت سرپرستی فراهم نمودن زمینه ایجاد نشاط و 
شادابی در همکاران  است که اعتماد ایشان به مجموعه روابط عمومی  

مسیر آینده را برای انجام فعالیت های گسترده هموارکرده است.

تحصیل 15 هزار دانشجو در دانشگاه 
جامع علمی کاربردی استان بوشهر 

بوشلهر- خبرنگار فرصلت امروز- 
رئی��س دانش��گاه جامع علم��ی کاربردی 
استان بوشهر از تحصیل بیش از  15 هزار 
دانش��جو در این دانش��گاه خبردادو افزود: 
این آمارش��امل  20درصد جمعیت اس��تان است که بیشترین پوشش 
دانش��گاهی را به خود اختصاص داده است .  اسکندری افزود: دانشگاه 
جامع علمی کاربردی استان بوشهر نسبت به جمعیت مقام اول کشور را 
دارد که دانشجویان در 4 حوزه صنعت ، کشاورزی، مدیریت  وخدمات 
، فرهنگ و هنر مش��غول به تحصیل هس��تند.  وی گفت : دانشجویان 
این دانش��گاه  39 درصد در حوزه صنعت، 51 درصد در حوزه مدیریت 
و خدم��ات، 8 درصد در ح��وزه فرهنگ و هن��ر و 1.5 درصد در حوزه 
کشاورزی مشغول به ادامه تحصیل هستند.  وی اظهارداشت: 52درصد 
دانشجویان در مقطع کارشناسی 4۷ درصد در مقطع کاردانی و 25درصد 
نیز در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند.   اسکندری  با اشاره باینکه   
20مرکز علمی کاربردی در استان داریم افزود: 81 درصد از دانشجویان 
پسر و 19 درصد دختر در این مراکز  مشغول به ادامه تحصیل هستند 
که ۷0درصد آنها شاغلین و 30درصد آزاد به خود اختصاص داده است 
.  رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر تصریح کرد: بیش 
از 1۷00م��درس فعال  داریم که 28 درصد در حوزه صنعت، 50درصد 
در حوزه مدیریت و خدمات اجتماعی، 86 درصد کارشناس��ی ارش��د ، 
10درص��د مدرک دکت��را و 3درصد در حوزه فرهنگ و هنر به تدریس 
دانشجویان مشغول هستند.  اسکندری یاداورشد: تولید و اشتغال ستون 
فقرات یک جامعه محس��وب می ش��ود که نیازمند به انسانهای ماهر ، 
توانمند و کارآمد است و رسالت اصلی این دانشگاه ایجاد مشاغل جدید، 
پویا کردن کسب و کارهای سنتی است و با برنامه ریزی امیدوارم بتوانیم 

بهینه سازی کنیم و راندمان  را افزایش دهیم . 

جلسه کارگروه مدیریت جامع حوزه 
آبخیز برگزار گردید

قزوین- خبرنگار فرصت امروز 
-جلسه کارگروه مدیریت جامع حوزه 
آبخیز با حضور مهندس فرخزاد معاون 
عمرانی اس��تاندار و دکتر گرشاسبی 
مع��اون آبخی��زداری مرت��ع و بیابان 
سازمان جنگلها و مراتع و اعضاءاستانی کارگروه در محل اداره کل منابع 
طبیعی استان برگزار گردید دکتر گرشاسبی ضمن بیان عوامل افزایش 
ریزگردها در کشور گفت نگاه نقطه ای در انجام پروژه ها اثرات نامطلوبی 
بر جای خواهد گذاشت و باید این نگاه تغییر نماید وی افزود مدل برنامه 
ریزی داینامیک در اجرای فعالیتها در کشور ما مغفول مانده است و در 
حوزه های آبخیز نیز میبایست برنامه ریزی مشترک بین دستگاهها انجام 
پذیرد و همگرایی بین ا دارات وجود داشته باشد تا نتیجه مطلوب حاصل 
ش��ود و سند نهایی تدوین ش��ده باید همه ارکان رادر برگیرد  مهندس 
فرخزاد نیز گفت: در اجراب چنین پروژه هایی باید از ظرفیتهای فرمانداران 
و بخشداران و حتی دهیاران استفاده بهینه شود و تاثیر گزاری این اقشار 
د رنتیجه گیری نهایی بسیار موثر می باشد وی همچنیی خواستارعضویتو 
مشارکت سازمانهای  مردم نهاد در چنین کارگروه هایی گردید در ادامه 
دکت��ر جزی در خصوص روند فعالیتها در حوزه های آبخیز و هفت گام 
مدیریت جامع حوزه های آبخیز مطالبی را به س��مع حضار رس��اندند 
مهندس کمالی مدیر حوزه جامع ابخیز گشنه رود نیز از فعالیتهای انجام 

شده در این حوزه از زمان آغاز پروژه گزارشی ارائه نمود ند.
 

اولین نشست تخصصی مدیران حراست سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در رشت 

رشلت- مهناز نوبلری- اولین 
نشس��ت تخصصی مدیران حراست 
مناطق 1 و 5 تابعه سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای کشور به مدت 
دو روز در رشت برگزار شد. در ابتدای 
این نشست مهندس نازک کار، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان گیالن ضمن خیر مقدم، گزارشي از موقعیت و جایگاه حمل و نقل 
و راههای استان و عملکرد اداره کل استان گیالن درسال گذشته در این 
حوزه ها ارائه نمود. ایشان طی سخنانی گفت: اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای گیالن رسالت بزرگ و خطیر نگهداری بالغ بر 11 هزار 
کیلومتر از راههای شریانی،غیر شریانی و روستایی را به همت راهداران 
پرتالش و سختکوش استان عهده دار بوده که بیش از ۷2 میلیون متر 
مکعب برفروبی در سال گذشته بیانگر تنها گوشه ای از تالشها و برنامه 
ریزیهای صورت پذیرفته در بخش نگهداری راههای اس��تان می باشد. 
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن سپس با اشاره به 
این نکته که استان گیالن با وجود بندر و پایانه ی مرزی یکی از استانهای 
مهم حمل و نقلی کشور در حوزه های کاال و مسافر در سطح داخلی و 
بین المللی محسوب می شود گفت: در نوروز سالجاری شاهد تردد بیش 
از 58 هزار مس��افر نوروزی از پایانه مرزی آس��تارا بودیم که این آمار در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4۷ درصد رشد داشته است. این مقام 
مسئول در ادامه ضمن تاکید بر هدفگذاری اداره کل بر امر ارتقاء ایمنی 
تردد در محورهای استان گفت:در راستای افزایش ایمنی تردد، بکارگیری 
سیستمهای کنترل و نظارت هوشمند در دستور کار این اداره کل قرار 
دارد که در این راستا 16 سامانه هوشمند در استان در حال بهره برداری 
می باشد که در سالجاری نیز عملیات اجرایی 3۷ سامانه ثبت تخلفات 
عبور و مرور در دس��تور کار قرار گرفت که عملیات اجرایی آن نیز آغاز 
شده است. جعفری معاون دفتر مرکزی حراست سازمان راهداری وحمل 
ونقل جاده ای نیز به تشریح اهداف برگزاری نشست پرداخته وگفت: این 
نشست ها با هدف اطالع از مشکالت ودیدگاهها و انتظارات استانها وهم 
اندیشی و تشریک مساعی پیرامون آنها برگزار می شود . جعفری با اشاره 
به بازخورد مثبت نشست های قبلی در استانها برادامه اینگونه نشست 
هاي تخصصی منطقه ای پیرامون مسائل جاری و ماًموریتهای محوله و 

بررسی مسائل و مشکالت استانها تاکید نمود.

تبریز - ماهان فاح- با حضور فرماندار شهرستان، 
مدیرعامل آبفار اس��تان، بخشدار، مس��وولین استانی و 
شهرستانی و جمعی از اهالی منطقه، آب شرب روستای 
طرزم شهرستان ورزقان افتتاح و مورد بهره برداری قرار 
گرفت. به گ��زارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط 
عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آبفار استان، رییس 

هییت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
در حاش��یه این آیین، گفت: در این پ��روژه اجرای خط 
انتقال و تغذیه به طول 2150 متر با س��ایزهای 90 الی 
160 میلی متر و مخزن بتنی به حجم 200 مترمکعبی 
اجرا شده اس��ت. مهندس صمدنژاد افزود: در این پروژه 
اعتب��اری بالغ بر 360 میلیون تومان هزینه ش��ده که با 

افتتاح آن 185 خانوار با جمعیتی بالغ بر ۷80 نفر از آب 
آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.  مدیرعامل 
آبفار تصریح کرد: در طول سه سال گذشته 364 روستا 
افتتاح ش��ده یعنی در عرض س��ه روز یک روستا از آب 
آشامیدنی سالم بهره مند شده و این جای مباهات است 

که این اقدام در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است.

افتتاح آب شرب روستای طرزم شهرستان ورزقان در آذربایجان شرقی
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دولت یازدهم در حالی توانس��ت به واس��طه 
توافق هس��ته ای و برجام، قفل ورود خارجی ها 
به خودروس��ازی کشور را باز کند که این اتفاق 
عم��ًا دومین صنعت بزرگ ایران را در مس��یر 
»جهانی ش��دن« و تبدیل به یک »خودروساز 

واقعی« قرار داده است. 
جدا از اینکه برجام س��بب شد همکاری های 
مشترک میان خودروسازان ایرانی و خارجی از 
سر گرفته ش��ود، مقدمات »خودروساز شدن« 
کش��ور نیز به واسطه مش��ارکت با شرکت های 
بزرگ دنی��ا در حوزه طراحی نی��ز فراهم آمد. 
به عب��ارت بهت��ر، ط��ی چهار س��ال گذش��ته، 
خودروس��ازی کش��ور ب��ا عبور از مش��کات و 
چالش های��ی مانن��د افت تولید و تورم ش��دید 
قیمت��ی، دوب��اره ب��ا خارجی ها آش��تی کرد تا 
عاوه  بر از س��رگیری همکاری های مشترک با 
خودروس��ازان دنیا، وارد ف��از طراحی پلتفرم و 
محصول شود. از مجموعه این اتفاقات، با عنوان 
»ورود ایران به مسیر خودروساز شدن و جهانی 
ش��دن« یاد می ش��ود، چه آنکه صنعت خودرو 
توانست با عبور از دیوار تحریم ها به واسطه پل 
برجام، به ش��رکت های معتب��ر خارجی متصل 
ش��ود. به گزارش دنیای اقتصاد، خودروسازان 
کش��ور پس از توافق هس��ته ای و برجام اقدام 
ب��ه عقد چند ق��رارداد و تفاهم نامه با همتایان 
خارجی خود کردند تا از این راه، ضمن جبران 
عقب ماندگی ه��ای چند س��ال گذش��ته، روند 
رش��د و توسعه را س��ریع تر طی کنند. قرارداد 

ایران خودرو با پژو، تفاهم نامه سازمان گسترش 
و نوس��ازی صنایع ای��ران با رن��و و تفاهم نامه 
س��ایپا با س��یتروئن از جمله رخدادهای مهم 
صنعت خودروی ایران در پس��ابرجام به ش��مار 
می روند ک��ه به اعتقاد کارشناس��ان، مجموعه 
آنها می تواند به توس��عه صنعت خودروی ایران 
کمک کن��د. هرچند انتقادهای��ی نیز در مورد 
این مدل مش��ارکت میان خودروسازان ایرانی 
و خارجی مطرح ش��ده و می شود، با این حال 
صنعت خودروی کشور یگ گام فراتر نیز رفت 
و حاال قصد دارد پلتفرم و محصول اختصاصی 
نیز طراحی و تولید کند. به عبارت بهتر، صنعت 
خودروی کش��ور در این مس��یر قرار گرفته که 
در راس��تای رشد و توس��عه و تبدیل شدن به 
ی��ک خودروس��از واقعی، در کنار مش��ارکت با 
ش��رکت های خودروساز جهانی، سراغ طراحان 
و تأمین  کنندگان درجه یک دنیا برود. در واقع 
خودروس��ازی ایران قصد دارد ضمن ش��راکت 
با خودروس��ازان در پروس��ه  »تولی��د و مونتاژ 
صادرات محور«، دان��ش و فناوری و تکنولوژی 
روز دنیا را از ناحیه نزدیک شدن به شرکت های 
طراحی، مهندس��ی و تأمین  کنندگان خارجی 

نیز کسب کند. 
 در ی��ک کام می توان اینط��ور نتیجه گرفت 
که خودروسازی کش��ور طی چهار سال گذشته 
عمًا تغییر روی��ه داده، تا جایی که می خواهد از 
س��طح یک صنعت به اصطاح »مونتاژکار«، به 
تولیدکننده ای طراح در سطح بین المللی و دارای 

محص��والت صادرات محور تبدیل ش��ود. این در 
ش��رایطی است که تا قبل از اجرایی شدن برجام 
و لغو تحریم ها، راه دسترس��ی صنعت خودروی 
ایران به دنیای خودروس��ازی بس��ته شده بود و 
امکان همکاری و مشارکت حتی در سطح مونتاژ 
نی��ز وجود نداش��ت. در آن دوران، جدای از افت 
ش��دید تولید و افزایش بیش از دو برابری قیمت 
خودروها، دومین صنعت بزرگ کش��ور دوستان 
و ش��رکایش را از دس��ت داد و طبع��ا اگر توافق 
هس��ته ای و برج��ام نبود، خودروس��ازان داخلی 
حاال باید همچن��ان در پیله تنهایی خود روزگار 
می گذراندند. هرچند البته نقدهایی به قراردادها 
و تفاهم نامه های پسابرجامی صنعت خودرو وارد 
اس��ت و این موضوع، مس��ئله عجیبی به ش��مار 
نم��ی رود، با این حال اصل اتصال خودروس��ازی 
کشور به دنیا از طریق پل برجام و شکستن دیوار 
تحریم، این صنعت را در مسیر جهانی شدن قرار 

داده است. 
 چندی پیش بود که خودروس��ازی کش��ور 
در س��ایه توافق هس��ته ای برجام، نخس��تین 
ق��رارداد طراحی و توس��عه پلتفرم خ��ود را با 
ب��زرگان ح��وزه طراح��ی امضا ک��رد و این در 
حالی است که ش��رکت های موردنظر تا پیش 
از برج��ام توجه��ی به درخواس��ت همکاری با 
خودروسازان و قطعه سازان داخلی نمی کردند. 
به عبارت بهتر، جدای از اینکه قرارداد موردنظر 
و امث��ال آن تا چ��ه حد می توانند به رش��د و 
توس��عه خودروسازی ایران کمک کرده و آن را 

در مس��یر جهانی ش��دن قرار دهند )که البته 
کم��ک زیادی خواهند ک��رد(، نکته مهم دیگر 
اینجاس��ت که برجام زمینه س��از ش��کل گیری 
چنین رخ��داد مهمی در دومین صنعت بزرگ 

کشور شده است.  
صنع��ت خودروی ای��ران تا پی��ش از توافق 
هس��ته ای و برجام و در دورانی که با تش��دید 
تحریم ه��ای بین المللی مواجه ب��ود، ارتباطش 
ب��ا دنیای خودروس��ازی عمًا قطع ش��د و در 
نتیج��ه از قافله تکنولوژی و فناوری روز جهان 
ج��ا ماند. این موضوع س��بب ش��د این صنعت 
ب��زرگ و اش��تغال زا نه تنها از مس��یر رش��د و 
توسعه باز بماند؛ بلکه گرفتار افت شدید تولید 
و کاهش کیفیت و افزایش قیمت نیز بش��ود و 
در نتیج��ه، دیگر وقت و ان��رژی و توانی برای 
حتی فکر کردن به توس��عه نیز نداش��ته باشد. 
این در حالی اس��ت که پس از توافق هسته ای 
و برجام، مقدمات حضور ش��رکت های خارجی 
در خودروس��ازی ایران فراهم آم��د و در ابتدا 
خودروس��ازانی از فرانس��ه و کره و آلمان راهی 
»جاده مخصوص« ش��دند و حاال نیز طراحان 
بزرگ دنیا به ش��راکت با خودروسازان داخلی 
پاس��خ مثب��ت داده اند. بدون ش��ک اگر توافق 
هس��ته ای و برج��ام نب��ود، حاال هیچ ک��دام از 
شرکت های معتبر و مشهوری که هم اکنون در 
خودروسازی و قطعه س��ازی ایران حضور پیدا 
کرده اند، در این صنایع بزرگ و حیاتی داخلی 

به چشم نمی آمدند. 

خودروسازی به معنای واقعی در ایران کلید خورد

شرکت های خودروس��از فرانسوی سیتروئن 
و رنو که در ب��ازار آمریکا حضور ندارند، بدون 
ترس از احتم��ال تحریم دولت ترامپ، به بازار 
ایران که خارج از دس��ترس رقبای بین المللی 

است، بازگشته اند. 
دولت یازدهم به دنبال تنش زدایی هسته ای 
و جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور رونق 

بخشیدن به اقتصاد کشور است. 
مش��ترک  ش��رکت  می نویس��د:  رویت��رز   
فرانسوی سازنده پژو، س��یتروئن و رنو پس از 
لغو تحریم های هس��ته ای _که به دنبال توافق 
هس��ته ای س��ال 2015 که با مح��دود کردن 
فعالیت ه��ای هس��ته ای ای��ران حاصل ش��د_ 
ق��راردادی 700 میلیون یوروی��ی برای تولید 

اتومبیل در ایران امضا کرده است. 
از ط��رف دیگ��ر، ش��رکت رنو اع��ام کرد: 
کارخان��ه ای ب��رای تولی��د 350ه��زار خودرو 
در س��ال تأس��یس خواهد کرد. ش��رکت های 
فرانس��وی در مقایس��ه با رقبای خودروس��از 
آلمانی، آمریکای��ی و ژاپنی که در بازار آمریکا 
از جریمه ه��ای  نگران��ی ای  فعالی��ت دارن��د، 
احتمال��ی آمری��کا برای نقل و انتق��ال مالی با 

ایران ندارند. 
 دورنمای نامش��خص دولت ترامپ نس��بت 
به توافق هس��ته ای با ایران ک��ه بارها از طرف 
رئیس جمهور آمریکا م��ورد چالش قرار گرفته 
است، ش��رکت های آلمانی و ژاپنی خودروساز 

فعال در بازار آمریکا را وادار کرده برای حضور 
در بازار ایران جانب احتیاط را برگزینند. 

 ش��رکت های آلمانی فولکس واگن و بی ام و 
به همین دلی��ل برنامه خود را برای حضور در 
بازار گس��ترده و توانمند ایران به آینده موکول 

کرده اند. 
 یک منبع نزدیک به شرکت آلمانی فولکس 
واگن ب��ه رویترز، گفت: ما ب��ه توانمندی بازار 
ایران آگاهی کامل داریم. این شرکت آلمانی از 
اظهار نظر در مورد برنامه س��رمایه گذاری این 

شرکت در ایران خودداری کرد. 

رئی��س ش��رکت  ژان کریس��تف کوم��ار،   
س��یتروئن، رنو و پژو در خاورمیانه نیز از دادن 
توضی��ح در م��ورد برنامه س��رمایه گذاری این 

شرکت مشترک در ایران خودداری کرد. 
 کوم��ار تأیی��د کرد که دولت ترامپ فش��ار 
جدیدتری به این ش��رکت های خودروس��ازی 
وارد کرده و به همین دلیل این شرکت برنامه 
س��رمایه گذاری خود در ایران را بایگانی کرده 

است. 
 این مدیر بازرگانی ش��رکت فرانسوی گفت: 
در صورت امکان، اجرای برنامه سرمایه گذاری 

خود را برای ایران تسریع خواهیم کرد. 
 راه اندازی س��ریع طرح های س��رمایه گذاری 
شرکت فرانسوی در ایران که سالیان متمادی 
از امکان تولید اتومبیل های لوکس محروم بوده 
اس��ت، برای تولید داخلی بسیار مفید خواهد 
ب��ود.  رویترز افزود: فروش اتومبیل در ایران از 
رشد 50 در صدی در سه ماهه اول سال 2017 
برخ��وردار بوده اس��ت و ف��روش اتومبیل های 
پژو، رنو و محصوالت خودروسازی سایپا رشد 

چشمگیری نشان می دهد. 
 مهدی منفرد که به خریدوفروش خودروی 
داخلی اش��تغال دارد به رویت��رز گفت: فروش 
اتومبیل های ساخت داخل در چند ماه گذشته 

از رشد خیره کننده ای برخوردار بوده است. 
 این فروش��نده اتومبی��ل ایران خودرو گفت: 
م��ردم اندوخته ه��ای خ��ود را ب��رای خری��د 
اتومبی��ل داخل��ی خ��رج می کنن��د و بانک ها 
نی��ز به خریداران خودروی س��اخت داخل وام 

می دهند.
 

پژوی ریاست جمهوری
رویترز می نویس��د: روحان��ی اندکی قبل از 
آغ��از کارزار انتخاباتی، در مراس��م افتتاح خط 
تولید پژو 2008 حضور یافت. این نخس��تین 
خ��ط تولی��دی ایج��اد ش��ده پ��س از توافق 
هسته ای برجام با شرکت یک شریک خارجی 

خودروساز بود. 

 ب��ا هم��ت متخصصان گروه خودروس��ازی 
س��ایپا و نظ��ارت مس��تمر مدیری��ت ارش��د، 
مراح��ل نهایی تجهیز خطوط تولید و دریافت 
مجوزه��ای الزم جهت تولید انبوه نخس��تین 
خ��ودروی ایرانی مجهز به گیربکس اتوماتیک 

به خوبی در حال انجام است. 
مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا با 
بازدیدهای مستمر از نزدیک، بر روند اجرایی 

تجهی��ز خطوط و مراح��ل دریافت مجوزهای 
الزم از مراج��ع ذی صاح ای��ن خودرو نظارت 
دارد که نش��ان از اهمیت این پروژه برای آغاز 

هرچه سریع تر تولید این خودرو است. 
براس��اس این گزارش خبره��ای خوبی در 
آین��ده نزدیک در خص��وص آغاز تولی��د انبوه 
خ��ودروی کویی��ک ب��ه اطاع مردم ش��ریف 

خواهد رسید. 

گفتنی اس��ت گروه خودروس��ازی سایپا در 
راس��تای توس��عه محصول و با رویکرد اقتصاد 
مقاومتی، خودروی کوییک را با بهره گیری از 
توان فنی متخصصان س��ایپا در سال گذشته 
طراحی کرد و مراس��م رونمایی از این خودرو 
را در اس��فندماه 95 با حض��ور رئیس مجلس 
شورای اسامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
رئیس کمیسیون صنایع مجلس و تنی چند از 

نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی و مدیران 
ارشد صنعتی و خودرویی برگزار کرده است. 

ش��ایان ذکر اس��ت این خ��ودرو در کاس 
اقتصادی ب��ا گیربکس تمام اتوماتیک اس��ت 
ک��ه ب��رای نخس��تین بار در ایران ب��ه همت 
مهندس��ان و متخصصان ایرانی طراحی شده 
و در آین��ده ای نزدیک تولی��د و به بازار عرضه 

خواهد شد. 

خطوط تولید سایپا کوییک در حال راه اندازی است

خودروسازان فرانسوی به بازار ایران بازگشته اند

گزارش2

خبر

تغییر معادله فرانسوی ها در ایران
دو خودروساز فرانس��وی سال هاست که حضوری متفاوت در 
بازار خودروی کش��ور داش��ته اند این در حالی است که شرکت 
پژو همواره س��هم باالتری نسبت به هموطن خود یعنی رنو در 
ایران دارد. حال در شرایطی که پساتحریم موجب شده بار دیگر 
خودروسازان خارجی در بازار ایران حضور پیدا کنند، پیش بینی 

می شود سهم بازار دو شرکت تغییر کند. 
به  دنبال اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های بین المللی دو 
ش��رکت پژو و رنو بار دیگر به طور جدی در بازار خودروی ایران 
حض��ور پیدا کردند؛ حضوری که این بار با اس��تراتژی متفاوتی 
نس��بت به گذش��ته همراه بود. اس��تراتژی این دو شرکت برای 
فعالیت دوباره در ایران در دو حوزه تولید و واردات طراحی شد. 
از آنجا که پژو قرارداد تولید مش��ترک خود را زودتر امضا کرد، 
بنابراین در حال حاضر ش��اهد اجرایی ش��دن مفاد قرارداد این 
شرکت هستیم. در این بین شرکت رنو نیز مراحل قبل از انعقاد 
قرارداد خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دنبال 
می کند این در شرایطی است که شرکت مذکور بر واردات خود 
به ایران افزوده اس��ت؛ به  طوری  که بررسی آمارها نشان دهنده 
افزایش س��هم بازاری رنو از سال گذشته تا فروردین ماه امسال 
اس��ت. براس��اس آمار گمرک، ش��رکت رنو توانس��ته با رش��د 
587 درصدی واردات محصوالتش در فروردین ماه س��ال جاری، 
س��هم خود در بازار خودروی ای��ران را افزایش دهد و رتبه اول 

واردات خودرو به کشور را از آن خود کند. 
بر این اس��اس در ش��رایطی رنو توانسته سهم واردات خود را 
در ش��رایط کنونی افزایش دهد که این شرکت با انعقاد قرارداد 
با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حضور مستقل خود 
در ای��ران را کلید زد. در این می��ان اما نکته حائز اهمیت اینکه 
بنا بر برخی پیش بینی ها، س��هم دو شرکت فرانسوی رنو و پژو 
در حال تغییر است، بنابراین هرچند پژو طی سال های گذشته 
همواره دارای س��هم بیشتری بود و رنو فاصله ای بسیار جدی با 
این شرکت داشت، اما در آینده نزدیک تغییر سهم جدی میان 
این دو شرکت صورت می گیرد که توازن موجود را برهم می زند. 
سال گذشته شرکت پژو س��همی 40 درصدی از بازار خودروی 
ایران داش��ت این در ش��رایطی است که س��هم رنو به 9 درصد 
می رسید؛ اما آنگونه که به نظر می رسد، با افزایش حجم واردات 
و همچنین تولید مس��تقل رنو، این شرکت به رقیب جدی پژو 

در ایران تبدیل خواهد شد. 
 

 قطعات خودروهای وارداتی
و بازار سیاه

 ام��روزه اکث��ر مردم به دلی��ل اینکه خودروه��ای وارداتی از 
کیفیت باالیی برخوردارند، اقدام به خرید این مدل های خارجی 
ک��رده و حاضرند ب��ا پرداخت مبالغ بس��یار هنگف��ت، صاحب 

خودروی وارداتی یا به اصطاح خارجی شوند. 
به گ��زارش کارپرس، این خودروها به دلی��ل اینکه به تعداد 
کم و با هزینه های گمرکی بس��یار باال وارد کش��ور می ش��وند، 
گران قیمت هستند و از سوی دیگر تأمین قطعات یدکی آنها با 
مشکات بسیاری همراه اس��ت. هرچند شرکت های وارد کننده 
این خودروها موظف به تأمین نیاز مصرف کنندگان و خریداران 
این مدل از خودروها هس��تند، اما این روزها مش��اهده می شود 
ک��ه خودروهای واردات��ی و به ویژه مدل ه��ای 2017 با کمبود 
ل��وازم یدکی در بازار روبه رو هس��تند و اگر مش��کلی برای آنها 
ایجاد ش��ود، ناچار به ثبت س��فارش برای یک قطعه مشکل دار 
ش��ده اند و گاهی دیده می ش��ود که ماه ها برای ارس��ال آن به 
کش��ور زمان الزم اس��ت، ام��ا در برخی موارد نیز دیده ش��ده 
اس��ت که این قطعات به صورت مس��افری وارد کشور می شود، 
بنابراین به طور کلی باید اشاره شود که بازار قطعات خودروهای 
وارداتی گران قیمت با کمبود مواجه است.  به گفته کارشناسان 
ای��ن ح��وزه، کاهش تولید قطعه از س��وی برخی قطعه س��ازان 
داخل��ی و کاهش واردات برخی قطع��ات خارجی، دلیل کمبود 
ایجادش��ده در توزیع برخ��ی از قطعات یدکی اس��ت. در حال 
حاضر قطعه س��ازان داخلی به دلیل مشکات نقدینگی کاهش 
تولی��د داش��ته و برخی نتوانس��ته اند قطعات م��ورد تعهد خود 
را تولی��د و تحویل خودروس��از بدهند. از س��وی دیگر، افزایش 
و نوس��انات ن��رخ ارز نیز موجب ایجاد مش��کل در روند واردات 
برخ��ی از قطعات خارجی ش��د. به دنبال این ش��رایط در حال 
حاضر در تأمین و توزیع برخی قطعات با کمبودهایی در سطح 
برخ��ی از نمایندگی های خدمات پس از فروش خودروس��ازان 
مواجه هستیم. با این حال شرکت های ارائه دهنده خدمات پس 
از فروش خودروس��ازان و همچنین واردکنن��دگان خودروهای 
خارج��ی در حال تاش ب��رای تأمین برخی قطع��ات و جبران 

کمبودهای به وجود آمده هستند. 
اصاحی��ه آیین نام��ه اجرای��ی قان��ون حمای��ت از حق��وق 
مصرف کنن��دگان خ��ودرو چندی پیش از س��وی مع��اون اول 
رئیس جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت اباغ و اجرای 
آن آغاز شد.   براساس یکی از بندهای این قانون، خودروسازان 
و واردکنندگان خودرو موظف ش��دند نس��بت به تأمین به موقع 
قطعات یدکی مورد نیاز در ش��بکه خدمات پس از فروش خود، 
اق��دام کنند. این قان��ون در حالی تصویب و اجرایی ش��ده که 
براساس ارزیابی صورت گرفته،  »کمبود یا نبود قطعات یدکی« 
از مهم ترین دالیل نارضایتی مصرف کنندگان از خدمات پس از 
فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو است. در این زمینه 
به دلیل نبود برخی از قطعات یدکی مورد نیاز در شبکه خدمات 
پس از فروش خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو، در مواردی 
خودروی مصرف کنن��دگان مدت های طوالن��ی در تعمیرگاه ها 
متوقف و بااس��تفاده می ش��ود تا قطعه یدکی مورد نیاز تأمین 
و عیب خودرو برطرف ش��ود.   این وضعیت در تدوین اصاحیه 
آیین نام��ه اجرای��ی قانون حمای��ت از حق��وق مصرف کنندگان 
خودرو مورد توجه ق��رار گرفته و در تبصره ماده 11 این قانون 
تأکید ش��ده اس��ت: »عرضه کنندگان خودرو در کش��ور موظف 
هس��تند نظام تأمین و توزیع به موقع تمام قطعات یدکی مورد 
نیاز در زمینه خدمات پ��س از فروش و نمایندگی های مجاز را 

ایجاد و برقرار کنند.«
 

برخورد با رانندگان خودرو های پالک 
مخدوش

س��رهنگ محمدرضا محمدی گفت: در راستای اجرای طرح 
برخورد ب��ا خودروهای دارای پاک مخ��دوش، ماموران پلیس 
راهنمای��ی و رانندگ��ی رودبار دو دس��تگاه خودروی س��واری 
دارای پ��اک مخدوش را توقیف کردن��د.  وی افزود: رانندگان 
اینگونه خودرو ها به جهت گریز از اعمال قانون توس��ط ماموران 
و دوربین ه��ای ثبت تخلف مبادرت به مخ��دوش کردن پاک 
خ��ودرو می کنند.  رئی��س پلیس راهنمای��ی و رانندگی گیان 
ب��ا تأکید بر ل��زوم رعایت قوانی��ن و مقررات رانندگی توس��ط 
رانن��دگان، تصریح کرد: هرگونه دخل و تصرف و دس��تکاری و 
مخ��دوش کردن پاک و ارقام آن در وس��ایل نقلیه برابر قانون 

مجازات اسامی ممنوع بوده و جرم امنیتی تلقی می شود. 

خبر

راه ورود قطعه سازان به بازارهای جهانی 
هموار می شود

یک فعال صنعت قطعه سازی کشور گفت: خرید تجهیزات 
و ماش��ین آالت مدرن تولید مس��لما موجب افزایش تیراژ و 

راندمان تولید می شود. 
ابوالقاس��م آروند با بیان اینکه به کارگیری تجهیزات نوین 
موج��ب تقلیل میزان ضایع��ات تولیدی می ش��ود، افزود: با 
ب��ه کارگیری تجهی��زات و ماش��ین آالت نوین ت��وان تولید 
قطعه س��ازان داخلی ارتقا می یابد و پیش��رفت این صنعت را 

در پی دارد. 
وی در ادامه تصریح کرد: استفاده از ماشین آالت پیشرفته 
در تولی��د قطعات، زمینه را ب��رای رقابت پذیری در بازارهای 
جهان��ی فراهم می کن��د و راه ورود تولیدکنندگان داخلی به 

این عرصه هموار می شود. 
وی اظه��ار داش��ت: برخاف باور عم��وم ورود ابزارآالت و 
تجهی��زات نوین تولی��د قطع��ه، تأثیر چندان��ی در ترغیب 
طرف ه��ای خارج��ی به هم��کاری ب��ا قطعه س��ازان داخلی 
ن��دارد چرا که کیفیت قطعات تولی��دی در اولویت برقراری 
جوینت ونچر قرار دارد و خوش��بختانه قطعات داخلی از نظر 

کیفیت در شرایط قابل قبولی قرار دارند. 
وی با اش��اره به وضعیت کنونی تجهیزات قطعه سازی ابراز 
داش��ت: وضعیت کنونی تجهیزات قطعه سازی ایران چندان 
مطل��وب نیس��ت و اکثر آنها نیازمند بازس��ازی و نوس��ازی 
هستند و تحقق این امر در گرو حمایت های دولت و بانک ها 
اس��ت، ولی متأس��فانه بانک ه��ا هم��کاری الزم را در جهت 
حمای��ت از تولیدکنن��دگان داخلی ندارن��د در حالی  که در 
اکثر کشورهای پیش��رفته وام های کان با بازپرداخت چهار 
ساله به قطعه س��ازان برای خرید ماشین آالت پیشرفته اعطا 

می شود. 
آروند در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در دولت جدید 
تمهیدات ویژه ای برای قطعه سازان اندیشیده شود و بانک ها 
هم��کاری الزم را جهت ارائه وام های خرید ماش��ین آالت با 

بازپرداخت شش ساله داشته باشند. 
 
 

بیمه فرسودگی خودرو تصویب شد
الیحه هوای پاک پس از سه سال تاش و بررسی دولت و 
مجلس شورای اس��امی سرانجام اردیبهشت ماه سال جاری 

تصویب شد. 
در ای��ن الیحه م��واردی از قبی��ل کاهش س��ن معافیت 
خودروهای ش��خصی و دولتی از انج��ام معاینه  فنی، اعطای 
تس��هیات ارزان قیمت ب��رای جایگزین ک��ردن خودروهای 
فرس��وده، معافیت از پرداخت مالیات ب��رای واردکننده های 
خودروهای برقی، تعیین حدود مجاز انتشار آالینده های هوا، 
تبدیل پس��ماند به انرژی یا کود، پیشنهاد واریز 20درصد از 
درآمد حاصل از اجرای قانون هوای پاک به صندوق توس��عه 

محیط زیست و مواردی از این دست مطرح شد. 
 هرچند الیحه هوای پاک با تغییرات و حواش��ی بسیاری 
مصوب و قانونی ش��د، اما به  گفته معاون توس��عه مدیریت، 
حقوقی و امور مجلس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت این 
قانون تأثیر بس��زایی در کاهش آلودگی هوای تهران خواهد 
داش��ت، چراکه بیمه فرس��ودگی خودروه��ا می تواند تأثیر 

بسزایی در نوسازی خودروهای فرسوده داشته باشد. 
 
 

تصویب کاهش سن معاینه  فنی
 الیحه هوای پاک از مجلس نهم شورای اسامی در نوبت 
بررسی بود، اما در مجلس دهم مجال بررسی یافت. ریاست 
  مجلس ش��ورای اسامی در تمامی جلسات بررسی جزییات 
الیحه هوای پاک حضور داشت تا بهترین نتیجه اتخاذ شود، 
ام��ا الیحه دولت تغییرات جنجال برانگیزی به خود دید و در 
نهایت با حداقل کاهش س��ن معافیت از معاینه  فنی تصویب 
ش��د. سیدمحمد مجابی، معاون توس��عه مدیریت، حقوقی و 
ام��ور مجلس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت توضیح داد: 
»آنچه توس��ط دولت تقدیم مجلس ش��ورای اس��امی شد، 
کاه��ش زمان معاینه  فنی از پنج س��ال به یک س��ال برای 
خودروهای عمومی و دو س��ال برای سایر خودروها بود ولی 
براساس نظر مجلس شورای اسامی، سن معافیت از معاینه 
 فنی برای خودروهای عمومی به یک س��ال و سایر خودروها 

به چهار سال کاهش پیدا کرد.«
 مجاب��ی در ادامه افزود: »موضوع حائز اهمیت این اس��ت 
که خودروه��ای عمومی به  دلیل پیمای��ش زیاد، آالیندگی 
بیش��تری هم دارند. برای مثال در کانشهر تهران از حدود 
بی��ش از 15میلی��ون س��فر در روز، نزدی��ک ب��ه 23 درصد 
توس��ط تاکس��ی ها و درصد قابل توجهی توسط اتوبوس ها و 
مینی بوس ها انجام می شود، بنابراین اگر خودروهای عمومی 
به لحاظ پیمایش زیاد معاینه  فنی س��ریع تری داشته باشند، 

بر کاهش آلودگی هوا نقش بسزایی می گذارند.«
  طبق الیحه هوای پاک، بیمه مرکزی مکلف است آیین نامه 
بیم��ه س��رمایه گذاری را تهیه و امکانات تعوی��ض خودروهای 
فرس��وده را فراهم کند. س��یدمحمد مجابی در این  باره گفت: 
»در اص��ل بیمه ای که در الیحه هوای پاک مطرح ش��ده، برای 
تعیین تکلیف خودروهای فرس��وده است. در حال حاضر دولت 
برای نوس��ازی خودروهای فرسوده حمایت هایی انجام می دهد 
ی��ا واردکنندگان خودرو برای از رده خ��ارج کردن خودروهای 
فرس��وده مبلغی را در نظر می گیرند، ام��ا آنچه در این مصوبه 
مجلس عنوان ش��ده، نوعی بیمه سرمایه گذاری است. در بیمه 
سرمایه گذاری، فرد از زمانی  که خودرویی را خریداری می کند، 
بیمه سرمایه گذاری هم انجام می دهد. البته بیمه مرکزی باید 

آیین نامه و دستور العمل آن را تهیه کند.«
 
 

کاهش فروش خودرو در اروپا
جدیدترین آمار منتش��ر شده نشان داد در ماه آوریل فروش 
خودروهای س��واری در اروپ��ا با کاهش 8/6 درص��دی روبه رو 
ش��ده اس��ت.  علت این مس��ئله، افت تقاضا برای خودروهای 
گروه خودروس��ازی فولکس واگن، روزهای کاری کمتر به دلیل 
تعطیات عید پاک و کاهش دورقمی فروش در بریتانیا عنوان 
ش��ده اس��ت. به گزارش رویترز، فروش خودروهای سواری در 
اتحادیه اروپا و انجمن تجارت آزاد اروپا به 23/1 میلیون دستگاه 
کاهش یافت. به گ��زارش دنیای اقتصاد، کاهش فروش در ماه 
آوریل که نخس��تین کاهش ماهانه در س��ال جاری محسوب 
می ش��ود، موجب ش��د فروش طی چهار ماه نخس��ت امسال 
محدود ش��ود. در چهار ماه نخس��ت امس��ال فروش خودرو در 
اروپا 5/4 درصد رش��د کرده و به 49/5 میلیون دستگاه رسیده 
است. در ماه آوریل فروش فولکس واگن که پرفروش ترین برند 
در اروپاس��ت، با کاهش 14 درصدی روبه رو شد. رنو نیز کاهش 
3/3 درصدی فروش را ثبت کرد. فروش برندهای واکس��هال و 

اوپل نیز 1/13 درصد کاهش یافت. 
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سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه شورای نگهبان 
به عن��وان تنها نهاد ناظر بر انتخابات وظایف مهمی بر عهده 
دارد، بی��ان کرد: ت��اش داریم در بعد نظ��ارت بر انتخابات 
امانتدار آرای مردم باش��یم و در این باره پاس��داری کنیم. به 
گزارش ایس��نا، عباس��علی کدخدایی در نشست خبری در 
جمع رسانه های داخلی و خارجی گفت: نظارت بر انتخابات 
غالب��ا با موضوع بررس��ی صاحیت ها در اذه��ان مردم گره 
خ��ورده، اما کارهای دیگری در ش��ورای نگهبان در معاونت 
اجرای��ی و امور انتخابات و از طریق هیات های نظارت انجام 
می شود، از جمله نظارت بر طراحی و چاپ تعرفه ها. وی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر کشور اعام کرده که قرار 
اس��ت نتیجه انتخابات به صورت یکباره اعام ش��ود آیا این 

بحث به ش��ایعات دامن نمی زند، گفت: قانون تکلیف نکرده 
ک��ه یکباره نتیجه انتخابات اعام ش��ود. در قانون آمده باید 
تجمیع صورت گیرد و اس��ناد در وزارت کشور و هیات های 
اجرایی تبادل شود، اما تجربه ای که در ادوار گذشته داشتیم 
ب��ه جز یکی دو مورد مابق��ی موارد این ب��وده و با توجه به 
اینکه انتخابات ریاس��ت جمهوری حس��اس اس��ت و مردم 
دوست دارند که اخبار را زودتر بشنوند، پیشنهاد ما این است 
ک��ه گزارش ها و نتایج به تدریج اعام ش��ود و ما آن را برای 
دوس��تان وزارت کشور داش��تیم. اگرچه اعام اولیه نتایج بر 
عهده وزارت کش��ور است ولی ما پیشنهادمان این است که 
به تدریج این کار صورت گیرد. ان شاءاهلل سعی می کنیم که 

رایزنی صورت گیرد و همین اتفاق بیفتد. 

سخنگوی شورای نگهبان: 
پیشنهاد ما اعالم تدریجی نتایج است

  حس�ن قش�قاوی، معاون کنسولی، 
پارلمانی و امور ایرانیان خارج از کشور با 
بیان اینکه تعداد شعب اخذ رأی به 31۰ 
ش�عبه افزایش پیدا کرده اس�ت، گفت: 
بیشترین شعب اخذ رأی که بالغ بر ۵۵ 
شعبه است، برای ایاالت متحده آمریکا 
در نظر گرفته ش�د. همچنین در امارات 
21 ش�عبه، در ع�راق 22 ش�عبه و تعداد 
ش�عب اخذ رأی در انگلیس نیز 12 عدد 

خواهد بود. 

نماز عب�ادی - سیاس�ی جمعه این هفت�ه تهران به امام�ت آیت اهلل 
محمدعلی موحدی کرمانی در دانشگاه تهران برگزار می شود. 

تیتر اخبار

پایگاه اطاع رس��انی س��ازمان ملل در ای��ران به نقل از 
هماهنگ کننده و نماینده برنامه عمرانی این س��ازمان در 
کش��ور اعام کرد: زندگی آهسته آهس��ته به دریاچه نمک 
خشک شده ارومیه واقع در شمال غربی ایران برمی گردد. 

به گزارش پایگاه اطاع رسانی سازمان ملل در ایران، گری 
لوییس تاش های دولت روحانی را برای احیای این دریاچه 
موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت: با بازگش��ت این دریاچه 
خشک شده به چشم انداز زمین، پس از چهار سال می توانم 
آب را در کف این دریاچه ببینم. آب خیلی زیاد نیست اما 
بسیار بس��یار بیشتر از دفعه قبلی اس��ت که این دریاچه را 
دیدم. لوییس تأکید کرد: دریاچه کم کم جان می گیرد و این 

نتیجه همکاری فوق العاده موفق دلسوزانی است که برخی 
ایرانی و برخی خارجی هستند. براساس گزارش مشترکی 
که به تازگی دفتر ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه 
کش��ور و مرکز بررسی های اس��تراتژیک ریاست جمهوری 
منتشر کرده است، تیم احیای دریاچه ارومیه برای کاهش 
مخاطرات ناشی از خشک شدن این دریاچه اقدام به ایجاد 
پوشش گیاهی در حاشیه دریاچه و تثبیت ریزگردها کرده 
اس��ت. اقدامات غیرسازه ای مانند خرید حق آبه ها و تحویل 
حجمی آب برای مصارف کش��اورزی، اعمال الگوی کشت 
مناسب و سلب حق استفاده از چاه های غیرمجاز نیز از دیگر 

اقدام های مؤثر در این زمینه بوده است. 

سازمان ملل: دریاچه ارومیه به چشم انداز زمین برگشت

  عل�ی ربیع�ی وزی�ر تع�اون، کار و 

رفاه اجتماعی در نامه ای به اس�تاندار 
خراسان ش�مالی و در راس�تای تداوم 
حمایت  از زلزله زدگان، از تأمین اعتبار 
1۰۰میلی�ارد ریال�ی صن�دوق حمایت 
کارآفرینی امید جهت احیا و بازسازی 
آس�یب دیده  کس�ب و کار  واحده�ای 
در زلزل�ه خراسان ش�مالی در قال�ب 

به گفته سردار تقی مهری،  رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی تسهیالت ارزان قیمت خبر داد. 
انتظامی، حضور ماموران پلیس راهور در معابر تا پایان ساعات اخذ رأی 

ادامه خواهد داشت. 

تیتر اخبار

اداره کل رس��انه های خارج��ی وزارت فرهن��گ و 
ارش��اد اس��امی اعام کرد: بی��ش از 570 خبرنگار از 
42 کش��ور جهان از نزدیک انتخابات دوازدهمین دوره 
ریاس��ت جمهوری و پنجمین شوراهای شهر و روستا را 
پوش��ش خبری و تصویری می دهند. ب��ه گزارش اداره 
کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 
تاکنون برای 252 خبرنگار و عوامل خبری از 119 رسانه 
مختلف وابسته به 29 کش��ور جهان روادید صادر شده 
که در مقایس��ه با آمار روادید ص��ادره برای یازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال 1392، 
35 درصد رش��د داش��ته اس��ت. این گزارش می افزاید: 
318 خبرنگار و عوامل خبری مقیم رسانه های خارجی 
وابس��ته به 156 رس��انه از 31 کش��ور جه��ان به همراه 
252 خبرنگار و عوامل غیر مقیم خبری از 119 رس��انه 
و از 29 کشور جهان و در مجموع با  »حذف رسانه ها و 

کشورهای مشترک«، 570 خبرنگار و عوامل خبری، از 
245 رسانه وابسته به 42 کشور جهان از نزدیک به ثبت 
اخبار مربوط به انتخابات ریاس��ت جمهوری و شوراهای 
شهر و روستا می پردازند. همچنین براساس این گزارش، 
نماین��دگان خبری 44 خبرگزاری، 144 ش��بکه رادیو 
و تلویزیون��ی، 71 روزنامه و مجله، 14 مؤسس��ه عکس 
و تصوی��ر و دو  پایگاه خبری از کش��ورهای آذربایجان، 
آلبانی، اتریش، اسپانیا، اس��ترالیا، اسلوونی، افغانستان، 
آلم��ان، امارات متحده عربی، آمریکا، انگلس��تان، ایتالیا، 
بحری��ن، بلژیک، پاکس��تان، ترکیه، چی��ن، دانمارک، 
روس��یه، رومانی، ژاپن، س��وریه، سوئد، سوییس، عراق، 
 عمان، فرانسه،  فلسطین، قطر، کره شمالی، کره جنوبی، 
کان��ادا، کلمبیا، کویت، لبنان، لهس��تان، لوکزامبورگ، 
مصر، نروژ، ویتنام، هلند و هند انتخابات 29 اردیبهشت 

ماه را پوشش می دهند. 

رسانه های 42 کشور انتخابات 29اردیبهشت ماه را پوشش می دهند

  ریکاردو دارین، یکی از برجسته ترین 
بازیگ�ران س�ینمای آرژانتی�ن به جمع 
بازیگ�ران جدیدتری�ن س�اخته اصغ�ر 
فرهادی پیوست و به همراه خاویر باردم 
و پنه لوپ�ه کروز، بازیگ�ران فیلم جدید 
و اس�پانیایی زبان فرهادی را تش�کیل 

می دهند. 
 اصغر فرهادی کارگردان سرش�ناس 
ایران�ی با حض�ور در مراس�م افتتاحیه 
جش�نواره  هفتادمی�ن  س�خنرانی،  و 

بین المللی فیلم کن را افتتاح می کند.

نخستین  »کاش�ی ماندگار« ایران بر خانه ایران درودی نصب شد. 
درودی گفت: امیدوارم کارهای موزه ام به زودی تمام ش�ود و بتوانم 
با دس�ت های خودم، تابلوهایم را در آن نصب کنم. قطعاً شما زنان 
خوشحال خواهید بود که نخستین زن ایرانی، موزه شخصی اش را 

بسازد.

تیتر اخبار

کنفدراسیون فوتبال آسیا طی نامه ای که برای فدراسیون 
فوتبال ایران ارسال کرده، از محرومیت طرفداران پرسپولیس 
برای حضور در استادیوم در جدال برابر لخویا خبر داده است. 
به گزارش ورزش سه، اتفاقات رقم خورده در دیدار پرسپولیس 
و الوحده امارات، به تخلفات تماش��اگران خود در این دیدار و 
پرتاب نارنجک و حواش��ی رقم خورده، با محرومیت از حضور 
طرفداران پرسپولیس در استادیوم در جدال برابر لخویا مواجه 
شده است. گزارش ناظر کنفدراسیون آسیا و همچنین اعتراض 
باشگاه الوحده به اتفاقات رقم خورده از سوی هواداران در این 
ب��ازی، باعث صدور حکم محرومیت هواداران این تیم از بازی 
برابر لخویای قطر در مرحله یک هشتم نهایی شده است. در 
نامه کنفدراسیون با اشاره به اینکه باشگاه پرسپولیس در سال 

2015 به خاطر رفتارهای مشابه تماشاگران خود با محرومیت 
تعلیقی روبه رو بوده اس��ت، آن حکم را پس از دو س��ال برای 
بازی با لخویا اعمال کرد. در این رابطه باشگاه پرسپولیس نیز 
در انتظار دریافت حکم از س��وی فدراسیون فوتبال است تا با 
بررسی شرایط، نامه دادخواهی و اعتراض خود به این مسئله 
را اع��ام کند و امیدوار به تغییر حکم صادره و محرومیت در 
این خصوص اس��ت. با این حال بعید به نظر می رسد با توجه 
به زمان باقیمان��ده که منتهی به دو روز تعطیلی پایان هفته 
ایران و در ادامه پایان هفته میادی خواهد بود، این مس��ئله 
میسر شود و پرسپولیس بزرگ ترین پتانسیل خود برای دیدار 
مقابل نماینده قطر را از دست داد. شاهین رحمانی عضو ایرانی 

کنفدراسیون آسیا این خبر را تأیید کرده است. 

پرسپولیس – لخویا؛ بدون حضور تماشاگر

  فرشته حس�ینی، ملی پوش سابق 
کانوپولوی ایران ک�ه اخیراً به آلمان 
س�فر کرده  بود، ب�ه تازگ�ی در این 

کشور اعالم پناهندگی کرده  است.
  یحی�ی گل محم�دی و دو مرب�ی 
خارج�ی نی�ز ب�ه جم�ع گزینه های 
س�رمربیگری سرخپوش�ان تبریزی 

اضافه شدند.

در جدول مدال های بازی های کشورهای اسالمی باکو 2۰17، ایران 
همچنان با 11 مدال طال در رده س�وم قرار دارد. ترکیه و آذربایجان 

در رتبه اول و دوم قرار دارند. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

امسال انتخابات در 141 شهر کامال مکانیزه است. با اینکه از الکترونیکی شدن مراحل چندگانه انتخابات چند سالی می گذرد اما فرآیند رأی گیری که شاید بیشترین نمود را در انتخابات دارد، 
اولین بار در سال 139۰ به صورت الکترونیکی انجام شد و اکنون تعداد شهرهایی که این امکان را دارند به 141 شهر رسیده است.

رهبر انقاب اس��امی با ابراز خرس��ندی از حاکم شدن 
فضای شور و شوق انتخاباتی در سراسر کشور، خاطرنشان 
کردن��د: هر انتخاباتی ک��ه در دوره ه��ای مختلف برگزار 
می ش��ود، در واقع صحنه درخشش ملت ایران و حماسه 
عظیم مردمی است که موجب افزایش عزت ملت و قدرت 

ملی می شود. 
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی دفتر مقام معظم رهبری، 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اس��امی 
صبح دی��روز در دیدار ه��زاران نفر از مردم اس��تان های 
قزوین، زنجان و سمنان، در سخنان مهمی انتخابات روز 
جمعه را یک جش��ن ملی و یک حماسه بزرگ مردمی و 
جلوه ای از اندیش��ه نو و جذاب مردم س��االری اسامی در 
مقابل دیدگان جهانیان خواندند و با تأکید بر لزوم حضور 
بسیار پرحجم مردم در پای صندوق ها گفتند: روز جمعه 
هر فردی رأی بیاورد، برنده اصلی انتخابات، ملت ایران و 

نظام جمهوری اسامی است. 
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، انتخابات را از منظر دیگر، به 
رخ کش��یدن اندیش��ه نو و جذاب مردم ساالری اسامی 
در مقابل چش��م سیاس��تمداران دنیا دانستند و افزودند: 
مردم س��االری دینی یک تجربه جدید بود که به وس��یله 
نظام جمهوری اس��امی و امام بزرگوار، به بشریت عرضه 
شد و ملت ایران در روز جمعه، بار دیگر تبلور این اندیشه 

نو را در معرض دید جهانیان قرار خواهد داد. 
ایشان با تأکید بر اینکه انتخابات روز جمعه مورد توجه دو 
گروه در دنیا قرار دارد، گفتند: از یک طرف مس��ئوالن و 
دستگاه های مختلف در آمریکا و اروپا و دولت های دنباله رو 
آمریکا در منطقه و همچنین مقامات رژیم صهیونیستی، 
نظاره گر انتخابات خواهند بود تا ببینند مردم ایران چگونه 
و ب��ا چه روحیه ای و در چه حجمی وارد میدان انتخابات 
خواهند ش��د و از طرف دیگر، ملت ه��ای منطقه با نگاه 
تحس��ین و حس��رت به حضور مردم در روز جمعه چشم 
دوخته ان��د تا بار دیگر عظمت ملت ایران و آزادی موجود 
در نظام اسامی و مردم ساالری دینی را نظاره گر باشند. 

رهبر انقاب اس��امی تأکید کردند: بر همین اساس اگر 
حضور مردم در انتخابات ضعیف باش��د، یک نوع قضاوت 

و تصمیم گی��ری خواه��د ش��د، اما اگر حض��ور مردم در 
انتخابات، هوش��مندانه، قوی و با حجم زیاد باش��د، قطعاً 

قضاوت به گونه دیگری خواهد بود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، برگزاری انتخابات در دوره های 
مختلف را زمینه ساز طراوت بخشی مجدد و ارائه عظمتی 
دیگر از نظام اس��امی خواندند و خاطرنشان کردند: روز 
انتخابات برای نظام جمهوری اسامی، »روز جشن ملی و 

شادی و شور« است. 
ایشان با اشاره به ناامنی گسترده موجود در منطقه غرب 
آس��یا و ش��مال آفریقا، گفتند: در چنین محیط ناامنی، 
جمهوری اسامی ایران با لطف و عنایت الهی، با آرامش 
و امنی��ت کامل، در تدارک برگزاری انتخابات اس��ت که 
این موضوع بس��یار با اهمیت اس��ت و بای��د قدر و ارزش 

آن دانسته شود. 
رهب��ر انقاب اس��امی با تأکید بر اینکه فض��ای آزادی، 
فضای تأثیرگ��ذار بودن رأی مردم و محی��ط امن و آرام 
کنونی، مرهون نظام جمهوری اس��امی اس��ت، افزودند: 
اگرچه برخی از این فضای آزادی استفاده ولی آن را نفی 
و ناسپاسی می کنند، اما اینکه ملت ایران با آزادی کامل در 
انتخابات شرکت می کنند و رأی و تصمیم آنها در انتخابات 
باالترین مسئول اجرایی کشور و همچنین مدیران شهری 
تأثیرگذار اس��ت، موضوع بس��یار با ارزشی است که باید 

قدردان آن باشیم. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: برگزاری 
انتخابات��ی آزاد و رقابتی و رأی م��ردم به منظور انتخاب 
رئیس جمهور، برای ملت های منطقه ما که دولت های آنها 

تحت حمایت و سیطره آمریکا هستند، یک رؤیا است. 
ایشان، حضور مردم در صحنه و در پای صندوق های رأی 
را حاوی دو پیام مهم دانس��تند و گفتند: نخستین پیام 
حض��ور در انتخابات، »نش��ان دادن اعتماد و عاقه مردم 
به نظام جمهوری اسامی« است و پیام دیگر آن، »نشان 
دادن زن��ده بودن و پ��ای کار و مصمم بودن ملت ایران« 

است. 
رهبر انقاب اس��امی تأکید کردند: هرچه حضور مردم 
در پای صندوق های رأی بیش��تر باشد و هرچه انضباط و 

پایبندی کنونی به قانون بیشتر باشد، آبرو و احترام ملت 
ایران در نزد ناظران جهانی بیشتر خواهد شد. 

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، رعایت انضباط و پایبندی به 
قانون در س��ه مرحله »قبل از انتخاب��ات، روز انتخابات و 
بعد از انتخابات« را بسیار با اهمیت برشمردند و افزودند: 
ملت ایران تجربه کرده که رعایت این انضباط تا چه حد 
به نفع او است و بی انضباطی و رعایت نکردن قانون، تا چه 
میزان مضر اس��ت. ایشان با تأکید بر اینکه در روز جمعه 
با رأی م��ردم، در نهایت یک نفر از میان نامزدها انتخاب 
خواهد شد، خاطرنشان کردند: من معتقد به برنده و بازنده 
در انتخابات نیستم زیرا هر کس رأی بیاورد، برنده اصلی 

انتخابات، نظام جمهوری اسامی و ملت ایران است. 
رهبر انقاب اس��امی با اش��اره به جدیت دس��تگاه های 
اجرایی و نظارتی انتخابات و دس��تگاه های حافظ امنیت 
در انجام وظیفه خود گفتند: همه این دس��تگاه ها، مورد 
اعتماد و با یکدیگر نیز هماهنگ هس��تند اما بار دیگر به 
این دستگاه ها سفارش می کنم که آرای مردم امانت است 

و این امانت باید حفظ شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: ممکن اس��ت افرادی 
باشند که قصد تخلف هایی را داشته باشند و دستگاه های 
نظارت��ی و اجرایی و حافظ امنی��ت اگرچه مورد اعتماد و 

مقبول هستند اما باید کامًا مراقبت کنند. 
ایش��ان با تأکید بر اینکه دش��منان ملت ایران، از نزدیک 
صحنه انتخابات را رصد می کنند، خاطرنشان کردند: باید 
چه��ره ملت ایران در مقاب��ل بدخواهان، چهره ای مصمم 
و دارای عزم راس��خ برای تصمیم گی��ری و در عین حال 
چهره ای همراه با اعتماد ب��ه نفس، قدرتمند و با آرامش 

باشد. 
رهبر انقاب اسامی با اشاره به برخی سخنان ناشایستی 
که در جریان رقابت های انتخاباتی بیان شد، گفتند: اگرچه 
این سخنان شایسته ملت ایران نبود اما حضور مردم همه 
این مس��ائل را ح��ل خواهد کرد و این س��خنان تأثیری 

نخواهد داشت. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: ان ش��اءاهلل مردم ایران 
اعم از زن و مرد، روز جمعه در سراسر کشور، در انتخابات 

ش��رکت خواهند کرد و با این حضور و با نشان دادن عزم 
راسخ خود، به نظام اسامی آبرو خواهند بخشید. 

ایش��ان در ادامه یک توصیه مهم به هواداران و ستادهای 
نامزدهای انتخاباتی داشتند و گفتند: عاقه مندان نامزدها 
و ستادهای آنها باید متانت و انضباط را رعایت کنند زیرا 
این چند صباح زندگی و کار دنیا خواهد گذش��ت و آنچه 
باقی می ماند، اعمال ما و محاسبه الهی است، بنابراین همه 
باید با در نظر گرفتن رضای الهی و با خالص کردن نیت ها 

در عرصه رقابت ها و تبلیغات انتخابات فعالیت کنند. 
رهبر انقاب اس��امی با تأکی��د بر اینکه اگر فعالیت های 
انتخابات با هدف رضایت الهی باشد، خداوند به آنها برکت 
خواهد داد و آنچه به نفع ملت ایران اس��ت، پیش خواهد 
آم��د، افزودند: همه موظف به پایبندی به قانون و رعایت 

انضباط قانونی و عمل به آن هستند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: نظام اس��امی در طول 
نزدیک به چهار دهه، باوجود دوره های مختلف و شرایط 
گوناگ��ون دنیا و منطق��ه و همچنین برخی عملکردهای 
احیانا نامناس��ب یا غیرجامع مس��ئوالن، به پیش رفته و 
حرکت عظیم جمهوری اسامی و حضور مردم کار خود 

را کرده است. 
ایشان تأکید کردند: این پیشرفت روز به روز ادامه خواهد 
یافت و جمه��وری اس��امی آن روزی را خواهد دید که 
دشمنان مأیوس شوند و از زیاده گویی و یاوه گویی دست 

بردارند. 
رهبر انق��اب اس��امی در پایان بحث انتخاب��ات اظهار 
امیدواری کردند خداوند متعال به آزمون بزرگ روز جمعه 
عنایت کند و برک��ت دهد و هر آنچه را که خیر و صاح 

ملت و کشور است، پیش آورد. 
رهبر انقاب اس��امی در ابتدای سخنان شان، ماه شعبان 
را ماه دعا و توسل و آماده شدن برای ضیافت الهی در ماه 
مبارک رمضان خواندند و افزودند: باید از فرصت باقیمانده 
ماه شعبان استفاده و خود را وارد وادی معنویت و رحمت 
اله��ی ک��رد و جوانان عزیز با دل های صاف و پاک ش��ان، 
آمادگی بیش��تری برای اس��تفاده از این فرصت و نعمت 

الهی دارند. 

وزیر کش��ور گف��ت: در صورتی که روند انصراف نامزده��ا ادامه یابد، انتخابات 
ریاست جمهوری به دور دوم کشیده نخواهد شد. 

به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذش��ته در نشس��ت خبری با 
رسانه های داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر احتمال 
می دهید انتخابات به دور دوم کش��یده ش��ود، افزود: با توجه به انصراف های 

نامزدها، انتخابات ریاست جمهوری اصاً به دور دوم کشیده نخواهد شد. 
وی تصریح کرد: اگر روال این گونه باشد و برای روز جمعه دو نامزد در صحنه 
حضور داش��ته باش��ند، انتخابات یک مرحله ای خواهد بود اما اگر کسانی که 
رسماً انصراف خود را به ما اعام نکرده اند در صحنه بمانند باید منتظر شمارش 

آرا شویم. 
وزیر کشور ادامه داد: اما با توجه به مباحثی که در فضای مجازی و اجتماعات 
مطرح می شود که این نامزدها )قالیباف و جهانگیری( کنار رفته اند قطعاً در دور 
اول تکلیف انتخابات مشخص خواهد شد و من این گفته خود را اصاح می کنم 

تا موجب سوءتفاهم نشود. 
رحمانی فضلی همچنین درمورد انصراف دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری از 
صحنه رقابت افزود: برخی نامزدها در فضای عمومی اعام کناره گیری کرده اند 
و امیدواریم تا انصراف خود را به صورت رسمی اعام کنند تا انصراف دهندگان 

را از فهرست نامزدهای انتخابات روز جمعه خارج کنیم. 
رحمانی فضلی در این نشست خبری با بیان اینکه از پنجشنبه تبلیغات نامزدها 
ممنوع خواهد بود، ادامه داد: س��ه انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و میان 
دوره ای مجلس ش��ورای اس��امی را پیش رو داریم که با توجه به اینکه همه 
انتخابات قوانین خاص خودشان را دارند، وزارت کشور با مجموعه ای از قوانین 

مواجه است که باید همه آنها را اجرا کند. 
وی همچنین گفت: اخذ آرا روز جمعه از ساعت هشت صبح شروع می شود و 

تا زمانی که مردم ما پای صندوق های رأی باش��ند و محدودیت قانونی نداشته 
باشند در خدمت شان خواهیم بود. 

وزیر کشور از مردم خواست تاش کنند از اول وقت پای صندوق ها بروند تا در 
موعد قانونی کار را انجام دهیم. 

رحمانی فضلی یادآور ش��د: بیش از 63 هزار ش��عبه اخذ رأی با 130 هزار 
صندوق رأی در کشور در نظر گرفته شده که در همه این شعبه ها تمهیدات 

الزم برای برگزاری انتخابات تدارک دیده شده است. 
وی ادام��ه داد: در انتخاب��ات ش��وراها در 141 ش��هر اخ��ذ رأی به صورت 
الکترونیکی خواهد بود و در مابقی ش��عبه ها و انتخابات ریاست جمهوری و 
میان دوره ای مجلس به جز اخذ رأی و شمارش آرا مابقی فرآیند الکترونیکی 

خواهد بود. 
 وزیر کش��ور گفت: بازرس برای همه ش��عبه ها در نظر گرفته شده است که
 71 ه��زار بازرس انتخابات را بازرس��ی و نماین��دگان فرماندار نیز بر فرآیند 

انتخابات نظارت می کنند. 
رحمانی فضلی افزود: نماینده نامزدها امکان حضور در شعبه ها را تا آخرین 

لحظه دارند. 
وی ادامه داد: 160هزار نیروی انتظامی برای برقراری امنیت انتخابات بسیج 

شده اند. 
وزیر کشور تأکید کرد: تاش می کنیم در کوتاه ترین فاصله نتایج انتخابات را 
اعام کنیم البته تاش ما بر این است که صحت و دقت رعایت شود و دقت 

را فدای سرعت نکنیم. 
رحمانی فضلی تأکید کرد: در انتخابات هماهنگی با ش��ورای نگهبان داشته 
و داری��م و در روز جمع��ه به صورت عملیاتی این هماهنگی را تا زمان اعام 

نتایج خواهیم داشت. 
وزیر کش��ور گفت: نتایج انتخابات ریاست جمهوری را لحظه به لحظه اعام 

نمی کنیم و در نهایت آن را اعام خواهیم کرد و هر نوع نظری که در قالب 
گمانه زن��ی صورت می گیرد، از نظر ما خاف اس��ت و ب��ا متخلفان برخورد 

می شود. 
رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره زمان اعام نتایج انتخابات 
گف��ت: نتایج را زودتر از دوره های قب��ل اعام خواهیم کرد اما دقت را فدای 

سرعت  نمی کنیم و سعی داریم در کوتاه ترین زمان نتایج را اعام کنیم. 
وی تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم این امر سرنوشت ساز را به نقطه اقتدار برای 

نظام تبدیل کنیم و شاهد یک انتخابات باشکوه باشیم. 
رحمانی فضلی همچنین در پاس��خ به س��والی درب��اره احتمال تهدیدهای 
گروه های تروریس��تی در ایام انتخابات گفت: همیشه با این تهدیدات مواجه 
بودیم و با توجه به رصد و اشرافی که داریم، نتوانستند اقدامی انجام دهند. 

وی افزود: اتفاقی که در اس��تان خوزس��تان افتاد مرتبط با انتخابات نبوده و 
بافاصله روز بعد نیروهای ما دو نفر را که این اقدام را انجام داده بودند، در مرز 
مهران دستگیر کردند. رحمانی فضلی در خصوص صدور کارت برای ناظران 
نامزدها نیز بیان کرد: حدود 64 هزار شعبه در کشور داریم که همه نامزدها 
تا پنج روز گذشته می توانستند 64 هزار نماینده معرفی کنند تا در شعبه ها 
مستقر باشند. وزیر کشور همچنین گفت: براساس ماده 31قانون انتخابات، 
نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیأت 
اجرایی مرکزی به وس��یله وزیر کش��ور اعام می شود و تأیید نهایی صحت 
انتخابات بر عهده ش��ورای نگهبان اس��ت بنابراین ما باید منتظر باشیم که 
گزارش های هیأت اجرایی از سراس��ر کشور برس��د و هیأت اجرایی مرکزی 

انتخابات آن را تأیید کند و ما نتیجه را اعام کنیم. 
رحمان��ی فضلی افزود: در هر مرحله بخواهیم این نتایج را اعام کنیم نتایج 
آرا در استان های مختلف متفاوت است و این باعث ایجاد برخی سوءتفاهم ها 

می شود، بنابراین بهتر است پس از تجمیع اعام شود. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای: 
آرامش کشور در آستانه انتخابات را باید قدر دانست

وزیر کشور در نشست خبری:  
انتخابات با تداوم روند انصراف ها به دور دوم کشیده نخواهد شد
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بررسی تیزر تبلیغاتی شهر فرش در گفت و گو با دکتر حمیدرضا قاضی مقدم 

شهریکهبدونمنتپذیرایشماست



فروردین ماه امس��ال، آگهی تلویزیونی ای از مجموعه شهر 
ف��رش را ش��اهد بودیم ک��ه در آن، با نمایش ی��ک خانواده 
تیپی��کال و ط��رح دغدغه ه��ای ای��ن خان��واده در ارتباط با 
کاهش هزینه، به نحوی بر تسهیالت و تخفیفات فروش این 

مجموعه برای خرید فرش تأکید شده بود.
 ب��ا توجه به اینکه آگهی یاد ش��ده از س��وی مخاطبان و 
دست اندرکاران تبلیغات مورد استقبال قرار گرفته، پرداختن 

عمیق تر به محتوا و فرم این آگهی خالی از لطف نیست.
 در همین راستا و برای بررسی بهتر این آگهی تلویزیونی، 
گفت و گوی��ی را با حمیدرضا قاضی مقدم، مش��اور و مدرس 
حوزه بازاریابی و تبلیغات داشته ایم که در ادامه می خوانید. 

موفق در اجرا و اثرگذاری
قاض��ی مق��دم در رابطه با ای��ده تبلیغاتی ش��هر فرش به  
»فرص��ت ام��روز« می گوید: با توج��ه به پایان اس��فندماه و 
سپری شدن نوروز به عنوان یکی از بازه های زمانی اصلی پیک 
فروش محصوالتی نظیر فرش، در نظر گرفتن پروموشن ها یا 
محرک هایی برای حفظ میزان فروش یا الاقل مواجهه با افت 
ف��روش ناگهانی پس از پیک برای بس��یاری از مجموعه های 
کس��ب و کاری ازجمل��ه مجموعه بزرگ ش��هر فرش ضروری 
به نظر می رس��د و بر این اس��اس، تدوین آگه��ی تلویزیونی 
با محتوای ارائه تس��هیالت و تخفیفات فروش بدون افزایش 
قیمت نهایی محصول به میزان زیادی با انتظارات کسب و کار 

همسو است. 
در این تبلیغ یک خانواده نسبتا معمولی ایرانی  )براساس 
ش��کل و تیپ ظاه��ری، احتماال عضو دهک ش��ش و هفت 
درآمدی( و دغدغه همیش��گی اغل��ب خانواده های عضو این 

دهک ه��ا و دهک های پایین ت��ر در خصوص مدیریت بودجه 
و کاهش هزینه ها به تصویر کش��یده شده و در آن از نگاهی 
نس��بتا نو در تبلیغات ایران در قال��ب قیچی کردن هزینه ها 
اس��تفاده شده است. اساس این آگهی نیز حول ایده محوری 
ع��دم ضرورت چشم پوش��ی از خرید فرش )به س��بب وجود 

تسهیالت و تخفیفات یاد شده( بنا شده است. 
در ای��ن خصوص و با توجه ب��ه جذابیت این موضوع و نیز 
نحوه س��اخت آگهی، می توان اجرای ایده و میزان اثرگذاری 
آن از حی��ث انتق��ال پیام به مخاطب را موف��ق ارزیابی کرد. 
با ای��ن حال از نظر من در نقطه مقاب��ل ماجرا، اگر هدف از 
اکران ای��ن آگهی، بازگرداندن میزان فروش به مقدار قبل یا 
جلوگیری از کاهش ناگهانی فروش فروردین ماه )در مقایسه 
با اس��فندماه( ب��وده، در این خصوص توفی��ق چندانی برای 

مجموعه شهر فرش حاصل نخواهد شد.
 

القا نکردن حس اضطرار برای فروش بیشتر
قاضی مق��دم در رابطه با نقاط ضع��ف این آگهی می گوید: 
این تی��زر تبلیغاتی به رغم انتقال پیام یاد ش��ده، هیچ حس 
اضط��رار و عجل��ه ای را در کاربر برای اقدام ب��ه خرید ایجاد 
نمی کن��د و به ویژه با اش��اره به موضوع برقراری تس��هیالت 
و تخفیفات یاد ش��ده در طول س��ال، خی��ال وی را از بابت 
امکان بهره گیری از تسهیالت مورد نظر برای خرید فرش در 

ماه های آتی تا حدود زیادی راحت می کند.
 ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در نظ��ر گرفتن تس��هیالت و 
تخفیفاتی ویژه و مدت دار مثاًل طی 45 روز نخس��ت س��ال 
می توانست به میزان زیادی مجموعه را به این هدف نزدیک 

سازد. 
در ارتب��اط ب��ا ترکیب اعض��ای خانواده نیز اش��اره به این 
موض��وع خالی از لطف نیس��ت که اساس��اً کودکانی نش��ان 

داده ش��ده در آگهی نه درک زیادی از محدودیت های مالی 
و بودج��ه ای خان��واده دارند و نه می توانن��د تأثیر زیادی در 

تصمیم به خرید فرش از سوی والدین داشته باشند.
 این در حالی اس��ت که یاری گرفتن از دو نوجوان )دختر 
و پس��ر( می توانس��ت این حس را به مخاطب جوان القا کند 
ک��ه با تکیه بر این اطالعات می توانند تصمیم به خرید فرش 
را در خانواده شکل داده یا در امر خرید فرش به همفکری و 
مش��ورت با پدر و مادر بشتابند. )البته این تصمیم طبیعتا بر 

سن والدین نیز تأثیر می گذاشت(
در م��ورد موض��وع قیچی کردن رس��ید خرید نیز ش��اید 
جایگزی��ن ک��ردن حالت فعل��ی )تالش ب��رای قیچی کردن 
از س��وی مرد خان��واده و اصطالحاً جاخالی دادن رس��ید( با 
قیچی ک��ردن بخش انتهایی رس��ید )به معن��ای تخفیف( و 
نیز چند تکه کردن باقی رس��ید و چس��باندن این تکه ها به 
طناب )به معنای امکان تقس��یط هزین��ه طی ماه های آتی( 
می توانست بیان کامل تری از موضوع تخفیف و تقسیط باشد. 
وی در رابطه با نحوه اجرا و س��اخت آگهی اضافه می کند: 
در ارتب��اط ب��ا نحوه س��اخت آگهی و حداق��ل بهره گیری از 
جزییات )تالش در جهت مینیمال بودن آگهی( نیز این طور 
می توان اش��اره کرد که هرچند سلیقه و ذائقه بخش زیادی 
از مخاطبان به س��مت آگهی های مینیمال س��وق پیدا کرده 
است، ولی این موضوع الزاماً به معنی تطابق آگهی مینیمال 
با س��لیقه کلیه مش��تریان و مخاطبان آگه��ی  )به خصوص 
آگهی تلویزیونی که مخاطبان آن را افرادی از سراس��ر کشور 
شکل می دهند( نیس��ت و تصمیم به طراحی و تولید چنین 
آگهی مینیمالی مستلزم کس��ب شناخت زیادی از روحیات 
و س��الیق عامه مخاطبان جامعه و بازار هدف این محصوالت 
اس��ت )به طور شهودی می توان این طور فرض کرد که اصوالً 
آگهی مینیمال برای مخاطب��ان خاصی از بازار هدف که در 

نواح��ی جغرافیایی خاصی مس��تقرند، کارکرد بهتری دارد و 
از این رو به جای مینیمال س��ازی آگهی تلویزیونی، احتماال 
طراح��ی بیلبوردهای مینیمال گزینه بهتری می بود. هرچند 
در عین حال معتقدم می توان از محتوای همین آگهی برای 

طراحی و استقرار بیلبوردهای یادشده استفاده کرد.

همذات پنداری با آگهی
ای��ن مدرس ح��وزه تبلیغات در ارزیابی کل��ی خود از این 
آگهی می گوید: از س��وی دیگر، با توجه ب��ه مینیمال بودن 
کار به نظر می رسد مخاطب بیشتر از اینکه در اثر دیدن این 
آگهی دس��تاویز و بهانه ای برای یادآوری برند داش��ته باشد، 
بیشتر مجذوب طنازی نهفته در ایده شده و همذات پنداری 
با خانواده حاض��ر در آگهی را بر تحلیل و درک پیام اولویت 
می ده��د )البت��ه یقینا برای اثبات یا رد این ادعا به بررس��ی 
نتایج و میزان اثربخش��ی این آگهی و نیز احتماال مصاحبه با 
تعدادی از مخاطبان نیاز خواهد بود( و برای رفع این مشکل 
می ش��د ضمن وارد کردن برخی جزیی��ات، در جهت پرهیز 
از خالصه نمای��ی، الاقل ب��ه نحوی المان ف��رش را به عنوان 
یک س��رنخ به آگهی وارد کرد تا ارتب��اط ذهنی بهتری بین 
آگهی، ایده و محصول ش��کل داده و در نتیجه امر، یادآوری 

و فراخوان ذهنی قوی تری را در ذهن مشتری ایجاد کند. 
با تمامی  این توضیحات، اش��اره مکرر به این نکته ضروری 
اس��ت که تبلیغ یاد شده در نوع خود، جزو آگهی های موفق 
تلویزیونی محسوب می ش��ود، چراکه اساساً بدون در اختیار 
داش��تن بریف کمپین ه��ای تبلیغاتی و دس��تاوردهای مورد 
انتظار آنها )از جمله این آگهی(، عماًل امکان بررسی و تحلیل 
دقیق آنها س��لب ش��ده و تنها زمینه تحلیل هایی مبتنی بر 
ارزیابی ش��کل و نحوه اجرای ایده و ذهن خوانی آژانس/ برند 

و مخاطب/ مشتری فراهم می شود.  

بررسی تیزر تبلیغاتی شهر فرش در گفت و گو با دکتر حمیدرضا قاضی مقدم 

شهری که بدون منت پذیرای شماست
ایده های طالیی

مخاطب را کنجکاو کنید

کنج��کاوی یکی از موتورهای محرک انس��ان اس��ت که این 
اجازه را می دهد تا فرد نس��بت به چیزی بس��یار مش��تاق شود 
و بخواهد به هر نحوی که ش��ده اطالعاتی به دس��ت آورد. این 
امر در فضای کسب و کار می تواند بسیار کاربردی باشد. این یک 
واقعیت اس��ت که ما انس��ان ها موجوداتی کنجکاویم و مدام در 
حال یادگیری و کش��ف دنیای پیرامون مان هستیم. این تمایل 
در مغز قابل مش��اهده و بررسی است. وقتی به شرکت کنندگان 
در تحقیقی که در سال ۲۰۱۲ انجام شد، تصاویر تاری را نشان 
دادن��د، بخش هایی از مغ��ز آنها که با تض��اد و تحریک مرتبط 
هستند، تحریک ش��دند. زمانی که تصاویر به طور واضح نشان 
داده ش��د و کنجکاوی شرکت کنندگان برطرف شد، آنگاه مدار 

پاداش مغز آنها فعال شد. 
مدار یا سیس��تم پاداش مغز، گروهی از س��اختارهای عصبی 
هس��تند که مس��ئول انگیزه )یا تمایل(، ل��ذت و تقویت مثبت 
)یا یادگیری( هس��تند. طراحان تبلیغات ب��ا ایجاد جاذبه برای 
کنجکاوی ش��ما، تالش می کنند توجه تان را جلب کنند. با این 
حال تنها کنجکاو کردن افراد کافی نیس��ت، بلکه الزم است به 
این کنجکاوی آنان به ش��کلی مناسب پاسخ داده شود. در غیر 
ای��ن صورت ممکن اس��ت با نتیجه عکس آن چی��زی که توقع 
داشته اید مواجه شده و تمام تالش های تان بی نتیجه بماند. هر 
پی��ام تبلیغاتی برای اینکه بتواند مخاطب را به س��وی محتوای 
پیام خ��ود جلب کن��د، از یک ن��وع جاذبه اس��تفاده می کند. 
متداول ترین جاذبه هایی که در پیام های تبلیغاتی مورد استفاده 

قرار می گیرد عبارتند از:
 

1- جاذبه منطقی
در جاذبه منطقی به طور مشخص و صریح مزایای کاال، خود 
کاال، ویژگی ه��ای آن و … عن��وان و از پرداختن به مس��ائل و 
موضوع های حاشیه ای خودداری می شود. پیام هایی که کیفیت، 
صرفه جوی��ی، فای��ده و کاربرد کاال را نش��ان می دهند از جمله 
پیام هایی اس��ت که در آنها از جاذبه های منطقی استفاده شده 

است. 

2- جاذبه خنده و طنز
تبلیغاتی که با محتوای خنده ارائه می شود، در زمره تبلیغاتی 
اس��ت که بهتر از همه ش��هرت یافته و در بین تبلیغاتی که به 
نمایش در می آید بیش��تر از بقیه به یاد می ماند و در مورد آن 
صحبت می ش��ود. در بهره گیری از جاذبه خنده و طنز در تهیه 
آگهی ضروری اس��ت که باید و نبایدهایی نظیر مرتبط بودن با 

محصول را در نظر گرفت. 
این دو از مهم ترین جاذبه ها محسوب می شوند که الزم است 

مورد توجه قرار گیرند. 

ایده
زمانی که ش��ما کنج��کاوی فرد را تحری��ک می کنید، نوعی 
جاذبه ایجاد کرده اید که مقاومت در برابر آن غیر ممکن اس��ت. 
در این مرحله مشتریان مشتاق مرحله بعد می شوند. این ایده از 
نحوه معرفی و به فروش رسیدن رایانه های شخصی گرفته شده 
اس��ت. علت این امر که محصول توانست )حتی با قیمت نسبتا 
باالی خود( خیلی زود بازار را در اختیار بگیرد این بود که این 
تصور به خوبی در ذهن مخاطب ایجاد ش��ده بود که محصولی 
شگفت انگیز در برابرشان قرار گرفته است. همین امر هم باعث 
ش��د نه تنها افرادی که واقعا به این محصول نیاز داش��تند و با 
نحوه کار آن آش��نا بودند، بلکه همگان بخواهند این محصول را 
در اختیار داشته باشند. همین امر منجر به ایجاد موجی جدید 

شد که به فروش فوق العاده این محصول انجامید. 
اگ��ر قصد داری��د مخاطب تحت تاثیر قرار گیرد، الزم اس��ت 
اقدامی جدید را صورت دهید تا ذهن مخاطب به خوبی درگیر 
ش��ود. برای مثال در یک دعوت نامه الزم است در بخش مقدمه 
به نحوی عمل کنید که مخاطب عالقه مند به خواندن باقی آن 
نیز ش��ود. اشتیاق و عالقه شما هر کس��ی را که در اطراف تان 
باش��د تحت تاثیر قرار می دهد، دیگران را به سمت شما جذب 
می کند و باعث می ش��ود دیگران بخواهند با شما در یک رابطه 
منطقی قرار بگیرند و در نهایت به ش��ما ایده می دهد و شما را 

تبدیل به یک فرد تاثیر گذار و پر قدرت می کند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- یکی از مواردی که می تواند باعث کنجکاوی افراد شود، این 

است که به وی القا کنید که با چیزی جدید رو به رو هستند. 
- برای آنکه بتوانید مخاطب را تحت تاثیر قرار دهید، در ابتدا 
باید نظرش را جلب کرده تا بتوانید وی را به محصول عالقه مند 
کنید. برای مثال در یک آگهی با نش��ان دادن مشکالت بعد از 
زلزله، می توانید اهمیت تحت پوش��ش بیم��ه قرار گرفتن را به 
مخاطب نش��ان دهید. با این کار در ابت��دا توجه مخاطب را به 
خود جلب کرده اید س��پس برای رهایی از این مش��کل راه حلی 
را پیش��نهاد می دهید که روی مخاط��ب تاثیری عمیق خواهد 

گذاشت. 

لیال شیرزاد
gmail. com@Leilashirzad69

تلفن مستقیم: 86073279 www.forsatnet.irمدیریت تبلیغات پنجشنبه10
28 اردیبهشت 1396

شماره 787

تبلیغات خالق

آگهی: رستوران های زنجیره ای KFC_ شعار: طعم های دیگر در کنار آن شیرین است!

ایستگاه تبلیغات

کمپین خالقانه مبتنی بر تکنولوژی 

فروش��گاه زنجیره ای U در فرانس��ه، از امکان استوری های 
اسنپ چت و این حقیقت که بعد از ۲44 ساعت پاک می شوند، 
برای اثبات این مس��ئله که ماهی هایش واقعا تازه از آب گرفته 

شده اند، استفاده می کند. 
ب��ه گ��زارش ام بی ای نی��وز، آژانس پاریس��ی TBWA در 
کمپینی که برای این فروشگاه طراحی کرده، روی برچسب های 
چسبانده ش��ده روی ماهی ها، اس��نپ کدهایی چاپ کرده که 
تصاویر ضبط شده از عینک اسنپ چتی ماهیگیر، مدیر فروش 
و ماهی فروش را همراه ماهی نشان می دهد. این محتوا، اتفاقات 
آخرین س��اعات سفر ماهی را تا زمان رسیدن به ویترین مغازه 
نشان می دهد. این تصاویر همچنین ثابت می کند که ماهی تازه 
اس��ت، چرا که استوری های اس��نپ چت فقط ۲4 ساعت دوام 
دارند، بنابراین اگر پشت اسنپ کد روی برچسبی، یک استوری 
وجود داشت، معنایش این است که آن ماهی همان روز گرفته 

شده است. 

ترجمه: علی آل  علی



دکتر آرش سلطانعلی
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برخی اوقات که س��یل تبلیغات سرسام آور 
و آگهی ها را تماشا می کنم، از خود می پرسم 
یک تبلیغ چق��در بر تصمی��م خریدار برای 
استفاده از یک محصول مؤثر است؟ آیا فردی 
ک��ه تبلیغ می کند یا رس��انه هایی که فضای 
تبلیغ را در اختیار مش��تریان قرار می دهند، 
بعد از رسیدن به هدف شان در این بازاریابی، 
برنامه هم دارند؟ و کم نیستند کسب وکارها 
و مغازه هایی که بدون برنامه تبلیغ می کنند 

و البته به نتیجه هم نمی رسند. 
چندی پیش ی��ک آگهی مربوط به فروش 
لوازم دسته دوم را مالحظه کردم که به طور 
مکرر بی��ش از دو هفت��ه در نیازمندی ها به 
چ��اپ می رس��ید؛ اطالعیه آگه��ی در مورد 
فروش یکس��ری اقالم لوازم خانگی به دلیل 

عیوب ظاهری بود. 
هنگامی که بیش از یک هفته این اطالعیه 
در جلوی چشمانم تکرار شد، احساس کردم 
ای��ن دیگر تبلیغ نیس��ت بلکه یک ضدتبلیغ 
اس��ت! و در تأیید این گ��زاره همین بس که 
آگهی بیش از دو ماه و به طور پیوس��ته تکرار 
ش��د و این را که به فروش رس��ید یا نرسید، 

باید از آگهی دهنده پرسید. 
م��ن معتقد هس��تم تبلیغ��ات جدید باید 
داس��تانی را برای مشتریان خود بازگو کنند. 
این مش��تری اس��ت که با مش��اهده تبلیغ، 
تصاویر و روایت��ی را در ذهن خود به تصویر 
می کش��د و در نهایت این داستان اگر پایان 
خوش��ی داش��ته باش��د، محصول را خواهد 

خرید! 
اجازه بدهید با ذکر دو مثال، عبارت باال را 
بهتر توضیح بدهم تا ببینیم تبلیغات چگونه 
می توانن��د جزو راهکاره��ای افزایش فروش 
تلق��ی ش��وند و در برنامه ریزی های بازاریابی 

مورد استفاده قرار بگیرند.
 

آگهی های استخدام
روزنامه ه��ا و مطبوع��ات به رغ��م اینکه در 
بازاریاب��ی مطبوعاتی ش��اهد رکود و کاهش 
فروش ش��دیدی هس��تند، اما کماکان یکی 
از مکان ه��ای جذاب برای ارائ��ه آگهی های 
اس��تخدامی هس��تند؛ آگهی هایی که به رغم 
ش��غل یابی،  اینترنت��ی  پایگاه ه��ای  ایج��اد 

مخاطبان خاص خود را هنوز دارند. 
ببینیم یک آگهی ش��غلی مناسب چگونه 
می تواند داس��تان خوبی را ب��رای مخاطبان 
 خ��ود تعریف کند ت��ا بتواند افراد بیش��تر و 

با کیفیت تری را جذب کند؟ 
به این آگهی ها توجه کنید: 

  a، b،c آگه��ی الف( فراخوان جذب نیروی
وd تماس با شماره. . . 

  a،b آگهی ب( استخدام ردیف های شغلی
و c با حقوق اداره کار به عالوه بیمه و کارانه، 

تماس با شماره. . . 
آگه��ی ج( جذب نی��رو برای ش��رکت. . . 
ردیف های ش��غلی. . . با حق��وق و مزایای. . 

. ساعت کاری. . . 
مالحظه می کنید که یک آگهی اس��تخدام 
ساده به انواع گوناگون می تواند خود را نشان 
دهد و اینکه چه عناصری در ذهن مش��تری 
از تبلیغات ارائه ش��ده شکل بگیرد، کاماًل به 
هدف و رفتار صاحب تبلیغ برمی گردد. شاید 
برخی ای��ن عبارت را بگویند که در بازار کار 
فعلی دنیا و ایران، همه دنبال کار هس��تند و 

کیفیت برای شان مهم نیست! 
اما صادقانه از خود بپرس��یم یک آگهی که 
انبوهی از نیروهای انس��انی را به سمت یک 
کسب وکار سرازیر می کند، چه هزینه هایی را 
می تواند تحمی��ل کند که کمترین آن زمان 
است؟ آیا با ش��رایط فعلی، نیروهای کار باز 
هم دنب��ال امتیاز و محیط ه��ای کاری بهتر 
نیس��تند؟ چه خطاهایی ممکن است صورت 

بپذیرد؟ 
اینکه ش��رکتی راهکارهایی ب��رای فروش 

بیشتر برای خود تعیین کند و یکی از ابزارها 
را اس��تخدام نیروی باکیفیت ببیند، چگونه 
می توان��د از یک تبلیغ اس��تخدامی بهترین 
نتیج��ه بگیرد؟ و به همی��ن ترتیب متقاضی 
کار به س��مت کدام آگهی ش��غلی ترغیب و 
برای آن جایگاه ش��غلی ارزش بیشتری قائل 

می شود؟
 

آگهی فروش اینترنتی
ایمیل مارکتینگ و وب س��ایت های خرید 
اینترنت��ی از جمله مدل های ت��وام تبلیغات، 
بازاریابی و فروش کاالها و خدمات هس��تند. 
بنرهای زی��ادی در وب س��ایت های مختلف 
روزان��ه در جل��وی چش��مان م��ا می آیند و 
می روند. ش��ما به کدام تبلیغ توجه بیشتری 

کرده اید؟ 
اگر با دقت فکر کنید، متوجه خواهید شد 
آن بنری ش��ما را به کلیک تشویق کرده که 
داستان بهتری را در ذهن شما ساخته است.
 ای��ن داس��تان ب��رای هر کاال ی��ا خدمت 
تفاوت دارد. یک کاال یا خدمت ممکن است 
نیازی نداش��ته باشد که دنبال مشتری باشد 
و کاال ی��ا خدم��ت دیگری، از اس��اس برای 
نیاز مش��تری تعریف می ش��ود؛ مثاًل داروی 
س��رماخوردگی نیاز به آفرینش مش��تری یا 
تحری��ک نیاز ن��دارد، چرا ک��ه خریدار خود 
را همیش��ه دارد، اما یک ش��یرینی فروش یا 
حتی س��وپرمارکت، روش های فروش کاال را 
هر روز باید بازبینی و بهینه کند تا در رقابت 
با سایرین در خدمت به مشتری عقب نیفتد. 
البته در مثال داروی س��رماخوردگی، در این 
خصوص نیز رقابت های��ی وجود دارد که در 

وقت خودش به آن خواهم پرداخت. 
تبلی��غ بای��د روی��ای مش��تری را دنب��ال 
کند؛ چ��ه یک خودروی لوک��س گرانقیمت 
باش��د و چه یک آبمیوه معمول��ی. تبلیغات 
مشتری س��از، تبلیغاتی هس��تند که به مردم 
دروغ نمی گوین��د و حوصل��ه آن��ان را س��ر 

نمی برند.
 ای��ن مس��ئله ای اس��ت ک��ه مش��اوران و 
متخصص��ان بازاریاب��ی، در ارائ��ه و اج��رای 
راهکاره��ای تبلیغاتی به ط��ور جدی مدنظر 

دارند. 
روان شناس��ی و جامعه شناس��ی مخاط��ب 
ب��رای موفقیت تبلیغ��ات در برنامه بازاریابی 

بسیار اهمیت دارد. 
ی��ک تبلی��غ اگر ه��دف صحیح��ی را در 
بازاریابی دنبال نکن��د، نه تنها هزینه خود را 
درنمی آورد که ممکن اس��ت یک ضد تبلیغ 

نیز محسوب بشود.
 خان��م دکت��ری در یک��ی از مش��اوره ها، 
به ش��دت از تبلیغ خدمات��ش گله مند بود و 
متعجب از اینکه چرا یک سال آگهی زدن در 
یک روزنامه، برایش افزایش مراجعه کننده یا 
حت��ی زنگ خور نداش��ته اس��ت؟ و در کنار 
چنین موردهایی، پزش��کانی هم داش��ته ایم 
که مرحل��ه تبلیغات خ��وب را گذرانده و به 
فکر مراحل بعدی توس��عه بازار فعالیت خود 

افتادند. 
پ��س می توانیم این طور عن��وان کنیم که 
یک��ی از راهکاره��ای بازاریاب��ی عملی برای 
افزایش فروش، تبلیغ با هدف بهینه ش��دن 
فرآین��د بازاریاب��ی هر کاال ی��ا خدمت برای 

سودرسانی به مشتریان است. 
در یک جا تبلیغ صوتی بهتر نتیجه می دهد 
و در جای دیگر تبلیغ تصویری؛ در مورد یک 
کاال خالقیت، بهت��ر ویژگی های محصول را 
بی��ان می کند و در م��ورد کاالی دیگر حتماً 

باید عنصر طنز وجود داشته باشد. 

تبلیغات چریکی
مواردی که بیان ش��د، بخشی از مقدمات 
اج��رای موفق ی��ک تبلیغ و ش��اید از جمله 
محوره��ای تکنیک های فروش برای هر کاال 

و خدماتی بود. 
تبلیغ��ات چریک��ی، یک��ی از راهکارهای 
موفقیت یک تبلیغ اس��ت که الزاماً به معنی 

فعالیتی بسیار عجیب یا غیرعادی نیست. 
ش��اید بت��وان نق��ش پراهمی��ت ایده های 
خالقانه را در اینچنین تبلیغاتی تعریف کرد 
که از جمله روش های جذب مش��تری برای 

فروش بیشتر محسوب می شود.
 تبلیغات چریکی می تواند پیش نیازی مؤثر 
برای نهایی س��ازی فروش شما در مقایسه با 

سایر رقبا محسوب شود.
 البت��ه نبای��د ای��ن نکت��ه را از نظ��ر دور 
نگه داری��م که اج��رای نادرس��ت ایده های 
خالقانه، هزینه و خس��ارت های محس��وس 
و غیرمحس��وس زی��ادی را تحمیل می کند. 
نیازهای مش��تری، کلید توافق با اوست. آیا 

تبلیغ ش��ما در برنامه بازاریاب��ی بر این نیاز 
تأکید درستی می کند؟ این یکی از سواالتی 
است که در طراحی هر برنامه بازاریابی از هر 
جنسی که باشد، باید مدنظر داشته باشیم. 

در برنام��ه طراحی تبلی��غ چریکی که در 
یکی از شرکت های معتبر کشور داشتیم، به 

این سه نکته تأکید کردیم: 
1- هدایت مش��تریان بالقوه در یک مسیر 

صحیح فروش
2- در نظر داشتن بخش های مختلف بازار 

هدف
3- جلب توجه مشتری به باالترین میزان.

هدایت مش��تریان زمانی صورت می گیرد 
که ما معیارهای رفتاری مشتریان را شناخته 
و برای آنها برنامه ریزی و اقدام درستی کرده 
باش��یم. مس��یر صحیح فروش نیز بر مبنای 

مرتب سازی این معیارهاست: 
- کدام س��نین محصول ش��ما را دوس��ت 

دارند؟ 
- کدام جنس��یت خدمات ش��ما را بیشتر 

خریداری می کند؟ 
زمانی که مس��یر صحیح فروش مش��خص 
ش��د، بخش های مختلف بازار بهتر شناسایی 
می ش��وند، پس تنها ایده ه��ای فروش منجر 
به افزایش فروش نخواهند ش��د، چرا که اگر 
حتی بهترین ایده را داشته باشید اما نتوانید 
توج��ه مش��تریان را ب��ه خود جل��ب کنید، 

توفیقی حاصل نخواهید کرد. 
روش های نوین فروش، حلقه های انتهایی 
بازاریاب��ی محس��وب می ش��وند ت��ا بتوانیم 
احتم��ال موفقی��ت بیش��تری را در خری��د 

مشتری از خودمان کسب کنیم. 
برای درک بهتر مفاهیمی که در این مقاله 
اشاره شد، پیشنهاد می کنم از امروز، بازدید 
در نمایش��گاه ها و غرفه ه��ای ش��رکت های 
مختل��ف را بهت��ر و دقیق تر مدنظر داش��ته 

باشید.
تعام��ل  نح��وه  حت��ی  و  غرفه آرایی ه��ا   
مسئوالن غرفه در بازاریابی و فروش کاالها و 
خدمات شان، نوعی تبلیغ محسوب می شوند. 
هی��چ گاه نباید تبلیغ را تنه��ا در مطبوعات، 

تلویزیون یا بیلبورد محسوب کنیم. 
ب��ه این دق��ت کنید جذب ک��دام غرفه ها 
می ش��وید؟ آیا هزینه های باالی یک شرکت 
برای آراستن غرفه خود در یک نمایشگاه، به 
معنی توفیق حضور در آن گردهمایی است؟ 
قطعاً خی��ر. گاه��ی اوقات ایده های بس��یار 
س��اده برای ارتباط مبتنی ب��ر تبلیغ، منجر 
به درخش��ش یک کس��ب وکار ساده در یک 
نمایش��گاه بزرگ با حض��ور رقبای قدیمی و 

قدرتمندتر می شود.
 این ایده ممکن است یک تخفیف مناسب 
یا ی��ک بروش��ور کوچک ح��اوی اطالعاتی 
باش��د که منجر به داستان سرایی زیبا برای 

مشتریان در ذهن شان می شود. 
در تبلیغ��ات چریکی بای��د دقت کنیم که 

وارد حیطه های روابط عمومی نشویم. 
اگرچه تبلیغات ارتباط تنگاتنگی با روابط 
عمومی دارد، ولی روابط عمومی یک فعالیت 
اجرایی فاقد اس��تراتژی برنامه ریزی است و 
این موضوعی اس��ت که س��بب تفاوت آن با 

موضوع تبلیغات می شود. 
و نکت��ه آخر اینکه عص��ر بازاریابی مبتنی 
ب��ر تبلیغات ب��ر خ��الف گفته بس��یاری از 
متخصصان و کارشناس��ان نه تنها تمام نشده 
که هوش��مندانه تر و تحلیل محور شده است. 
مردم و مش��تریان از تبلیغاتی بدشان می آید 

که آنها را فریب دهد یا نادان فرض کند! 
اگر مش��تریان را درست شناسایی کنیم و 
محت��وای خوبی به آنان ارائه دهیم، بازاریابی 
م��ا تنها ب��ا تبلیغ خ��وب تکمیل می ش��ود. 
ای��ن تبلی��غ خوب، یک��ی از پایه ه��ای مهم 
استراتژیک س��اختار کس��ب وکار شما برای 
فروش موفق برای هر کاال و خدماتی است. 

madiseh@elenoon. ir 

 7 اشتباه در برندسازی  آیا دوره بازاریابی تبلیغاتی تمام شده است؟ 
کسب و کارهای کوچک

وقتی درباره برندسازی موفق فکر می کنید احتماال حروف متمایز 
سفید و قرمز کوکاکوال، تیک نایکی و نوارهای سه تایی آدیداس به 
ذهن شما خطور می کند، اما به عنوان یک کسب و کار کوچک، حتی 
تصور سرمایه ای که بابت این برندسازی ها صرف شده، می تواند شما 

را از فکر برندسازی برای خودتان منصرف کند. 
پس در واقع بهتر است به جای خیال پردازی دست به عمل بزنید. 
فقط حواس تان باشد که از چند مشکل و اشتباه رایج در برندسازی 

اجتناب کنید. 

1- دست کم گرفتن قدرت برند 
از دیدگاه ارتباط با مشتری، داشتن یک برند قوی امتیازی مسلم 
اس��ت. برای نمونه، وقتی مردم در م��ورد خرید آنالین کفش فکر 
می کنند Zappos  به ذهن آنها می آید. خواسته شما هم داشتن 

چنین ارتباط آنی و مشخصی با خریداران خودتان است. 
از نظر بهینه س��ازی موت��ور جس��ت وجو )SEO(، تعریف برند 
ارزش��مند اس��ت. همه می دانند که موتور جس��ت وجوی گوگل 
تمای��ل دارد در صفحه اول نتایج خود، برندها را براس��اس اولویت 
فهرس��ت بندی کند زیرا احتمال کلیک بازدیدکنندگان روی آنها 
بیش��تر است. کلیک بیشتر مساوی اس��ت با مشتریان خشنودتر، 
پس تمرکز بر س��اخت برند می تواند منجر به ترافیک غیرمنتظره 

وب سایت و منافع حاصل از آگاهی از برند شود.
 

2- فراموش کردن ایجاد دستورالعمل تعریف برند 
شما می دانید که شرکت قصد ایجاد یک برند را دارد، اما معنی 
دقیق آن چیست؟ وقتی نوبت به خلق هویت برند می رسد، شما به 
ایجاد یک دس��تورالعمل تعریف شده نیاز دارید که تمام موارد زیر 
را پوشش دهد. )همچنین موارد دیگر مرتبط به زمینه کاری تان(. 

در زیر چند نکته ای که باید در نظر بگیرید آورده شده است: 
- لوگو 

- رنگ برند
- تگ الین ها

- فونت ها و تایپوگرافی
- صدایی که خاص محصول شما باشد

- تصویر
- هر گونه نماد یا سخنگو.

بدیهی اس��ت که این فهرست کامل نیست. اگر برند شما دارای 
خصوصیت دیگری است که برای توصیف کسب و کار شما ضرورت 
دارد، آن را به دستورالعمل تعریف برند اضافه کنید. بدترین کاری 
که ممکن اس��ت انجام دهید، نادیده گرفتن ایجاد این مستندات 
مهم است. بدون اینها، تالش شما برای برندسازی انسجام و جهت 

الزم برای موفقیت را نخواهد داشت.
 

3- پیچیده کردن اضافی برند 
به تغییر حروف نوش��ته کالسیک لوگوی کوکاکوال از نخستین 
زمان شروع کار آن در سال 1887 نگاهی بیندازید. با اینکه فونت 
حروف تغییر مختصری داشته اند، اما ظاهر اصلی آن همچنان پس 

از 127 سال دست نخورده باقی مانده است. 
کس��ب و کارهای کوچک می توانند از این غول صنعت نوشیدنی 
درس بگیرند. از زمان شروع روند برندسازی ممکن است نسبت به 
افزودن مواردی که در واقع نیازی به آنها نیست اغوا شوید. در اصل 
الزم نیس��ت که در لوگو شش رنگ مختلف به کار رود و همچنین 
نیازی نیس��ت که ب��رای نش��ان دادن بازوهای مختلف ش��رکت 
شش عامل گرافیکی مجزا داش��ته باشید. برای مشتری، احتمال 
تشخیص و به یادآوردن عوامل ساده و واضح بیشتر است، بنابراین 

پیچیدگی های غیر ضروری عوامل برند را تحت کنترل بگیرید. 

4- افتادن در دام برندسازی مبهم 
مراقب باش��ید از آن س��وی دیگر بام نیفتید و دستورالعمل ها و 
عوامل��ی نس��ازید که ارتباطی با برند و پیش��نهاد ارزش ش��رکت 
نداشته باشند. ممکن است نمونه هایی از این موارد را در لوگوهای 
عمومی یا در بازاریابی دیده باش��ید که منجر به تکرار زیاده از حد 
و خسته کننده می شود. برای مثال کتاب های پرفروش، مسابقات 
قهرمانی گلف یا شرکت های تبلیغاتی برنده جایزه در واقع معنای 
خاصی ندارند.  دانیل برش��تاین Daniel Burstein س��ردبیر و 
مدیر MECLABS این نوع برندسازی بی تحرک را تبلیغ نویسی 
کاغذدیواری یا استفاده از مهمالتی می نامد که به خاطر تکرار زیاد، 
معنای خود را از دست داده اند. راه حل این است که از زبان، لوگوها 

و تصاویر واضح و روشن استفاده کنید. 

5- تقلب در دستورالعمل برند 
خوب ش��ما یک جا می نشینید و دستورالعمل دقیقی برای برند 
می نویس��ید و ش��روع به عملی ک��ردن آن در کل م��واد بازاریابی 
شرکت و برنامه های آنالین می کنید. اما بعد از دو ماه نیاز به ایجاد 
یک تبلیغ جدید برای خط تولید تازه راه اندازی ش��ده دارید و اگر 
می توانس��تید چند رنگ جدید خارج از پالت اختصاص داده شده 
در س��ند برندسازی به آن بیفزایید عالی می شد. آیا مجاز به انجام 
این کار هس��تید؟ البته که هستید. اما فراموش نکنید هربار که از 
مسیر دستورالعمل نوشته شده منحرف شوید، ذره ذره قدرت آن 
را کاهش می دهید. با انجام این کار در اصل تصویر برند جدیدی را 
به مشتریان معرفی می کنید که باعث می شود آن وابستگی که به 

کمپین برندسازی یکپارچه داشتند، کاهش پیدا کند. 

6- عدم نظارت بر برند 
ایجاد و اعمال دستورالعمل برای برند کسب و کار کوچک، نیمی 
از جنگ اس��ت. به عالوه باید در م��ورد نظارت بر آن و اینکه افراد 
دیگر کجا و چگونه عناصر برند را به جای شما به کار می برند، یک 
گام جلوتر باش��ید. در غیر  این صورت ممکن است رقبا لوگوهای 
مشابه بس��ازند یا وب سایت هایی از لوگوی ش��ما بدون ذکر نام و 
لینک اس��تفاده کنند یا شرکای کاری، تبلیغاتی را با لوگوی شما 
اما با رنگ های اش��تباه منتشر کنند. اثر بعضی از این موارد شاید 
ناچیز باش��د اما در برخی موقعیت ها اگر احساس کنید که عناصر 
برند شما مورد سوء استفاده قرار گرفته، ممکن است تعقیب قضایی 

ضرورت یابد.
 

7- تغییرات نامناسب برند 
برندس��ازی مجدد هیچ اش��کالی ندارد مگر آنکه آن را نادرست 
انجام دهید. توجه داش��ته باش��ید اگر هر تغییری به برند تثبیت 
شده خود بدهید، ارتباطی را که با مشتریان ایجاد کرده اید کاهش 
خواهد داد. بنابراین تنها اعمال تغییراتی اهمیت دارد که منافع آن 
به خطر از دس��ت دادن کسب و کار برتری داشته باشد. اگر تصمیم 
به تغییر دارید باید به طور واضح پیروان خود را از تغییراتی که قرار 
است انجام ش��ود آگاه کنید. در حالی که برندسازی در اصل یک 
حوزه از بازاریابی اس��ت، الزم نیست که بیش از حد پیچیده باشد. 
نیت خوب  و اجتناب از اشتباهاتی که در باال توضیح داده شد تاثیر 
زیادی در کمک به کس��ب و کار کوچک شما دارد تا بتوانید ارتباط 

اساسی با مشتریان هدف تان ایجاد کنید. 

کلیدباشگاه مشتریان

سجاد رحیمی مدیسه
دکترای مدیریت بازاریابی و مشاور فروش 

چگونه مشتریان را برای خرید راغب 
کنیم؟ 

دنی��ا روز به روز در حال پیش��رفت اس��ت و ابزارهای 
مختلفی تولید می ش��ود تا ما زندگی راحت تری داش��ته 
باش��یم و لحظات بهتری را در زندگی تجربه کنیم. برای 
داش��تن یک زندگی خوب هر یک از ما در جامعه نقشی 

داشته و مسئول هستیم. 
یک بازاریاب یا فروش��نده نیز زمانی می تواند لحظات 
و زندگ��ی متفاوتی را به همنوعان خ��ود هدیه دهد که 
آنها را از محصوالت و خدمات مورد نیازش��ان آگاه سازد 
و اف��راد مختلف بتوانند به بهتری��ن نحو از محصوالت یا 

خدمات بهره ببرند. 
زمانی مش��تریان به خرید یک محصول یا اس��تفاده از 
خدمات راغب می شوند که احساس کنند آن محصول یا 
خدمات زندگی آنها را راحت تر می کند و در زندگی آنها 

تاثیر مطلوبی دارد.
 از طرف��ی نیز زمانی مش��تریان از خرید یا اس��تفاده 
محص��ول یا خدم��ات منصرف می ش��وند که احس��اس 
کنن��د مانع��ی بر س��ر راه آنها ایجاد ش��ده و آنه��ا را از 

خواسته های شان دور می کند. 
پس بازاریابان و فروش��ندگان برای ترغیب مش��تریان 
بای��د هر چه بیش��تر تالش کنند تا این موانع را از س��ر 
راه آنه��ا بردارند. برای برداش��تن موانع الزم اس��ت ابتدا 
خواسته ها و مشکالت آنها را بدانیم، به آنها گوش دهیم 
و کاری کنیم تا مش��تریان احساس خوبی داشته باشند 
که در ادامه در مورد نحوه ایجاد این احساس مثبت بحث 
خواهی��م کرد. در ادامه برخ��ی از روش هایی را که باعث 
ایجاد حس خوشایندی در مشتریان می شود آورده ایم. 

احساس صمیمیت و نزدیکی
معموال مش��تریان از کس��انی راحت تر خرید می کنند 
که ب��ا او احس��اس راحت��ی و نزدیکی کنن��د. به عنوان 
مثال اگر یکی از دوس��تان مان بگوید رستورانی غذاهای 
خوش��مزه ای دارد شما حتما به آن رستوران سر می زنید 
اما اگر همین حرف را کسی دیگر به شما بگوید که شما 
او را به خوبی نمی شناس��ید و احس��اس صمیمیتی با او 
ندارید، ممکن اس��ت بی توجه از صحبت های او رد شوید 
و آن را نش��نیده بگیرید. در صورتی که بتوانید احساس 
صمیمیت را در افراد ایجاد کنید آنها از پیشنهادات شما 

استفاده خواهند کرد. 

چگونه احساس صمیمیت و نزدیکی ایجاد کنیم؟ 
دوس��تان شما افرادی هستند که از نظر عالیق، عقاید، 
س��لیقه و ... بسیار شبیه ش��ما هستند و شما از عالیق و 
خواسته های آنها آگاه هستید. به همین دلیل به راحتی 
پیش��نهادات آنها را نس��بت به فردی غریبه می پذیرید. 
ش��ما نیز می توانید با چند س��وال از خواسته ها و عالیق 
مش��تری و گفتن س��لیقه و نظر خودتان ب��ه او نزدیک 
ش��ده و خیلی راحت او را راهنمایی و پیشنهاد خرید یا 

استفاده از امکانات تان را به آنها بدهید. 

احساس امنیت 
احس��اس امنیت یکی از مهم ترین ارزش ها برای افراد 
اس��ت اما جایگاه ای��ن ارزش برای اف��راد مختلف کمی 
متفاوت اس��ت. برخ��ی از افراد کمتر ریس��ک می کنند 
و برخ��ی از افراد س��خت گیری کمتری دارند و بیش��تر 
ریس��ک پذیر هستند و می توانند چیزهای بیشتری را در 

زندگی تجربه کنند.
 معم��وال کار ما با افراد کم ریس��ک س��خت تر از افراد 
ریس��ک پذیر اس��ت، بنابراین باید در این افراد احساس 
امنیت بیش��تری ایجاد شود. برای اینکه بتوانیم احساس 
امنی��ت را در مش��تری ایج��اد کنی��م بای��د از نگرانی و 
ترس های او آگاه باش��یم. در زیر به برخی از این ترس ها 

و نگرانی ها اشاره شده است.

ترس ها و نگرانی های مشتریان 
برخی از ترس ها و نگرانی های مش��تریان عبارت است 
از ضرر نکردن، س��الم بودن محصول، آسیب نرساندن به 
س��المتی آنها، سخت و پیچیده نبودن، زمان گیر نبودن، 
درجه دو نب��ودن، قدیمی و معمولی نب��ودن یا متفاوت 
بودن، عم��ر کوتاه محصول، بودن محص��ول یا خدماتی 

دیگر با آن ویژگی ها با قیمت پایین تر و. . . 
اگر شما تشخیص دهید که مشتری نگران چه چیزی 
اس��ت می توانید به راحتی با تکرار و بیان، احساس ترس 
و نگرانی او را درک و س��پس با ارائه راه حل و پیش��نهاد 

متقاعدش کنید. 
 

ساده شدن انتخاب
برخ��ی از افراد نیاز ها و خواسته های ش��ان را به خوبی 
تش��خیص نمی دهند و نمی توانند خواسته های ش��ان را 
اولویت بندی کنند به همین دلیل در انتخاب به مش��کل 
خ��ورده و ب��رای ف��رار از تصمیم گیری اق��دام به خرید 
نمی کنند. بنابراین ش��ما می توانید ب��ا بیان نیازهایی که 
محص��ول یا خدمات تان برطرف می کند، او را در انتخاب 

کمک کنید. 

احساس تایید
س��عی کنید در مش��تریان این حس را ایجاد کنید که 
مشتری بخواهد از ش��ما تایید گرفته و مورد توجه شما 
قرار بگیرد. این کار را می توانید از طریق برقراری ارتباط 

موثر با مشتریان خود انجام دهید.
 در واقع با طی کردن مراحل قبل، به عالوه نظرخواهی 
و سوال پرسیدن از عالیق و نگرانی های مشتری می توانید 

در او احساس ارزشمند بودن ایجاد کنید.
 اما در فروش قرار نیست توازن ارزش باال و پایین باشد 
بلکه وقتی در مش��تری خود احساس ارزشمندی ایجاد 
می کنی��د باید ارزش برند، کاال و خدمات خود را نیز باال 

برده و ترازو را مساوی نگه دارید. 
معم��وال اف��راد دوس��ت دارند با کس��انی که ب��ه آنها 
احساس ارزش��مندی می دهند ارتباط برقرار کنند. شما 
نی��ز می توانید با ارزش��مند و خاص نش��ان دادن کاال یا 
خدمات تان کاری کنید تا مش��تری ب��رای تایید و اثبات 
لیاقت و ارزش��مندی خود، کاال را خریداری یا از خدمات 

شما استفاده کند. 
توجه داش��ته باش��ید که این کار باید هوش��مندانه و 
دوس��تانه انجام شود و اگر محصول یا خدمات مناسب با 
نیاز مشتری بود او را راهنمایی کرده و به او یادآور شوید 
که محصول و کاالی شما چگونه به او کمک خواهد کرد، 

در غیر این صورت به شما اعتماد نخواهد کرد. 

مهسا فرازمند
پژوهشگر و مشاور بازاریابی



وس��یع  معن��ای  در  س��ازمان ها 
کلمه از ش��الوده های اصلی اجتماع 
کنونی اند و مدیریت، مهم ترین عامل 
حی��ات، رش��د و بالندگ��ی یا مرگ 
سازمان هاس��ت. مدی��ر روند حرکت 
از وض��ع موجود به س��وی وضعیت 
مطلوب را هدای��ت می کند و در هر 
لحظه برای ایج��اد آینده ای بهتر در 
تکاپوس��ت. گذشته با تمام اهمیت و 
آموختنی هایش و با تمام تأثیری که 
می تواند بر آینده داشته باشد، اتفاق 
افتاده اس��ت و هیچ نیروی بش��ری 
نمی تواند آن را دیگر بار و به گونه ای 
متف��اوت بیافرین��د. ول��ی آینده در 
راه اس��ت و قس��مت مهمی از آن به 
آنچه امروز می گذرد مربوط است. ما 
باید س��هم فرزندان این سرزمین را 
از آینده جه��ان معلوم کنیم و برای 
این منظور، به عزمی ملی نیاز داریم. 
ع��زم جامع��ه را مجموع��ه مدیریت 

کش��ور هدایت می کند، ل��ذا این امر 
مدیری��ت مهم ترین مقوله ای اس��ت 
که باید برای رشد و تعالی فرهنگی، 
اقتصادی، صنعتی و سیاس��ی جامعه 

مورد توجه قرار گیرد. 
اس��تراتژیک  »مدیری��ت  کت��اب 
پ��روژه« نوش��ته  »تری اش��میت« و 
ترجم��ه دکت��ر س��یدمحمد اعرابی، 

دکتر س��یدعلیرضا هاش��می و دکتر 
رحی��م زارع ی��ک کت��اب کاربردی 
و مفید ب��رای مدیران اس��ت که بر 
برنامه ریزی اس��تراتژیک و عملیاتی 

پروژه بیشتر تمرکز دارد. 
در بخش��ی از ای��ن کت��اب آمده 
اس��ت: یک داس��تان چند صد ساله 
درباره ش��ش مرد کور هندوس��تانی 
وج��ود دارد که بای��د با لمس کردن 
اعض��ای مختلف بدن فیل می گفتند 
ک��ه یک فیل ش��بیه چیس��ت. این 
چالش هایی  برای  اس��ت  استعاره ای 
که سازمان در پیوند دادن پروژه ها و 
قصد و هدف استراتژیک با آن مواجه 

می شوند. 
وظایف تقس��یم ش��دند و هر یک 
از ش��ش م��رد کور یک��ی از اعضای 
مختلف بدن فیل را لمس کرد تا آن 
را بررسی کند. هر یک از آنها کارش 
را انجام و به مدیر پروژه گزارش داد. 
این کت��اب در 11 فص��ل و 286 
دفت��ر  انتش��ارات  توس��ط  صفح��ه 
پژوهش ه��ای فرهنگ��ی ب��ه چ��اپ 

رسیده است. 

مهسا فرازمند
دکتر رامبد باران دوستپژوهشگر و مشاور بازاریابی

استاد دانشگاه و عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران
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شماره 787

برای مطالعه 693 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: عده ای از نمایندگان و فروشندگانی که در حوزه 
بیم��ه فعالی��ت می کنند، فکر می کنند بای��د به همه مردم 
بگوین��د که تمام انواع بیمه  و خدمات را عرضه می کنند در 

صورتی که این تفکر کاماًل اشتباه است.

 ارائ��ه ان��واع مختل��ف بیمه  باعث نمی ش��ود که ش��ما 
قراردادهای بیش��تری به دس��ت آورید؛ چی��زی که باعث 
فروش بیش��تر شما می ش��ود تخصص ش��ما در هریک از 
رش��ته های بیمه است. اگر می خواهید در فروش بیمه عمر 
جای��گاه باالتری پیدا کنید و از رقبای خود متمایز باش��ید 
باید خود را به یک مفه��وم تخصصی پیوند دهید و هنگام 

ف��روش بیمه عم��ر ببینید که چه چیزهای��ی در آن وجود 
دارد که می تواند س��بب منحصر به فرد و متخصص ش��دن 
شما ش��ود. وظیفه اصلی شما این اس��ت که وجه تمایزی 
نس��بت به رقبا در خود پیدا کنید که س��بب ایجاد تفاوت 
در برداش��ت مشتریان احتمالی از تمامی کارهایی که شما 

انجام می دهید شود. 

فروش بیمه عمر

س�وال: مس�ئولیت نمایندگی یک ش�رکت بیمه را بر عهده دارم. از آنجایی که بیمه عمر هنوز به طور عام فرهنگ س�ازی نشده و به سختی 
فروش می رود، چه راه حلی را برای فروش بیشتر پیشنهاد می کنید؟ آیا ارائه تمام خدمات به مشتری می تواند باعث فروش بیشتر شود؟  کلینیک کسب و کار

جای��زه  دوره  دومی��ن  امس��ال 
انجم��ن  هم��ت  ب��ه  بزرگمه��ر 
برگزار  ای��ران  مدیریت  مش��اوران 
می شود. انجمن مشاوران مدیریت 
به عن��وان عضو و نماینده ش��ورای 
مش��اوره  موسس��ات  بین الملل��ی 
مدیری��ت  )ICMCI( این جایزه 
را براساس الگوی جایزه بین المللی 
و  ک��رده  طراح��ی  کنس��تانتین 
برن��دگان جای��زه مل��ی بزرگمهر، 
نامزد جایزه بین المللی کنستانتین 

خواهند شد. 
نخس��تین دوره جایزه مش��اوره 
مدیری��ت در ای��ران نیز در س��ال 
92 برگزار ش��د. به همین دلیل با 
مهندس فرهاد طاهری، مدیرعامل 
ش��رکت بنیاد صنعتی ایران، عضو 
مش��اوران  انجم��ن  هیأت مدی��ره 
مدیریت ایران و دبیر دومین جایزه 

ملی بزرگمهر گفت وگوکردیم. 
 

چ�را نام بزرگمهر را برای این 
جایزه برگزیدید؟ 

در واقع نام جایزه همان »جایزه 
در  اس��ت.  مدیری��ت«  مش��اوره 
یکی از جلس��ات ش��ورای راهبری 
جای��زه، پیش��نهادهای مختلف��ی 
برای ن��ام خ��اص جای��زه در این 
دوره مط��رح ش��د. بزرگمهر، وزیر 
خس��رو انوش��یروان ساس��انی بود 
که به مش��اور خردمن��د آن دوران 
مشهور است و یکی از قدیمی ترین 
مش��اوران مدیری��ت و ب��ه نوع��ی 

پیشکسوت محسوب می شود.

 اهداف این جایزه چیست؟ 
همه جوایز در رشته های مختلف، 
ب��ا هدف تقدی��ر از تالش های موفق 
اف��راد و معرفی کارهای ش��اخص و 
ثمربخ��ش برگزار می ش��وند. هدف 
کالن ما هم همین است. به عبارتی 
ای��ن موض��وع ب��ه اه��داف انجمن 
مش��اوران مدیریت و ارتقای جایگاه 
و برند این حرفه بسیار نزدیک است. 
چ��ون این کلم��ه را ب��ه کار بردم 
و گاهی ش��اهد بوده ام که برداش��ت 
کامال درستی از آن نمی شود، اجازه 
بدهید توضی��ح بدهم که منظورم از 
برند، تصور عمومی از حرفه مشاوره 

مدیریت است نه یک نام تجاری. 
جای��زه،  مس��تندات  در  البت��ه 
ش��ش ه��دف ب��رای جای��زه ذک��ر 
ش��ده که جزیی��ات آن در بروش��ور 
نش��انی ب��ه  جای��زه  س��ایت   و 
آم��ده   www. imcaward. ir  
اس��ت. از اهداف این جایزه می توان 

به این موارد اشاره کرد: 
- تروی��ج و ارتق��ای نقش و ارزش 
در بخش ه��ای  مدیری��ت  مش��اوره 

مختلف
- اطالع رسانی و معرفی پروژه های 
موفق مش��اوره مدیری��ت به مدیران 

بخش های مختلف
- ایج��اد فضای��ی جه��ت انتقال 
از پروژه های  الگوبرداری  تجربیات و 

نمونه مشاوره مدیریت
- ارتقای رواب��ط و تعامالت میان 

جامعه مشاوران مدیریت کشور
گردهمای��ی  جه��ت  فرصت��ی   -

خبرگان صنعت مش��اوره مدیریت و 
مدیران بخش های مختلف

- ایج��اد معی��اری از کیفی��ت در 
صنعت مشاوره مدیریت ایران

- تقوی��ت روابط مش��اور/کارفرما 
به واس��طه تجلی��ل از همکاری های 

مشترک موفقیت آمیز آنها.

آیا این جایزه به روند رش�د و 
توسعه کسب و کار کمک می کند؟ 
قطع��ا این جای��زه به روند رش��د 
»مش��اوره  کس��ب و کار   توس��عه  و 
مدیریت« کم��ک می کند، اما حرفه 
مشاوره مدیریت، خودش برای رشد 
کسب و کارهاست.  س��ایر  توس��عه  و 
می دانی��م که عوام��ل موفقیت یک 
کسب و کار متعدد است و همین طور 
مس��ائل مختلفی کس��ب وکارها را 
به چالش می کش��ند. ای��ن عوامل و 
مس��ائل معموالً توسط مشاورانی که 
سازمان را از بیرون با زاویه متفاوتی 
ن��گاه و تحلیل می کنند، شناس��ایی 
می ش��وند و با اس��تفاده از ابزارها و 
مدل ه��ای مدیریت��ی و مطالعات و 
تجربیات به راهکار می رس��ند. توجه 
داش��ته باش��یم که دایره شمول این 
جایزه فرا ت��ر از مش��اوران مدیریت 
اس��ت و به حرفه مش��اوره مدیریت 
می پ��ردازد و لذا می ت��وان گفت که 
همه کسب و کارها را در بر می گیرد. 
جایزه بزرگمهر آیا برای رشد و 

تعالی مشاوران موثر است؟ 
اتفاق��ا مش��اوران بس��یار نیازمند 
رش��د و تعال��ی هس��تند. هن��وز در 

هیچ ی��ک از دانش��گاه های ایران این 
حرفه تدریس نمی ش��ود. مش��اوران 
کسانی هستند که به دلیل تجربیات 
موفق و با تحصیالت نس��بتا مرتبط 
وارد این حوزه ش��ده اند. عامل رشد 
نمی تواند فقط تجربه باش��د زیرا در 
این صورت باید قبول کنیم که پشت 
س��ر هر موفقیتی، تع��دادی تجربه 
شکس��ت خورده وج��ود دارد و ای��ن 
شکس��ت ها به صاحبان کسب و کار و 
به اعتماد آنها به مش��اوران آس��یب 

می زند. 
می کند  کم��ک  بزرگمهر  جای��زه 
ی��ک  اج��رای  ببینن��د  مش��اوران 
پ��روژه موفق مش��اوره مدیریت، چه 
پیچیدگی ه��ا و ظرافت هایی دارد و 

چقدر تعمق می خواهد. 
واقعا در دنیای کس��ب و کار چنین 
فرصت های��ی پدید نمی آید. در دوره 
قب��ل ش��اهد بودیم که در حاش��یه 
مراس��م برگزاری جایزه، کارگاه هایی 
تش��کیل ش��د و مجریان پروژه های 
معرف��ی ش��ده، کار خود را تش��ریح 
کردند و نش��ان دادن��د که همکاری 
متقاب��ل کارفرما و مش��اور چه نتایج 

سودمندی به بار می آورد.
 

 درب�اره س�اختار داوری ای�ن 
جایزه و هیأت داوران توضیحاتی 

بفرمایید 
مهم ترین رکن این جایزه، انجمن 
مشاوران مدیریت است، یعنی جایزه 
با تصمی��م هیأت مدیره انجمن کلید 
خ��ورد. در درون س��اختار جای��زه، 

شورای سیاست گذاری در رأس قرار 
گرفته، کمیته راهبری کمیته علمی 
و کمیت��ه داوری هر یک نقش خود 
را بازی می کنند. کمیته اجرایی هم 
به طرح ه��ا و تصمیمات جامه عمل 

می پوشاند. 

مهم ترین رویکرد ش�ما در این 
جایزه چیست؟ 

رویک��رد مه��م م��ا، مطرح ش��دن 
تجربی��ات موفق مدیریتی در س��طح 
ملی و بین المللی است که به شناسایی 
تالش های موفقیت آمیز مشترک میان 
مشاوران و کافرمایان منجر می شود. از 
آنجا که ه��دف اصلی جایزه بزرگمهر، 
نیس��ت،  س��ودآوری  و  درآمدزای��ی 
اطالع رس��انی ب��رای جلب مش��ارکت 

پروژه ها بسیار اهمیت دارد. 

برنامه های ش�ما در ای�ن جایزه 
چگونه اجرایی می شود؟ 

پس از ثبت ن��ام صاحبان پروژه های 
مش��اوره مدیری��ت، تیم ه��ای داوری 
تشکیل ش��ده و براساس مدلی که به 
تأیید کمیته علمی رسیده، ارزیابی ها 
انجام می ش��ود. بیشترین فعالیت های 
اجرای��ی را کمیت��ه اجرای��ی انج��ام 
می ده��د که برخی از عالقه مندان این 
حرف��ه و نیز دبیر محت��رم و برخی از 
کارشناسان دبیرخانه انجمن مشاوران 
مدیریت، با انگیزه و بی چشمداشت ما 
را در این کار یاری کرده اند که در این 
س��خن پایانی از ایشان تشکر و تقدیر 

می کنم. 

گفت وگو با مهندس فرهاد طاهری

»بزرگمهر« در دست مشاوران برتر

ارتباط

مصاحبه استخدامی و بررسی های 
روانشناسی 

شناس��ایی و ارزیابی خصوصیات روانشناسانه افراد یکی از 
مهم ترین ارزیابی هایی اس��ت که در تمام سال های همکاری 
افراد با س��ازمان می تواند کاربرد داشته باشد. این ارزیابی ها 
عالوه بر اینکه در زمان استخدام مورد استفاده قرار می گیرد، 
در هن��گام ترفی��ع، جابه جایی و هر گونه ع��زل و نصبی نیز 
می تواند مورد بهره برداری قرار بگیرد. توصیه می شود در این 
ارزیابی ها به بررس��ی شخصیت، ادراک، یادگیری و انگیزش 

پرداخته شود. 
1- ش�خصیت: در ایران یکی از متداول ترین آزمون ها و 
ارزیابی هایی است که رایج شده و مورد استفاده قرار می گیرد. 
در ارزیاب��ی و آزم��ون ش��خصیت به طور معم��ول به دنبال 
شناسایی شخصیت فرد داوطلب هستیم که اهمیت فراوانی 
دارد، چرا که انتصاب به مش��اغلی که با تیپ شخصیتی وی 
تطابق نداشته باشد، می تواند از او فردی بی انگیزه و غیر موثر 
بسازد که در درازمدت هم احتمال ترک شرکت را به همراه 

داشته باشد، هم تاثیر منفی روی همکاران بگذارد. 
ام��روزه رایج تری��ن آزمون های مورد اس��تفاده در انتخاب 
داوطلب��ان، آزمون های DISC، MBTI، نئ��و و امثال این 
موارد اس��ت. با توجه به مواردی که مش��اهده می شود، الزم 
به توضیح اس��ت که این آزمون ها، ابزارهای روانشناسی پایه 
هستند که برای شناسایی و پیش بینی الگوهای نسبتا ثابت 
خصوصیات رفتاری استفاده می شوند  که متاسفانه در بعضی 
از تبلیغات انجام شده در جهت یافتن مشتری برای استفاده 
از ای��ن آزمون ه��ا با عن��وان »رویکرد« از آنها یاد می ش��ود 
مانن��د »رویکردISC « که تاکید می کند این آزمون ها صرفا 
ابزار هس��تند و رویکرد نیس��تند. همان گونه که یک برقکار 
ممکن اس��ت برای تعمیر وسیله برقی ش��ما مجبور باشد از 
س��یم چین یا فازمتر به عنوان ابزار اس��تفاده کند که در این 
ش��رایط هیچ گاه نمی توان گفت که وی با رویکرد سیم چین 
یا رویکرد فازمتر به تعمیر دستگاه برقی شما پرداخته است. 
این مفهوم، در مورد س��ایر ابزارهای روانشناس��ی نیز صادق 

است. 
به مدیران محترم توصیه می شود برای انتخاب نوع آزمونی 
که قصد اس��تفاده از آن را دارند، از مش��اوری امین استفاده 
کنند ت��ا بدون تعصبات تبلیغاتی و مالی ش��ما را راهنمایی 

کند. 
2- ادراک: ش��یوه ای که افراد به درک و فهم موضوعات 
می پردازن��د عمال ب��ا هم تفاوت دارد. ای��ن مهم می تواند در 
شیوه تعامالت انسانی که ش��ما به عنوان مدیر منابع انسانی 
یا سرپرس��تان ش��رکت باید داش��ته باش��ید تاثیر بس��زایی 
بگ��ذارد. اهمیت توجه به ش��یوه و مکانی��زم ادراکی هر فرد 
زمانی مشخص می ش��ود که بخواهید براساس این مکانیزم، 
تصمیم گیری های وی را تحلیل کنید و بدانید چقدر عوامل 
محیطی بر قضاوت و تصمیمات وی تاثیر می گذارد و میزان 

خطا پذیری وی تا چه حد است. 
3- یادگیری: ش��یوه و سبک یادگیری افراد و شناسایی 
آن ه��م از نکات بس��یار مه��م در ارزیابی های اولیه اس��ت. 
اص��وال س��ازمان ها ب��دون توجه به س��بک یادگی��ری افراد 
ب��ه س��رمایه گذاری آموزش��ی پرداخته و همه پرس��نل را با 
وجود تفاوت های فردی، به ش��یوه ای یکسان تحت آموزش 
قرار می دهند. این امر موجب می ش��ود بخش��ی از اثربخشی 
آموزش های س��ازمانی متاثر از این متغیر )سبک یادگیری( 
کاهش یافته و س��رمایه گذاری های آموزش��ی به بیراهه رود. 
نگارنده که صاحب یکی از مدل های نس��بتا جامع ریاضی در 
زمینه سنجش اثربخشی آموزشی است، در فرصتی مناسب 
در راس��تای همین نوش��ته ها به تش��ریح مفص��ل چگونگی 

سنجش اثربخشی آموزشی خواهد پرداخت. 
4- انگی�زش: اگرچه موضوع انگی��زش موضوعی مفصل 
است که شاید در چندین نوشته باید به تشریح آن پرداخت، 
ام��ا در این مج��ال به اختص��ار می توان به این معنا اش��اره 
ک��رد که در جلس��ات مصاحبه و بررس��ی های روانشناس��ی 
اس��تخدامی، باید بتوان ش��یوه و عوامل انگیزشی همکار یا 

داوطلب استخدام را شناسایی کرد.
 این شناس��ایی کم��ک می کند تا بتوانید ش��یوه پرداخت 
پ��اداش )نقدی و غیر نقدی( یا ش��یوه ایج��اد انگیزه در آنان 
را ح��دس زده و در فرصت های الزم، ب��ه بهره گیری از آنها 

بپردازید. 
موارد زیادی دیده می ش��ود که مدیران محترم سازمان ها 
به پرداخ��ت هدایا، پاداش یا کمک ه��ای نقدی و غیر نقدی 
در بین پرس��نل می پردازند، اما با وجود همه دش��واری های 
عملیات��ی که اتخاذ و اجرای این تصمیمات دارد، اس��تقبال 
چندانی بین پرس��نل ص��ورت نمی گی��رد و گاه موجب نقد 
و ناراحتی هم می ش��ود. دلی��ل این مش��کل را می توان در 
تصمیم گی��ری مدیران بدون توجه به ویژگی های انگیزش��ی 

پرسنل جست وجو کرد.
 مدی��ران با اس��تناد به دیدگاه خودش��ان یا مش��ورت با 
چن��د تن از همکاران، به انتخاب نوع و ش��یوه ای که مایلند 
پرداخت ها را انجام دهند می پردازند. این در حالی اس��ت که 
ممکن است فراوانی نیاز همکاران شان از طریق آنچه ایشان 
پرداخت کرده اند تامین نشود. در این حالت نیاز تامین نشده 
هم��کاران همچنان پا برجاس��ت، در حالی که س��ازمان هم 
هزین��ه و انرژی فراوانی را برای اه��دا یا پرداخت انجام داده 
اس��ت. در این حالت می توان فهمید چرا مواردی مش��اهده 
می ش��ود که تصمیمات مدی��ران فاقد کارایی یا اثربخش��ی 

مطلوب و الزم است. 
در انته��ا مجددا ی��ادآوری می کنیم که نتایج این بررس��ی ها 
را ن��ه تنها هنگام اس��تخدام بلکه در زم��ان انتصاب های بعدی 
نیز می توان اس��تفاده کرد. ش��اید تنها فرقی ک��ه بتوان در این 
دو مقطع زمانی )اس��تخدام یا انتصاب( اش��اره کرد اینکه نتایج 
آزمون ه��ا و بررس��ی ها در گذر زمان می توانند دقیق تر ش��وند، 
بنابراین در هنگام انتصاب دقت بیش��تری در دس��ترس خواهد 

بود. 

کارتابل

اهمیت آزمایش وضعیت حرفه  ای

کنفرانس  ه��ا،  آموزش��ی،  کالس  ه��ای  در  ش��رکت 
کارگاه  های آموزش��ی و دوره  ه��ای کارآموزی فاکتورهای 
معمولی هس��تند که به وس��یله آنها می  توان نس��بت به 
کیفیت عملکرد پرس��نل اطمینان حاص��ل کرد. در این 
میان آنچه اهمیت حیاتی دارد، ایجاد ارتباط میان دانش 
ف��رد و مهارت اوس��ت. اگرچه پیش��رفت  های زیادی در 
زمینه آموزش پرسنل صورت گرفته است، با این حال در 
زمینه ارزیابی تاثیر آموزش  ها روی مهارت و عملکرد افراد 
هن��وز راه درازی برای پیمودن وج��ود دارد. اگر به ماجرا 
اندک��ی دقیق  تر نگاه کنیم، صرف  نظ��ر از نیروی اجبارگر 
محی��ط کار که دائما پرس��نل را از نقطه  نظرهای مختلف 
بازرس��ی می کند، ارزیابی توانایی  ها باید توس��ط افراد به 
طور ش��خصی نیز صورت گی��رد. این امر تنه��ا به دلیل 
اثبات کیفیت الزم برای باقی ماندن در موقعیت ش��غلی 
فعلی نیس��ت. در واقع هر فردی برای پیشرفت در زمینه 
تخصص��ی  اش نیاز ب��ه اطالعات دقی��ق در مورد وضعیت 
فعلی و میزان پیشرفتش نسبت به مقاطع زمانی مختلف 
دارد. این نکته درس��ت همان جایی است که اغلب مورد 

غفلت واقع می شود.
 در ای��ن ایده قصد دارم اندکی ای��ن نیاز کارمندان در 

عصر مدرن را واکاوی کنم. 
ب��ا توجه به تجربیات��ی که در ط��ول دوران تحصیل و 
فعالی��ت در کس��ب  وکارهای مختلف به دس��ت آورده  ام، 
گمان می  کنم بهتر اس��ت با س��ه پرسش اساسی بحث را 

شروع کنیم. 
1-از یک س��ال گذش��ته ت��ا به حال چ��ه مهارت  های 

کاربردی جدیدی را کسب کرده  اید؟ 
2-فعالیت  ه��ای جدیدی که برنامه  تان را براس��اس آن 
تهی��ه کرده  ای��د )مطابق با ایده 33( نیازمند ش��رکت در 

کدام کارگاه  های آموزشی است؟ 
3-آیا س��ازوکار مناسب به منظور کس��ب اطمینان از 
پیش��رفت در زمینه  های مختلف کس��ب  وکارتان را دنبال 

می کنید؟ 
توجه داشته باشید که پاسخ به هرکدام از این پرسش  ها 
بن��ای کلی کارنامه حرفه  ای  تان را ش��کل خواهد داد. در 
واق��ع آگاه��ی و دید کلی پاس��خ به این س��واالت کمک 
ش��ایانی به پاس��خگویی بهتر هنگام مواجهه با تست  های 

مشاوران سنجش کیفیت به شما خواهد داد.
 نکته  ای که الزم اس��ت دوباره تکرار کنم، رعایت اصل 
صداقت است. در واقع شما داوطلبانه به سراغ یک مشاور 
رفت��ه و قص��د ارزیابی توانایی  های خ��ود را دارید. بر این 
اس��اس تالش ب��رای ارائ��ه اطالعات غلط ب��ه ارزش  یاب 

چندان منطقی به نظر نمی  رسد. 
یک��ی از اش��تباهات رای��ج اف��راد هن��گام مواجه��ه با 
پرس��ش  هایی ک��ه ب��ه منظ��ور ارزیابی می��زان مطابقت 
اهداف  ش��ان به مقاصد ش��رکت رخ می  دهد، اس��تفاده از 

دیدگاه صرفا شخصی است. 
ب��ه عبارت س��اده، فعالی��ت در یک س��ازمان نیازمند 
برخورداری از میزان مشخصی احساس تعلق و همکاری 
است. در همین راستا ارزیابی اهداف شخصی بدون توجه 
به آینده ش��رکت یکی از ایراداتی اس��ت که در درازمدت 

باعث بروز مشکالتی در محیط کار خواهد شد. 

توصیه  های حرفه  ای از مدیران موفق
پال جرج، بازیکن تیم بس��کتبال ایندیانا پیس��رز، روند 
رش��د قابل توجهی را در لیگ حرفه  ای بس��کتبال ایاالت 
متحده طی کرده اس��ت. در واقع کسب موفقیت و دیده 
ش��دن در چنین لیگ پرفشاری به هیچ وجه کار راحتی 

نیست.
 براس��اس آمارهای س��ایت رس��می لیگ »ان  بی  ای« 
ب��ه ط��ور معمول در هر س��ال از 20 بازیک��ن جوانی که 
کالج  های آموزش��ی را به مقصد تیم  ه��ای حرفه  ای ترک 
می کنن��د، در پایان س��ال تنها دو بازیک��ن در لیگ باقی 
خواهند ماند. همین حجم فش��ار کافی اس��ت تا به عمق 
فعالیت بزرگی که ستارگانی ماند جورج یا حتی موفق  تر 

از وی، لبران جیمز، انجام داده اند، آگاه شد.
 در ای��ن میان ج��ورج الگوی جالب��ی را به عنوان علت 
موفقیت خود مطرح کرده اس��ت:»من ه��ر ماه آمارهای 
خود را بازرس��ی می  کنم. اگرچه س��طح دشوار بازی  های 
لی��گ با یکدیگر متفاوت هس��تند، با این حال ابتدای هر 
م��اه انتظاراتی را که از خود دارم، یادداش��ت کرده و در 
پایان ماه با آنچه رخ داده اس��ت مقایسه می  کنم.« آنچه 
بس��یاری از مدیران و کارمندان در عرصه کس��ب  وکار به 
آن نی��از دارند، به س��ادگی کاری اس��ت ک��ه پال جورج 
انجام می  ده��د. چنین امری به طور وی��ژه برای مدیران 
حیات��ی به نظر می  رس��د. در واقع گم��ان نمی  کنم بدون 
ارزیابی شخصی مداوم کسی قادر به تجویز نسخه  ای برای 

دیگران باشد. 

 

مدیریت استراتژیک پروژه

معرفی کتـاب



مدی��رکل تجاری س��ازی معاون��ت علم��ی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری با بیان اینکه مس��یر 
تجاری سازی در کشور مسیر تازه  ای است، گفت: 
در دهه اول انقالب عمده دانش��گاه های کش��ور 
آموزش مح��ور بودند و پس از آن پژوهش محور 
شدند و نسل سوم دانش��گاه ها که دانشگاه های 
کارآفرین هس��تند به تدریج در کش��ور در حال 
شکل گیری هستند. به گزارش ایسنا، حسام زند 
حسامی افزود: این نسل سوم دانشگاه هاست که 
می تواند مسیر تجاری س��ازی در کشور را رونق 
دهد و خوش��بختانه روند حرکت به این سمت 

آغاز شده است. 
وی به تاریخچه مصرف گرایی در ایران اش��اره 

کرد و اف��زود: ایران از حدود 250 س��ال پیش 
ب��ا توجه ب��ه حکومت ه��ای مس��تقر در آن از 
مس��یر تجارت و تولید فاصل��ه گرفت و به یک 
کش��ور مصرف کننده تبدیل ش��د. این مسئول 
تصری��ح کرد: صنع��ت گ��ران در آن زمان تنها 
متناس��ب با نیازهای بومی تولیداتی را داشتند 
و به هیچ عنوان ب��ه صادرات محصوالت خود و 

تجاری سازی گسترده آن فکر نمی کردند. 
وی افزود: متأس��فانه این روند تا امروز نیز تا 
حد زیادی ادامه پیدا کرده، اما در دهه های اخیر 
حرکت هایی به سمت تجاری سازی آغاز شده و 
با حرکت به س��مت دانشگاه های کارآفرین امید 
می رود این روند رشد و شتاب بیشتری بگیرد. 

بیش��تر  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  حس��امی  زن��د 
تولیدکنندگان کش��ور از هم��ان ابتدای فعالیت 
نگاه صادراتی ندارند، گفت: این امر موجب شده 
تا پس از سال ها تولید و گسترش کار، زمانی که 
محصول آنها به مرحله صادرات می رسد متوجه 
می ش��وند که اص��ال کاالی آنها ب��اب صادرات 
نیس��ت. وی افزود: مش��کل کار اینجاس��ت که 
تولیدکنندگان ما بدون ارزیابی درس��ت و دقیق 
از ب��ازار صادرات اقدام به تولی��د می کنند، تنها 
ص��رف اینکه تولیدی داش��ته و فروش محلی یا 

منطقه ای داشته باشند. 
زند حس��امی فرآیند کارآفرینی در کش��ور را 
بسیار جوان دانست و اظهار کرد: آرام آرام کشور 

به س��متی در حال حرکت است که اکوسیستم 
کارآفرینی در کشور شکل گیرد. 

مدی��رکل تجاری س��ازی معاون��ت علم��ی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری با بیان اینکه بیشتر 
حمایت های این نهاد فکری و مش��اوره ای است، 
گفت: در کنار تس��هیالت عمده، تمرکز و تالش 
ما بر این اس��ت که بتوانیم ب��ه صاحبان ایده و 
شرکت های دانش بنیان مشاوره فکری، حقوقی 
و صادراتی بدهیم، به طوری که آنها بتوانند طرح 

خود را به مرحله تجاری سازی برسانند. 
وی افزود: مش��خصا در چندس��ال اخیر 400 
طرح تح��ت حمایت قرار گرفتند ت��ا بتوانند به 

سمت تجاری سازی حرکت کنند. 

زند حسامی تصریح کرد: در این بین طرح های 
ملی متعددی نیز هستند که بنا بر نیاز و اولویت 
کشور در دستور کار قرار گرفته که حمایت چند 

میلیارد تومانی از آنها انجام شده است. 
مدی��رکل تجاری س��ازی و معاون��ت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمه��وری در پایان با تقدیر از 
فعالیت های پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی 
کرمانش��اه، به زیرساخت های مطلوب این مرکز 
اش��اره کرد و افزود: با توجه به زیرس��اخت های 
موج��ود و نیز همت��ی که در مس��ئوالن پارک 
کرمانش��اه س��راغ داریم، این مرکز در سال های 
آین��ده می توان��د قطب تجاری س��ازی ایده های 

دانش بنیان باشد. 

 

مسیر تجاری سازی و کارآفرینی در ایران نوپا است
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گ��ذر زم��ان بس��یاری از کس��ب و کارها را از رده خ��ارج و 
کس��ب و کارهای ت��ازه ای را جایگزی��ن آن ک��رد. از وقتی که 
حمامی ها لنگ های خود را آویزان کردند صاحبان قهوه خانه ها 
ه��م تخت های خود را از گود خارج کردند و کافه های جدید 

با آرایش مدرن جای آن را گرفتند. 
به گزارش پول نیوز، کافی ش��اپ ها یکی از کسب وکارهای 
دنیای مدرن هس��تند که مانند بس��یاری از کس��ب و کارهای 
دیگر به ص��ورت وارداتی به اقتصاد کش��ورمان وارد ش��ده و 
بس��یاری از بخش های فرهنگ و اجتم��اع را تحت تأثیر قرار 
داده اند. کافی ش��اپ ها برخالف قهوه خانه های س��نتی محلی 

برای خوردن چای یا کشیدن قلیان نیست. 
کافه ها محلی برای دورهم بودن و گپ و گفت های دوستانه 

است.
 در راه ان��دازی یک کاف��ه یافتن یک محی��ط آرام و بدون 
تن��ش در اولویت قرار دارد. اما این کس��ب و کار مانند تمامی 
کس��ب و کارهایی که در کش��ورمان راه اندازی می شود نیاز به 
دریاف��ت مجوزهای��ی دارد. طبق اعالم اداره اماکن ش��رایط 
راه اندازی یک کافی شاپ به مجموعه ای از اولویت ها نیاز دارد 

که در زیر برخی از آنها نام برده می شود.
 1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران

2-ارائه س��ند مالکی��ت یا اجاره نامه رس��می ی��ا عادی یا 
مبایعه نام��ه یا حک��م قطعی دادگاه مبنی ب��ر الزام به تنظیم 
اجاره نام��ه یا رس��ید پرداخ��ت اجاره به��ای معتبر ی��ا ارائه 
قرار دادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب با ادارات 
و س��ازمان های دولت��ی، نهاد ها، ش��هرداری ها، ش��رکت های 
تعاونی مسکن و شرکت های خاص صنفی، شرکت های تحت 
پوشش س��ازمان های دولتی  )ارائه اصل سند مالکیت جهت 
احراز مالکیت موجر یا فروشنده در خصوص اجاره نامه عادی 

یا مبایعه نامه عادی ضروری است(
 3- اص��ل شناس��نامه و فتوکپی آن از تم��ام صفحات  )2 

سری(
 4- اصل و کپی کارت ملی  )2 سری( 

5- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا ارائه 
گواهی معتبر مبنی بر داش��تن معافیت تحصیلی یا پزش��کی 
دانشجویان با ارائه گواهی معتبر از دانشگاه مربوطه و تکمیل 

فرم تعهدنامه
 6- ارائ��ه آخرین مدرک تحصیل��ی  )حداقل گواهی پایان 
تحصیالت ابتدایی یا س��واد خواندن و نوش��تن( به استثنای 
متقاضیانی که س��ن آنها از 50 س��ال به باال اس��ت. 7 قطعه 

عکس 4*3 جدید. 
7- حداقل مس��احت برای مغازه بس��تنی فروشی 12 متر 
و مغازه  بس��تنی و آبمیوه فروش��ی 14 متر و کافی شاپ 20 

متر است
8- رعایت حدود صنفی 300 متر

 9- کد پس��تی 10رقمی واحد صنف��ی  )کپی قبض تلفن 
واحد صنفی(

10- چنانچ��ه متقاضی پروانه خانم باش��د معرفی یک مرد 
به عنوان مباشر الزامی است

 11- در تابلوی س��ر درب واحد صنفی به کار بردن اسامی 
و عناوی��ن و نیز اصطالحات بیگانه ممنوع، نام تابلو با کلمات 

فارسی انتخاب شود. 

انتخاب محل مناسب
بیش��تر کافی شاپ ها در ش��هرهای بزرگ واقع هستند و به 
ندرت در ش��هرهای کوچک می توان یک کافه به چشم دید. 
خ��ود این موضوع بر باال رفتن می��زان هزینه اولیه راه اندازی 

این کسب و کار می افزاید. 
اکثر کافه ها در ش��هر تهران و در محل های خاصی هستند 
از آنجایی که دانش��جویان و جوان��ان مهم ترین مخاطب این 
کس��ب و کار به شمار می روند محل های نزدیک به دانشگاه ها، 
مناط��ق فرهنگی ش��هر و گاهی مناطق لوک��س و الکچری 
بهترین محل برای راه اندازی یک کسب و کار به شمار می روند. 
خیابان های محدوده انقالب تا ولیعصر، فردوس��ی، ولیعصر 
ش��مال، خیابان بهش��تی، میرداماد، ظفر، فلسطین و ماندال 
بیش��ترین تعداد کافی ش��اپ را در خود جای داده اند. ایمان 
عربشاهی صاحب یک کافی شاپ در خیابان ولیعصر می گوید: 
»بهترین مکان ها برای کافی شاپ  ها حوالی پارک های شلوغ، 
خیابان های نزدیک دانشگاه ها، البی هتل ها، سالن های مراکز 
فرهنگی مانند سالن های تئاتر و سینما و مراکز تجاری شلوغ 
اس��ت.« نگاهی به وضعیت ملک در مناطق یاد ش��ده نشان 
می ده��د که هزینه تأمین محل مناس��ب برای راه اندازی این 

کسب و کار بسیار مهم و در برخی مواقع دردسرساز است. 
برای مثال اگر فردی تصمیم به راه اندازی یک کافی ش��اپ 
در خیابان ولیعصر محدوده انقالب داشته باشد باید به صورت 
معم��ول برای یک ملک مناس��ب 100 میلیون پیش و ماهی 
3 میلیون تومان اجاره پرداخت کند. این در حالی اس��ت که 
قیمت اجاره یک ملک مناس��ب برای کافی ش��اپ در خیابان 
میرداماد 120 میلیون تومان ودیعه و 8 و نیم میلیون تومان 

اجاره در ماه است. 
البت��ه قیمت خری��د ملک در این مناطق هم بس��یار گران 
است. برای مثال در محدوده انقالب قیمت هر متر زمین بین 
6 ت��ا 8 میلیون تومان  و در منطقه ای مانند میرداماد، قیمت 
هر متر بین 15 تا 16 میلیون تومان خریدوفروش می ش��ود. 
به طور متوس��ط با در نظر گرفتن یک ملک 100متری برای 
یک کافی شاپ باید ماهانه 5 تا 6 میلیون اجاره در مرکز شهر 
را پرداخت کرد که این مبلغ در مناطق یک تا س��ه تهران به 

بیش از سه برابر هم افزایش پیدا می کند. 

کافه آرایی
المان های بصری یکی از مهم ترین و ش��اید تأثیرگذار ترین 
بخش یک کافی ش��اپ برای جذب مش��تری اس��ت. فرحناز 
صارمی دارنده یک کافی ش��اپ در خیاب��ان جردن می گوید: 

»با توجه به اینکه جوانان مهم ترین مخاطبان کافی ش��اپ ها 
هس��تند باید به المان های بصری و دکوراسیون توجه ویژه ای 
داش��ت.« به گفته وی، به صورت عادی یک کافی شاپ برای 
طراح��ی دکور خ��ود نیازمند یک طراح اس��ت ک��ه مجموع 
هزینه های مورد نیاز برای دکور آرایی و دس��تمزد طراح بین 
15 تا 20 میلیون تومان می ش��ود. البته در برخی مواقع اگر 
اجن��اس به کار گرفته ش��ده در طراحی دکوراس��یون عتیقه 

باشند تا مرز 100 میلیون تومان هم تجاوز می کند. 

وسایل مورد نیاز
یک کافی شاپ پس از انتخاب محل و دکور آرایی به وسایل 

آشپزی و پذیرایی نیاز دارد. 
به صورت معمول ظروف خاص ویژه ای در کافی ش��اپ ها به 
کار گرفته می شوند که خود این موضوع بر باال رفتن هزینه ها 
تأثیر دارد. هر کافه در وهله اول به یک قهوه ساز حرفه ای نیاز 
دارد که میانگی��ن قیمتی آن بین یک میلیون و 400 هزار تا 

4 میلیون تومان است. 
کت��ری برقی ب��زرگ، آبمیوه گی��ری صنعتی ب��ه قیمت 2 
میلیون تومان، بستنی ساز به قیمت 3 میلیون تومان، ظروف 
پذیرای��ی بین 7 تا 15 میلیون تومان، ماکروفر یک میلیون و 
400 هزار تومان، س��رخ کن 800 هزار تومان و گوشت کوب 
برق��ی 120هزار تومان از مهم ترین وس��ایل م��ورد نیاز یک 
کافی ش��اپ هس��تند. مرجان اکرمی دارنده یک کافی ش��اپ 
در خیابان بهش��تی می گوید: »میز و صندلی در کافی ش��اپ 
ع��الوه بر راحتی باید یک وجه تمای��ز ایجاد کند. با توجه به 
اینکه مشتریان کافه ها ساعت های طوالنی را روی صندلی ها 
س��پری می کنند راحتی و آس��ایش باید اولویت قرار گیرد.« 
ب��ه گفت��ه وی، تامین و ت��دارک میز و صندلی مناس��ب در 
کافی شاپ ها نوعی سرویس دهی مطلوب در راستای مدیریت 

بر رضایتمندی مشتریان به شمار می رود. 

نیروی انسانی
ب��رای راه ان��دازی ی��ک کافی ش��اپ آم��وزش دوره ه��ای 
کافی ش��اپ داری یکی از الزامات سازمان اماکن است. اما هر 
کسب و کاری نیاز به نیروی انسانی متخصص دارد. نیروی های 
فعال در کافی ش��اپ ها معموالً بین 2 تا 3 نفر هستند اما این 

افراد باید در حوزه های مختلفی صاحب سبک باشند. 
برای مثال کارگر یک کافی ش��اپ عالوه بر مش��تری مداری 
باید در ایجاد تمایز در محصوالت هم سررش��ته داشته باشد. 
علیرضا قره گوزلو صاحب یک کافی شاپ در خیابان فلسطین 
می گوید: »باید کارگ��ران در تهیه محصوالت مهارت ویژه ای 
داش��ته باشند. برای مثال نوشیدنی یک کافی در سطح شهر 
مثال زدنی می ش��ود که بدون شک حاصل مهارت و تخصص 

نیروی انسانی است.« 
به گفته وی، هزینه دستمزد نیروی انسانی در کافی شاپ ها 
با اختالف های بسیاری روبه رو است. اکثر کافه داران به صورت 

تخصصی در این زمینه وارد ش��ده و تنها از چند کارگر برای 
پذیرای��ی اس��تفاده می کنند. اما به صورت نرم��ال یک کارگر 
کافی شاپ که فعالیت آن از 10 صبح تا 12 ظهر و چهار بعد 
از ظهر تا 10 ش��ب اس��ت بین یک میلیون و 200 هزار تا 2 
میلیون تومان دس��تمزد دریافت می کند. نکته قابل توجه در 
این میان حضور دانش��جویان در این محل ها برای کار اس��ت 
که دستمزد ها را بسیار پایین می آورد، یک دانشجو برای کار 
در کافی شاپ بین 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تومان 

دستمزد دریافت می کند. 
 اگ��ر به صورت میانگین در نظر بگیریم یک کافی ش��اپ در 
ماه بین 3 تا 4 میلیون هزینه نیروی انسانی پرداخت می کند. 

مواد اولیه 
تامی��ن مواد اولی��ه برای پذیرایی یک رک��ن مهم دیگر در 
کافه داری اس��ت. حس��ین عالء الدینی دارنده کافی ش��اپ در 
خیابان ظفر می گوید: »یک کافی ش��اپ با مشتریان متوسط 
1000 نف��ر در ماه نیاز به 20 کیلوگرم بس��تنی به قیمت هر 
کیلو 30 هزار تومان، پرتقال بین 80 تا 100 کیلو به قیمت 4 
تا 5 هزار تومان، هویج بین 50 تا 60 کیلو به قیمت هر کیلو 
1000 تا 1200 تومان، قهوه ترک 10 کیلو بین 200 تا 250 
هزار تومان، قهوه فرانس��وی کیلویی بی��ن 140 تا 200هزار 
تومان، 10 کیلو از انواع شکالت ها با میانگین قیمتی 30 هزار 
تومان، شیر 30 کیلوگرم به قیمت هر کیلو 1500 تومان، 70 
کیلو کیک های خانگی هر کیلو 14هزار تومان و... است.« به 
گفت��ه وی، ه��ر کافه دار میانگین باید ماهان��ه بین 15 تا 20 
میلیون تومان هزینه مواد اولیه پرداخت کند. البته در برخی 
نقاط شهر که تراکم کافه ها بسیار زیاد است مشتریان هم به 
نسبت تقسیم شده و به همین دلیل هزینه تأمین مواد اولیه 

بین 6 تا 7 میلیون تومان در ماه هم می رسد. 
هر کافه متوسط در خیابان های مرکز شهر تهران و نزدیک 
به مراکز فرهنگی روزانه 100 مشتری دارد که این مشتریان 
در روز ه��ای آخر هفت��ه ب��ه دو برابر هم می رس��ند. به طور 
میانگین هر مش��تری در کاف��ه بین 12 تا 15 ه��زار تومان 

هزینه می کند. 
ب��ه عبارتی هر کافه روزان��ه یک میلیون و 500 هزار تومان 
درآم��د دارد که بیش از 40درص��د آن را هزینه تأمین مواد 
اولیه، تأمین دستمزد کارگران و... دربر می گیرد. یک کافه دار 
به ط��ور میانگین روزانه 800 هزار تومان از کس��ب و کار خود 
سود می برد که س��ود ماهانه آن نزدیک به 24میلیون تومان 

است.
 ام��ا این مبلغ در کافه های کوچ��ک در نهایت به ماهی 6 
میلیون تومان می رس��د، اما در کافه هایی که اسم و رسمی به 
هم زده اند و پاتوق هنرمندان یا ورزشکاران هستند این مبلغ 
تا ش��بی 10میلیون تومان هم می رس��د. البته درآمد کافه ها 
در ش��ب های تعطیل و مناس��بت ها هم افزایش چشمگیری 

پیدا می کند. 

گزارشی از کسب و کار کافی شاپ ها 

درآمد حداقلی 24میلیون تومان در ماه
خبر

رتبه کسب و کار ایران در دولت 
یازدهم به 120 رسید

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه استان زنجان گفت: در 
سال 2017 رتبه کس��ب و کار ایران در میان 190کشور، 
120 و از حی��ث رقابت پذی��ری رتبه 76 را در میان 138 

کشور بوده است.
 به گزارش ایرنا، ش��هرام طهماس��بی افزود: در س��ال 
2013 رتبه کس��ب و کار ایران در میان 189 کشور، 152 
و از حی��ث رقابت پذیری رتبه 82 در میان 148 کش��ور 
بوده اس��ت. وی به شرایط کشور در شروع فعالیت دولت 
یازدهم اشاره کرد و یادآورش��د: مواجهه با رکود تورمی، 
افزای��ش 5.5 براب��ری قیمت حامل های انرژی ناش��ی از 
اج��رای قانون هدفمن��دی یارانه ها، تش��دید تحریم های 
خارجی به وی��ژه در حوزه های بانکی، نفت و تجارت  )که 
باع��ث افزایش بیش از س��ه برابری قیم��ت ارز و هزینه 
مبادالت بین المللی کشور شد( از جمله شرایطی بود که 

کشور در آن قرار داشت. 
طهماس��بی اظهار کرد: تش��دید بحران ها و رقابت های 
منطقه ای و نقایص س��اختاری و مدیریت اجرایی کش��ور 
از دیگر ش��رایطی بود که کش��ور در شروع فعالیت دولت 

یازدهم با آن مواجه بود. 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه استان زنجان به اقدامات 
انجام شده برای مقابله با این وضعیت اشاره کرد و گفت: 
ت��الش برای خ��روج اقتصاد از رکود تورم��ی، آرام کردن 
فضای اقتصادی کش��ور، کاهش موان��ع اداری و اعتباری 
تولی��د، کاه��ش نا اطمینانی ه��ا و کاه��ش فعالیت ه��ای 
س��وداگری تعامل با دنیای خارج از جمل��ه این اقدامات 

محسوب می شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: رفع موانع تولید و سرمایه گذاری 
و بهب��ود فضای کس��ب و کار، برنامه خ��روج غیر تورمی از 
رک��ود، اصالحیه بودج��ه 92، قانون بودج��ه 93 و انجام 
مذاکرات بین المللی برای حل موضوع هس��ته ای کش��ور 
از دیگر اقدامات برای بهبود ش��رایط اقتصادی کش��ور به 

شمار می آید. 
طهماس��بی به اقدامات انجام ش��ده برای بهبود فضای 
کسب و کار کشور اشاره کرد و ادامه داد: راه اندازی پنجره 
واحد خدمات ش��هری در تهران و اس��تان ها، تهیه نقشه 
ملی اس��تعالمات مجوزهای کشور و شناسایی 121 قانون 
و مقرره مخل و تعیین اولویت های اصالحی آنها از جمله 

این اقدامات محسوب می شود. 
رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه اس��تان زنجان گفت: 
برق��راری ارتباط الکترونیکی بین اداره ثبت ش��رکت ها و 
سازمان امور مالیاتی و انجام اقدامات مؤثر توسط گمرک 
در جهت بهبود شاخص تجارت فرامرزی از دیگر اقدامات 

در همین زمینه است. 

سرمایه گذاری 5 میلیارد یورویی رنو 
در ایران

معاون توس��عه س��رمایه گذاری های صنعتی س��ازمان 
توس��عه و نوس��ازی صنایع ای��ران گفت: قرار اس��ت رنو 
س��رمایه گذاری ای معادل 1/5 میلیارد یورو در ایران انجام 
دهد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، فرداد دلیری، 
معاون توسعه سرمایه گذاری های صنعتی سازمان توسعه 
و نوس��ازی صنایع ایران در پاس��خ به این پرسش که چرا 
مفاد قرارداد با رنو علنی نش��ده و مذاکرات پشت درهای 
بس��ته صورت می گیرد، گفت: قرارداد رنو پش��ت درهای 
بسته نیست، بلکه بس��تن قراردادهای تجاری بین المللی 
به ویژه در حوزه خودروسازی، ضوابط خاص خود را دارد. 
وی در ادام��ه افزود: قرار اس��ت رنو س��رمایه گذاری ای 
مع��ادل 1/5 میلیارد یورو در ایران انج��ام دهد و نزدیک 
به 20 قرارداد جانبی در این میان باید بس��ته ش��ود که 
همه این عوامل موجب ش��ده ت��ا زمان مذاکرات به طول 

بینجامد. 
 دلی��ری همچنی��ن در پاس��خ ب��ه این س��وال که آیا 
اختالف نظر اصلی سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران 
با ش��رکت رنو در قیمت س��ایت بن رو است، تصریح کرد: 
کارشناس��ان قیمت گذاری، از هر دو طرف برای س��ایت 
بن رو قیم��ت مورد نظر خود را اع��الم کرده اند و در این 

مورد با رنو مشکلی نداریم. 
الزم به ذکر اس��ت س��ازمان توس��عه و نوسازی صنایع 
ایران از س��ال گذش��ته، ایران خودرو و سایپا را کنار زده و 
خود مس��تقیم برای مشارکت با شرکت خودروسازی رنو 
وارد مذاکرات شد، اما هنوز نتیجه نهایی این مذاکرات به 
قرارداد عملی نرسیده و برخی از منابع آگاه اعالم کرده اند 
که این تأخیر به دلی��ل عدم توافق دو طرف روی قیمت 

سایت بن رو است. 
گفتنی اس��ت سایت بن رو متعلق به شرکت سایپا بوده 
که س��ازمان ای��درو آن را در مقابل بدهی های س��ایپا از 
این ش��رکت گرفته و در حال حاضر قصد واگذاری آن به 

شرکت رنو را دارد. 
 



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irآگهـــــی پنجشنبه14
28 اردیبهشت 1396

شماره 787

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...

p r i c e . f o r s a t n e t . i r
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فناورانه  ساختارمند کردن همکاری 
در ح��وزه بین الملل و نیز راه اندازی 15 
کارگزاری تج��اری برون مرزی ازجمله 
دس��تاوردهای دولت یازدهم در حوزه 
بین الملل در بخش علم و فناوری است. 
دولت یازدهم ع��اوه بر موفقیت در 
برخ��ی از بخش های عل��م و فناوری از 
قبی��ل اجرای��ی کردن قان��ون حمایت 
از ش��رکت های دانش بنی��ان و تحقق 
شکل گیری 3هزار شرکت دانش بنیان 
در داخل کش��ور با هم��کاری معاونت 
علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
دستاوردهایی نیز در حوزه بین الملل در 
زمینه همکاری های فناوری بین المللی 
بین ش��رکت ها و نهادها و سازمان های 
بین المللی و نیز همکاری اقتصادی در 
حوزه صادرات محصوالت دانش بنیان و 
حضور هرچه بیشتر شرکت های داخلی 
در صحن��ه بین الملل ب��ا همکاری این 

معاونت داشته است. 
س��یداحمدرضا عای��ی طباطبایی، 
مدیرکل دفتر تب��ادل فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری روز 
چهارش��نبه در گفت وگو با ایرنا اظهار 
کرد: معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمه��وری در دوره جدید فعالیت خود 
در دولت یازدهم به دنبال مکانیس��می 
برای هم��کاری با کش��ورها در زمینه 
همکاری فناوری و نیز انتقال تکنولوژی 

بود. 
وی بی��ان کرد: این ام��ر قبا هم در 
بخ��ش دولتی و ه��م خصوص��ی، در 
ارتباط های موردی با کش��ورهایی که 
بتوانند انتقال فناوری داشته باشند دیده 
ش��ده بود، اما معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری در دولت یازدهم به 
دنبال ساختارمند کردن این امر برآمد. 
عایی طباطبایی اظهارکرد: نخستین 
کار در این راستا، اولویت بندی کشورها 
و برق��راری ارتب��اط ب��ا آنها براس��اس 
اولویت ه��ا و نیاز کش��ور بوده اس��ت و 
ای��ن کار به خوبی انجام ش��د. در حال 
حاضر کشورهای هدف ما که االن این 
ساختار به خوبی در رابطه با آنها تعریف 
شده است، روسیه در حوزه کشورهای 
مش��ترک المنافع، اتریش از کشورهای 
اروپایی، کره جنوبی و چین از کشورهای 
آسیایی و برزیل از کشورهای آمریکایی 
هس��تند که برای این کشورها ساختار 

طراحی شده است. 

وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر 
با برخی از کشورها کمیسیون مشترک 
اقتصادی داریم و برخی از وزارتخانه ها 
متولی کمیس��یون های مش��ترک بین 
کشورهای مختلف هستند، گفت: یکی 
از کارهای��ی که از ابتدا معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در تعامات 
ب��ه دنب��ال آن بود، تعریف س��رفصلی 
برای همکاری های فناوری بوده اس��ت 
و این کار در کمیس��یون های مشترک 
اقتصادی انجام ش��د. در حال حاضر با 
کشورهای فوق، یک ساختار همکاری 
فناوری یا ذیل کمیس��یون مشترک یا 

فراتر از آن تعریف کرده ایم. 
وی یادآور شد: به طور مثال با کشور 
روسیه کمیسیون مش��ترک اقتصادی 
داریم که مسئول آن وزارت ارتباطات و 
فناوری اطاعات است، ولی کمیسیون 
همکاری علمی و فناوری نیز با روسیه 
ش��کل گرفته که مس��ئول آن معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران 
و معاون نخست وزیر روسیه است و ذیل 
آن موضوعات فناوری از قبیل نانو، بایو، 
علوم شناختی، هوایی، فضایی، همکاری 
دانشگاهی، انرژی و همکاری منطقه ای، 

حوزه سامت، تجهیزات پزشکی و دارو 
به صورت تخصصی انجام می شود. 

عای��ی طباطبای��ی ادام��ه داد: این 
همکاری ها در س��طح پروژه مش��خص 
ش��ده و ذی نف��ع آن بخش خصوص��ی 
است. در مورد کشور روسیه تاکنون این 
امر به خوبی اجرا و تاکنون س��ه جلسه 
کمیس��یون همکاری علمی و فناوری 
برگزار شده و پروژه ها مشخص شده اند. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه 15 قرارداد 
تحت سرفصل س��امت در همکاری با 
روس��یه منعقد شده اس��ت یادآور شد: 
یک��ی از حوزه های��ی ک��ه در همکاری 
مشترک با روسیه بسیار خوب پیشرفت 
کرده، حوزه سامت، تجهیزات پزشکی، 
بهداش��ت و داروهای نوترکیب اس��ت. 
تع��دادی از قراردادهای��ی ک��ه در این 
بخ��ش منعقد ش��ده، در زمینه فروش 
تکنولوژی به روس��یه است که تاکنون 
نداش��ته ایم یا ق��رارداد تولی��د دارو در 
روس��یه و نیز قرارداد انتقال تکنولوژی 

واکسن به ایران. 
وی گفت: نمونه دیگر آن نیز همکاری 
با کشور اتریش است که در این زمینه 
نیز ایران یک برنامه همکاری پنج ساله 

اقتصادی با کشور اتریش دارد که وزارت 
صنایع آن را تدوین کرده اس��ت. بخش 
برجسته آن همکاری فناورانه با اتریش 
است که تاکنون بیشتر در زمینه انتقال 
فن��اوری از اتریش به ای��ران در زمینه 
محیط زیست، انرژی های تجدیدپذیر و 

فناوری صنایع معدنی بوده است. 
عای��ی طباطبایی با بی��ان اینکه در 
همکاری دوجانبه بیشتر به دنبال ایجاد 
مکانیسم بوده ایم، گفت: با سازمان ها و 
نهادهای بین المللی نیز سعی کرده ایم 
این مکانیس��م ها را تعریف کنیم، مثًا 
سازمان همکاری های اسامی در زمینه 
تصویب جایزه مصطفی)ص( و تعامل در 
زمینه این جایزه با بانک توسعه اسامی، 
در زمین��ه همکاری های چندجانبه نیز 
این س��رفصل ها وجود دارد که در سه 
سال گذشته پیگیری کرده ایم. سال 95 
نیز س��ال به بار نشستن بسیاری از این 
موضوعات بود و ان شاءهلل تا پایان دولت 
ادامه دارد و ساختار به نحوی است که 
در سال های آینده به راه خود ادامه دهد 
و دیگر محدود به همکاری های موردی 
و تصادفی نباشد و در قالب یک سیستم 

و مکانیزم به کار خود ادامه دهد. 
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در حال��ی ک��ه ارتباط��ات ب��رای 
مدت های زیادی شکل متنی و پس 
از آن صوتی داش��ت، امروز پیشرفت 
 س��ریع فناوری برقراری ارتباط میان 
افراد را به سمت تماس های تصویری 
کش��انده و به نوعی فاصله زیاد میان 

آنها را از بین برده است. 
اکن��ون دیگر ارتباط��ات به تلفن و 
اینترنت هم محدود نمی شود و اگرچه 
این مس��یر بیش از 15۰ سال پیش با 
تلگراف آغاز ش��د، اما با فناوری هایی 
مانند نسل پنجم اینترنت که صنعت 
را  اطاع��ات  فن��اوری  و  ارتباط��ات 
دگرگ��ون خواهد کرد، گ��ره خورده و 
از آنجایی که س��رعت رش��د فناوری 
بسیار باالست، در آینده شاهد تحوالت 
بیش��تری نیز خواهیم ب��ود.  صنعت 
ارتباطات حدودا 15۰ س��ال پیش با 
تلگراف آغاز ش��د و پ��س از آن تلفن 
بود که برای مدت زمان زیادی وظیفه 
برقراری ارتباط بی��ن افراد را بر عهده 
داشت، اما عمر گوشی  همراه به کمتر 
از س��ه ده��ه می رس��د و موبایل های 
امروزی با سیستم های عامل هوشمند، 
حتی عمری کمتر از 1۰ س��ال دارند. 
ب��ا وجود ای��ن در همین س��ال ها هم 
فناوری ه��ای جدید، ارتباط��ات را به 
نح��وی دگرگون کردند ک��ه پیام ها از 
حال��ت متن��ی و صوتی ب��ه تصویری 

تبدیل شده است. 
در ای��ن میان اتحادی��ه بین المللی 
مخابرات یا ITU س��ازمانی است که 
در سال 1۸۶5 پس از اختراع تلگراف 

توسط ۲۰ کشور اروپایی تحت  عنوان 
اتحادیه بین المللی تلگراف تأس��یس 
ش��د و س��پس به اتحادیه بین المللی 
ارتباطات راه دور )مخابرات( تغییر نام 
یافت. این سازمان وظیفه قانون گذاری 
و مدیری��ت فضای فرکانس��ی، تدوین 
اس��تانداردهای تبادل داده و اطاعات 
و همچنین کمک به رش��د و توس��عه 
ارتباطات در سراسر جهان را بر عهده 

دارد.
 

داده های بزرگ برای تأثیری 
بزرگ

روز جهان��ی ارتباط��ات، هفده��م 
ماه مه  یا ۲۷اردیبهش��ت ماه اس��ت 
و اتحادی��ه جهانی مخابرات، ش��عار 
اختصاص��ی امس��ال ب��رای این روز 

را »داده ه��ای بزرگ ب��رای تأثیری 
ب��زرگ« نامی��ده و دالی��ل انتخاب 
این ش��عار را این گونه عنوان کرد: با 
داده های بزرگ می توان فرصت های 
تبدی��ل مقادیر بی س��ابقه داده را به 
اطاعات مورد نی��از برای حرکت به 
سوی پیشرفت و توسعه آزمود و آنها 

را عملی کرد. 
هولین ژائو، دبیر کل اتحادیه جهانی 
مخاب��رات ب��ه مناس��بت روز جهانی 
مخابرات و جامعه اطاعاتی سال۲۰1۷ 
در پیامی با اشاره به شعار امسال گفت: 
برداش��ت حاصل از این تحلیل درباره 
داده ها، به مسئوالن ملی، منطقه ای و 
بین المللی، ای��ن امکان را می دهد که 
تصمیم گیری هایی مبتنی بر ش��واهد 
انجام دهند و از این گذشته، این امر به 

اجرایی کردن اهداف هفده گانه توسعه 
پایدار تا سال ۲۰3۰ نیز کمک می کند. 
با ش��ناخت بهتر این ش��عار، فرصتی 
فراهم می ش��ود که در صورت رش��د 
تصاع��دی حجم داده ه��ا و ارتباطات، 
نگاهی دقیق تر ب��ه اهمیت حاکمیت 
و مق��ررات و پیامده��ای این امر برای 
حریم خصوصی و امنیت داشته باشیم. 

نیمی از مردم جهان هنوز به 
اینترنت متصل نیستند

با وجود این، درحالی که ارتباطات 
از ن��وع اینترنتی روزب��ه روز در حال 
گسترش است، به نظر می رسد هنوز 
هم کش��ورهای زیادی هستند که به 
این جامعه جهانی متصل نش��ده اند. 
آمار منتش��ر شده از س��وی اتحادیه 

بین المللی مخابرات در س��ال ۲۰1۶ 
گوی��ای آن اس��ت ک��ه کش��ورهای 
درحال توسعه با ۲.5 میلیارد کاربر، 
اینترنت  دارای بیش��ترین کارب��ران 
هس��تند، درحال��ی که کش��ورهای 
توس��عه یافته ی��ک میلی��ارد کارب��ر 

اینترنت دارند. 
ضریب نفوذ کارب��ران اینترنت در 
کشورهای توسعه یافته ۸1 درصد، در 
کشورهای در حال توسعه ۴۰درصد 
و در کش��ورهای کمتر توس��عه یافته 
15درصد ب��وده و بدین ترتیب هنوز 
3.9 میلیارد نفر که بیش از نیمی از 
جمعیت جهان هس��تند، از اینترنت 

استفاده نمی کنند. 
ارقام مربوط به دسترس��ی خانوار، 
ش��کاف دیجیتالی را نشان می دهد. 
به عن��وان مثال ۸۴ درص��د خانوارها 
در اروپا به اینترنت متصل هس��تند 
درحالی ک��ه در آفریق��ا 15.۴درصد 
خانوارها به اینترنت متصل هس��تند. 
در ایران هم طبق آمارهای رس��می 
ارائه ش��ده تا پایان شهریور ماه سال 
گذش��ته، بالغ ب��ر ۲3 میلی��ون نفر 
به عنوان مش��ترک پهن بان��د موبایل 
ب��وده و بیش از ۸میلی��ون نفر کاربر 
اینترن��ت پهن بان��د ثابت به ش��مار 
می رفتن��د. ای��ن آم��ار و ارق��ام هم 
حکای��ت از حرک��ت پیام ه��ا از متن 
ب��ه ص��وت و تصوی��ر دارد و ام��روز 
ه��م کارب��ران موبایل با اس��تفاده از 
دیگری  شیوه  جدید،  پیام رسان های 

از ارتباطات را رقم می زنند.

دانش��گاهی  مش��اور رئیس جهاد 
مبن��ای  در  اینک��ه  بی��ان  ضم��ن 
پژوهش��ی  و  علم��ی  ش��اخص های 
نابسامانی داریم، گفت: نظام نوآوری 
منطقه ای بخش��ی و مل��ی ما دچار 
ناکارآمدی اساس��ی اس��ت و آرایش 
نهادی این نظام وضعیت نابس��امانی 
دارد.  امی��ن  اس��ماعیلی اظهار کرد: 
باید توجه به عرصه های علم، نوآوری 
و فناوری توس��ط دولت ه��ا افزایش 
یاب��د و ای��ن افزایش باید براس��اس 

شاخص های مختلف صورت گیرد. 
مش��اور رئیس جهاد دانشگاهی با 
اینک��ه ش��اخص های مختلفی  بیان 
ب��رای ارزیابی نظام عل��م و فناوری 

و ن��وآوری در کش��ورها وجود دارد، 
افزود: کشور ما از حیث شاخص های 
آموزش��ی همچون تعداد دانشجویان 
به ویژه در مقطع تحصیات تکمیلی 
وضعی��ت خوب��ی دارد، ام��ا آنچ��ه 
به عنوان مبنای ش��اخص های علمی 
و پژوهش��ی باید مورد توجه باش��د، 
ش��اخص های اجتماعی است که در 
حوزه های تحقیق، پژوهش و فناوری 

صرف می شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه ش��اخص های 
اقتصادی گفت: شاخص های موجود 
نش��ان می دهد که چهار دهم تا پنج 
دهم یک درصد )کمتر از نیم درصد( 
تولید ناخال��ص داخلی )جی دی پی( 

صرف پژوهش و فن��اوری و نوآوری 
می ش��ود. ای��ن ع��دد در قی��اس با 
کشورهای پیش��رو و در حال توسعه 
نامناس��ب اس��ت.  امین  اسماعیلی 
ادام��ه داد: این عدد در کش��ورهای 
توسعه یافته به ۲ تا 3درصد می رسد 
و در کش��ورهای در حال توسعه بین 
ی��ک تا ۲ درصد اس��ت، اما وضعیت 
ما در ش��اخص هزینه ه��ای تحقیق 
و پژوه��ش از ج��ی دی پی کش��ور 

نابسامان است. 
مش��اور رئیس جهاد دانشگاهی به 
ش��اخص کارای��ی هزینه های صرف 
ش��ده برای تحقیق و پژوهش اشاره 
کرد و گفت: مش��کل ج��دی ما این 

اس��ت که »سازوکارهای اداری« این 
هزینه ه��ا حاک��م بر ح��وزه پژوهش 
است و »سازوکار علمی و پژوهشی« 
چن��دان م��ورد توجه نیس��ت. این 
موضوع در واقع بهره وری هزینه ها را 

کاهش می دهد. 
وی با بیان اینکه امروزه در کشورها 
یک سامانه و نظام نوآوری و فناوری 
وج��ود دارد که نظ��ام ملی نوآوری و 
همچنین بخ��ش دیگری نی��ز نظام 
بخش و منطقه ای نام برده می ش��ود، 
اظهار کرد: این س��امانه در کشور ما 
سامانه کارایی نیست، چراکه از حیث 
آرایش نهادی آرایش نامناسبی داریم 
و در هر بخش��ی نهادهای مختلف و 

بی ارتباط با هم به امر سیاست گذاری  
و نظ��ارت و اج��را می پردازند.  امین 
 اس��ماعیلی اف��زود: نظ��ام ن��وآوری 
منطقه ای بخشی ما دچار ناکارآمدی 
اساس��ی اس��ت و آرایش نهادی این 
نظام وضعیت نابسامانی دارد.  مشاور 
رئیس جهاد دانش��گاهی تأکید کرد: 
حس��ب آنچ��ه در برنامه توس��عه ای 
چهارم، پنج��م و شش��م پیش بینی 
ش��ده، ای��ن س��اماندهی از حی��ث 
اقتص��ادی در هزین��ه پژوهش ها و از 
لح��اظ نهادی در نظ��ام ملی نوآوری 
بای��د در دس��تور کار ق��رار گیرد که 
الزم اس��ت دولت توجه جدی به این 

موضوع داشته باشد. 

جهش ارتباطات جهان؛ از متن تا تصویر

سامانه نظام ملی نوآوری کارآمد نیست

تکنــولوژی

رمز و راز تولید محرمانه گوشی های 
آیفون 6s و 7s در کارخانه اپل

ام بی ای نیوز: یک فارغ التحصیل دانش��گاه نیویورک به نام 
»دیجان زنگ« که قبا تجربه ش��گفت انگیز کار محرمانه در 
یک کارخانه آیفون چنینی در قالب پروژه تابس��تانه خود را 
 Apple با دیگران به اشتراک گذاشته بود، این بار از تاش
برای پنهان نگه داشتن راز تولید گوشی های آیفون 6S و ۷ 

در کارخانه های این شرکت سخن می گوید. 
با وجود رعایت ش��دید ن��کات امنیتی حین مراحل تولید، 
درز یک سری اطاعات به بیرون، منجر به انتشار شایعات و 
حتی افش��ای تصویری از گوشی آیفون ۷ میان عموم مردم 
ش��د. زنگ توضیح می ده��د که با وجود اعمال یک س��ری 
قوانین بس��یار سخت روی کارگران فعال در خط مونتاژ، این 
لغزش احتماال توس��ط کادر مدیریت ارش��د شرکت صورت 

گرفته است. 
به گفته این فارغ التحصیل دانش��گاه نیویورک، کارگران به 
هی��چ وجه اج��ازه آوردن هرگونه ابزار فلزی ب��ه کارخانه را 
ندارند که البته این موضوع ش��امل گوش��ی های موبایل نیز 
می ش��ود. ضمن عبور از کنار دس��تگاه های فلزیاب، آنها باید 

تحت بررسی آزمون تشخیص چهره نیز قرار بگیرند. 
طی فرآیند تولید آیفون 6S، زنگ خود ش��اهد دو تا س��ه 
بار بازدید بازرس��ان Apple از کارخانه ها بوده است. بعد ها 

طی فرآیند تولید آیفون ۷ این بازدید ها روزانه شدند.  

پیام وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به 
مناسبت روز جهانی ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات به مناس��بت روز جهانی 
ارتباطات پیامی را منتش��ر و تأکید کرد: اگرچه برخی هنوز 
هم فض��ای مجازی را صرفا تهدید می دانن��د، اما با اقدامات 
صورت گرفته در دولت تدبیر و امید دیگر کس��ی نمی تواند 

این فناوری را از مردم بگیرد و توسعه آن را مختل کند. 
به گ��زارش ایس��نا، متن پی��ام دکتر محم��ود واعظی به 
مناس��بت ۲۷ اردیبهش��ت ماه روز جهانی ارتباطات به این 
ش��رح زیر اس��ت: ۲۷ اردیبهش��ت، روز جهانی ارتباطات را 
گرامی داش��ته و از تاش همه همکارانم در توسعه ارتباطات 

و فناوری اطاعات در کشور تشکر می کنم. 
با تحقق توس��عه زیرساخت ها، رشد 1۰ برابری پهنای باند 
داخل، رفع انحصار ارائه خدمات نسل 3 و باالتر تلفن همراه 
و دفاع از دسترسی آزاد به اطاعات، به مرحله ای رسیده ایم 
که همه مردم ایران در اقصی نقاط کش��ور به این فناوری و 
گردش اطاعات دسترسی دارند.  امروز در ۲۷۰۰۰ روستای 
کشور اینترنت پرس��رعت وجود دارد و روستاییان می توانند 
عاوه بر معرفی محصوالت و بناهای تاریخی و گردش��گری 
خ��ود، از آموزش آناین نیز اس��تفاده کنن��د و بدین ترتیب 

شکاف دیجیتالی شهر و روستا کاسته شده است. 
کسب و کارهای جدید این حوزه در زمینه غذا، حمل و نقل، 
آم��وزش و. . . منجر ب��ه افزایش رفاه و کاه��ش هزینه های 
عموم��ی جامعه ش��ده اس��ت و هم��ه این م��وارد را مدیون 
ت��اش همکارانم در این دولت هس��تیم که ب��ا دقت نظر و 
کار دوچندان، توانس��تند توسعه زیرس��اخت های ارتباطی و 
فناوری را به حدی برس��انند که امروز ب��ه راحتی بتوانیم با 
یکدیگ��ر گفت وگ��و و عقاید و نظرات خ��ود را مطرح کنیم. 
درحالی ک��ه در ابتدای دولت هیچ یک از این خدمات به این 

گستردگی وجود نداشت. 
ام��روز در حالی روز جهانی ارتباط��ات را برگزار می کنیم 
که نقش ش��بکه های اجتماعی در فرآیند انتخابات به خوبی 
نش��ان دهنده فرصت محور بودن این فناوری اس��ت. کاهش 
مص��رف کاغ��ذ، س��رعت اطاع رس��انی، ایجاد ش��فافیت و 
جلوگیری از انحصار رس��انه ای،  همه و همه باعث شده است 
ت��ا این فناوری به بهتری��ن راه برای افزایش آگاهی مردم در 
انتخاب اصلح منجر ش��ود.   اگرچ��ه برخی هنوز هم فضای 
مجازی را صرفا تهدید می دانند، اما با اقدامات صورت گرفته 
در دولت تدبیر و امید دیگر کسی نمی تواند این فناوری را از 

مردم بگیرد و توسعه آن را مختل کند. 
ارتباطات و فناوری اطاعات به عنوان محرک توسعه همه 
بخش های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نقش بی بدیلی در 
پیشرفت کش��ور به عهده دارد و به تنهایی توانسته در سال 

گذشته یکصد هزار شغل جدید ایجاد کند. 
ب��ا نام گذاری س��ال جاری به عن��وان »اقتص��اد مقاومتی: 
تولید-اشتغال«، برنامه های اجرایی به منظور ایجاد و توسعه 
اش��تغال پایدار از طریق»توسعه محتوای بومی و کاربردهای 
الکترونیکی«، »ارائه خدمات الکترونیکی بر بستر شبکه ملی 
اطاعات«، »توس��عه دسترسی پرس��رعت نسل های جدید 
تلف��ن همراه و فناوری ه��ای نوری« و »حمای��ت از ایجاد و 
توس��عه ش��رکت های دانش بنی��ان بخ��شICT « به عنوان 
اولویت ه��ای اصلی برنام��ه س��ال 139۶ وزارت ارتباطات و 
فن��اوری اطاعات و با اس��تفاده حداکثری از ظرفیت بخش 

غیردولتی تهیه شده است. 
قطعا رش��د چندین برابری ش��اخص های این فناوری در 
دول��ت تدبیر و امید، با همان س��رعت ادام��ه خواهد یافت 
و امیدوارم بتوانیم خدمات این حوزه را با س��رعت بیش��تر، 

کیفیت بهتر و هزینه کمتر برای مردم عزیز مهیا کنیم. 

پرواز ماشین های پرنده در المپیک 2020
با س��رمایه گذاری ش��رکت تویوتا در زمین��ه خودروهای 
پرن��ده، ژاپن یک گام به اس��تفاده از ماش��ین های پرنده در 
المپیک ۲۰۲۰ نزدیک تر ش��د. قرار است در المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو مش��عل المپیک با استفاده از یک ماشین پرنده حامل 

سرنشین، روشن شود. 
 به گزارش ایرنا، س��ازندگان کوچک ترین خودروی پرنده 
که از فن��اوری هواپیماهای بدون سرنش��ین به��ره می برد، 
امیدوارند با این سرمایه گذاری جدید بتوانند نمونه اولیه این 

ماشین ها را در سال ۲۰1۸به پرواز درآورند. 
این خودروی پرنده در واقع یکی از نتایج پروژه تحقیقاتی 
Cartivator اس��ت که توس��ط گروهی از مهندسان جوان 
صنعت هوافض��ا به اجرا درآمده و بخش عمده س��رمایه آن 

تاکنون توسط عموم مردم تأمین شده است. 
اکنون با سرمایه گذاری تویوتا که گفته می شود قرار است 
به مبلغ ۴۲.5 میلیون ین معادل ۲9۰ هزار پوند برسد، جان 
تازه ای به این پروژه بخشیده شده و انتظار می رود با سرعت 

بیشتری به اهداف خود برسد. 
 SkyDrive این خودروی بدون سرنش��ین که ب��ا عنوان
ش��ناخته می شود، دارای سه چرخ، چهار ملخ و یک سیستم 
کنترل تعاملی اس��ت و ابعاد آن به ۲.9 در 1.3 متر می رسد. 
پیش بینی می شود این ماشین بتواند با سرعت 1۰۰ کیلومتر 

درساعت و در ارتفاع 1۰ متری زمین به پرواز درآید. 

خبـر

 آنتی ویروس ایرانی
»باجگیر« را شناسایی کرد

بداف��زار باجگی��ر WannaCry ک��ه ب��ه سیس��تم های 
کش��ورهای همجوار حمات گس��ترده ای انجام داده است، 
توس��ط ضدباجگی��ر بوم��ی پادویش شناس��ایی ش��د تا به 
سیس��تم  هایی که از ای��ن آنتی ویروس اس��تفاده می کنند، 

آسیبی نرساند. 
به گزارش پژوهش��گاه ارتباط��ات و فناوری اطاعات، این 
باج اف��زار اقدام به رمزنگاری کلی��ه فایل ها و داده های رایانه  
اش��خاص می کند و س��پس درخواس��ت باج )واریز پول به 
طری��ق اینترنت��ی و. . .( در قبال رمزگش��ایی ب��رای اجازه 
دسترس��ی صاحبان اطاعات می کند، بنابراین اش��خاص تا 
قب��ل از پرداخت باج نمی توانند به فایل ها و اطاعات داخل 

کامپیوتر خود دسترسی داشته باشند. 
بنابراین گزارش، با وجود انتش��ار این بدافزار در چند روز 
گذش��ته در سراس��ر جهان و حدودا دربرگیری 9۰ کشور، 
آنتی ویروس پادویش توانس��ت با موفقیت بدافزار باجگیر را 

شناسایی و حمات آن را متوقف کند. 
به کاربران فضای مجازی توصیه می شود جهت جلوگیری 
از آسیب های احتمالی و آلوده شدن سیستم های خود عاوه 
ب��ر نصب آنتی ویروس پادویش در سیس��تم عامل ویندوز و 
اندروید که مجهز به ضدباجگیر اس��ت، از داده های خود نیز 
پشتیبان تهیه کنند و سیستم عامل کامپیوتر خود را به روز 
کنند، همچنین اش��تراک فایل وین��دوز را غیرفعال کرده و 
ویندوز ه��ای قدیمی پایین تر از ویندوز۷ ش��امل XP و. . . 

را کنار بگذارند. 
به همه کاربران توصیه اکید می ش��ود آنتی ویروس بومی 
پادویش به همراه نس��خه باجگیر آن را روی سیس��تم های 
Wan -  اامپیوتر و موبایل خود نصب کنند چراکه نه تنها
aCry را قبل از اینکه منتش��ر شود تشخیص داده و خنثی 
می کن��د، بلکه جلوی ان��واع دیگر باجگیره��ا را نیز خواهد 

گرفت. 
ضدبدافزار بومی پادویش تنها محصول کامل کشور است 
که با مش��ارکت و همکاری پژوهش��گاه ارتباطات و فناوری 
اطاع��ات و یک ش��رکت دانش بنیان ب��ا به کارگیری ده ها 
نیروی نخبه و متخصص جوان ایرانی در داخل کشور تولید 
شده و در س��ال 1395 نسخه تکامل یافته خانگی و تجاری 

آن منتشر شد. 
 

 ATM نصب و راه اندازی هزار دستگاه
در روستاها

معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت 
ارتباطات با اش��اره به تجهیز۲۷ هزار روس��تا به اینترنت از 
راه اندازی هزار ATM در روستاها برای ارائه خدمات جدید 

بانکی خبر داد. 
مهدی راس��خ، معاون توس��عه مدیریت، هماهنگی و امور 
پش��تیبانی این وزارتخانه در جلسه توجیهی کنترل قرارداد 
ارائه خدم��ات پولی و بانک��ی از طریق دس��تگاه خودپرداز 
ATM در دفاتر ICT روس��تایی، گف���ت: از ابتدای دولت 
تدبیر و امید، توسعه یکپارچه کشور و کاهش شکاف جامعه 
شهری و روس��تایی، در اولویت برنامه های وزارت ارتباطات 

بوده و اقدامات مهمی در این راستا انجام شده است. 
وی تجهیز ۲۷ هزار روستا به اینترنت را یکی از برنامه های 
اجرا شده در راستای کاهش شکاف جامعه شهری و روستایی 
بیان کرد و افزود: همچنین تجهیز 1۸ هزار روس��تای دیگر 

هم جهت دسترسی به اینترنت در دست اقدام است. 
راس��خ به ارائه خدمات جدید بانک��ی به عنوان یکی دیگر 
از برنامه های مربوط به توس��عه روستایی اشاره کرد و گفت: 
برای اجرای این طرح، مناقصه ای برگزار شد که پست بانک 
ایران به عن��وان برنده این مناقصه، نصب و پش��تیبانی هزار 

خودپرداز در هزار نقطه روستایی را عهده دار شد. 
همچنین خس��رو فرحی، مدیرعامل پست بانک ایران نیز 
در ادامه این جلس��ه با بیان اینکه پس��ت بانک ایران، بانک 
تخصصی ICT ایران اس��ت، افزود: براس��اس سیاست های 
اقتص��اد مقامت��ی اقدامات مؤثری در مناط��ق محروم انجام 
ش��ده که نص��ب و راه اندازی هزار خودپ��رداز در هزار نقطه 

روستایی یکی دیگر از این اقدامات است. 
وی تصریح کرد: ما تاش داریم براساس این طرح بهترین 
و شایس��ته ترین خدماتی را که مورد انتظار وزارت ارتباطات 

و مردم باشد، در روستا ها ارائه کنیم. 
مدیرعامل پس��ت بانک ایران با اش��اره ب��ه اینکه از زمان 
امض��ای قرارداد، برنامه ری��زی برای اجرای آن انجام ش��ده 
اس��ت، خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی انجام شده امیدواریم 
ارائه بیش��ترین خدمت به بیشترین افراد ساکن روستا را که 
یکی از اهداف این طرح اس��ت بتوانیم انجام دهیم و بستری 

را نیز برای برنامه های آینده در این حوزه فراهم کنیم. 
وی تأکی��د کرد: براس��اس این ق��رارداد، در ه��زار نقطه 
روس��تایی کشور که فاقد ATM هس��تند در ابتدای کار به 
مدت پنج سال این دستگاه را نصب و ارائه خدمت می کنیم 
و در این نقاط تقریباً تمام س��رویس های بانکی مانند حواله، 
ش��ارژ، دریافت های نقدی و غیر نق��دی و پرداخت قبوض از 

این طریق انجام می شود. 
 



دیزنی و هالیوود قربانیان دیگر 
باج گیری سایبری 

هکر های بزرگ ترین باج گیری سایبری دنیا که از روز 
جمعه کار خود را آغاز کرده اند، دیزنی لند را مورد حمله 
قرار دادند و یکی از آثار اکران نش��ده این کمپانی را به 

سرقت برده اند. 
باب ایگ��ر، مدیرعام��ل کمپانی دیزنی اع��ام کرد و 
هکرها با تهدید انتش��ار یکی از فیلم های اکران نش��ده 

دیزنی از این کمپانی باج خواهی کرده اند. 
مدیرعام��ل دیزنی بدون اعام نام اثر به س��رقت رفته 
اع��ام کرد ک��ه کمپانی دیزن��ی هیچ پولی ب��ه هکرها 
پرداخت نخواهد کرد، از قبل هم هکرها تهدید کرده اند 
که در صورت مخالفت دیزنی با پرداخت پول، کل فیلم 

به سرقت رفته را در اینترنت منتشر خواهند کرد. 
کمپان��ی دیزنی هنوز نام فیلم س��رقت ش��ده را فاش 
نکرده اما از آنجایی ک��ه فیلم  »دزدان دریایی کارائیب 
مردان مرده داس��تان نمی گویند و انیمیش��ن ماشین ها 
۳« درآینده نزدیک اکران می شوند، گمانه زنی ها شدت 
یافته اس��ت و خود هکرها هم ادعا می کنند به نس��خه 
اصل��ی فیل��م دزدان دریای��ی کارائیب دسترس��ی پیدا 
کرده اند و اگر مبلغ مورد نظر آنها پرداخت نش��ود آن را 

در اینترنت منتشر می کنند.
 هکر ها دیزنی را تهدید کرده اند که در صورت برآورده 
نشدن درخواست شان، در مرحله اول پنج دقیقه نخست 
فیل��م را در اینترنت منتش��ر می کنند و به تدریج آن را 
ت��ا 20 دقیقه به صورت رایگان در اینترنت به اش��تراک 

می گذارند. 
با این حال کمپانی دیزنی حاضر نیست در مقابل این 
باج خواهی بزرگ تسلیم شود و برای شناسایی هکر ها با 

اف بی آی همکاری می کند. 
یکی از روزنامه نگاران نش��ریه فوربس به نام پل تاسی 
ب��رآورد می کند که انتش��ار رایگان اث��ر دزدان دریایی 
کارائی��ب تأثیر زیادی روی کمپان��ی دیزنی لند نخواهد 

گذاشت.
 انتش��ار قریب الوق��وع ای��ن اث��ر در اینترن��ت تنه��ا 
۳.72 میلیارد دالر به ش��رکت ضرر خواهد زد که آن هم 
مربوط به ضرر قابل پرداخت به بازیگر نقش جک اسپارو 

یعنی جانی دپ است. 
این نخس��تین بار نیس��ت که ش��رکت های سینمایی 
ب��ا پدی��ده هک و س��رقت آث��ار اک��ران نش��ده روبه رو 
 می ش��وند، اما این روز ها بیش��تر از همیشه این موضوع 

نگران کننده تر شده است.
 با توجه ب��ه مقاله ای که در نش��ریه هالیوود ریپورتر 
منتش��ر شده، حداقل ش��ش اثر در شش ماه گذشته از 

شرکت های هالیوودی به سرقت رفته است. 
چن��دی پیش، هکر ها کمپانی نتفلیکس را به انتش��ار 
پیش از موعد فصل جدید س��ریال  »نارنجی، س��یاهی 

جدید است« تهدید کرده  بودند. 
در مورد س��ریال  »نارنجی، س��یاهی جدید اس��ت« 
هکرها از موانع امنیتی یک کمپانی پس تولید هالیوودی 

عبور کرده و به این سریال دست پیدا کرده  بودند.
 البت��ه کمپانی نتفلیکس نیز تس��لیم هکرها نش��د و 
در نتیجه ۱0 قس��مت منتش��ر نشده از فصل پنجم این 
سریال در سایت های غیرقانونی دانلود فیلم منتشر شد. 

کره شمالی مظنون احتمالی حمله 
سایبری گسترده 

حمله س��ایبری گس��ترده جهان��ی از روز جمعه آغاز 
شد و ش��مار قربانیان آن به بیش از ۳00 هزار دستگاه 
رایانه در ۱50 کش��ور دنیا رس��ید. درحالی که انتش��ار 
باج افزار WannaCry و ونس��وم ویر هنوز ادامه دارد، 
کارشناسان امنیت سایبری اعام کردند که به شواهدی 
دس��ت یافته اند که نشانگر ارتباط احتمالی این حمات 

با کره شمالی است. 
کارشناس��ان امنیت س��ایبری دریافته ان��د که برخی 
کدهای استفاده شده در بدافزار واناکرای در برنامه های 
قبلی اس��تفاده ش��ده در گروه هکری الزاروس در سال 
20۱4 نیز وجود داش��ته اس��ت؛ گروهی که بسیاری از 
کارشناسان امنیت سایبری آن را با عملیات هکری کره 

شمالی مرتبط می دانند.
 س��ال 20۱4 گروهی تحت عنوان الزاروس متهم به 
هک بانک مرکزی بنگادش و س��رقت 8۱ میلیون دالر 
از این بانک و همچنین هک سرور های سونی شده بود. 
ی��ک متخصص گ��روه آنتی وی��روس کاسپراس��کای 
می گوید هنوز برای متهم کردن کره ش��مالی به دس��ت 
داش��تن در این باج گیری سایبری گس��ترده زود است. 
به گفته او، ش��باهت مشاهده ش��ده میان باج افزار های 
گ��روه هک��ری الزاروس و ویروس وانا ک��رای نمی تواند 

متقاعد کننده باشد که یک حامل مشترک دارند.
 وانا کرای ویروس قدرتمندی اس��ت که توانس��ت در 
هر س��اعت به بیش از 9 هزار دس��تگاه حمله و فعالیت 
بسیاری از شرکت ها و سازمان های بزرگ را مختل کند. 
براس��اس اطاع��ات ش��رکت نرم اف��زاری و امنیتی او 
اَوس��ت، کش��ور های روس��یه، تایوان و اوکراین تاکنون 
بیش��تر از س��ایر کش��ور ها تحت تأثیر این باج افزار قرار 

گرفته اند. 
متخصصان در ش��رکت های امنیتی کاسپراس��کای و 
سیمانتک زمان بیش��تری برای بررسی کدهای مربوط 
به این باج افزارها نیاز دارند و از سایر کارشناسان امنیت 

سایبری نیز درخواست کمک کرده اند.
 یک محقق از س��وی شرکت FireEye نیز می گوید 
هم��ه متخصصان و کارشناس��ان در حال بررس��ی این 
ویروس از تمام جهات هس��تند ولی ب��ا این حال هنوز 
خیلی زود اس��ت که گروهی را متهم کنیم. دو ش��رکت 
امنیتی کاسپراس��کای و سیمانتک فعالیت خود را برای 
بررس��ی چگونگی شروع و مبدا ارس��ال کدهای مخرب 
آغاز کرده اند و قرار اس��ت طی جلس��ه ای در واشنگتن 
با حضور مش��اور امنیت دونالد ترامپ زوایای این حمله 

اینترنتی را بررسی کنند.
 همچنی��ن ای��ن دو گروه ب��ه جهان هش��دار داده اند 
که بای��د تدبیری جدید برای باال ب��ردن ضریب امنیت 

سایبری خود انجام دهند. 
جهان امروز که به س��مت دنی��ای الکترونیک حرکت 
می کن��د باید بدان��د منابع مالی با ای��ن ضریب امنیت، 
حتماً ب��ه خطر خواهد افتاد.  در بیانیه ش��رکت امنیت 
س��ایبری کاسپراسکای آمده اس��ت که افراد تیم ما در 
حال تحقیق روی نسخه های قدیمی تر این ویروس و به 

زمان بیشتری برای به نتیجه رسیدن نیاز دارند. 
در ادام��ه این بیانیه آمده اس��ت که افراد این س��رنخ 
ش��اید کلیدی برای رس��یدن به حل معمای این حمله 

گسترده باشد. 

بر اس��اس مطالعه ای که روز دوش��نبه 
در نش��ریه طبیعت) Nature(  منتشر 
شده، اکسیدهای ازت آزاد شده از وسایل 
نقلیه دیزلی با وجود محدودیت هایی که 
خودروس��ازان و تولید کنندگان برای آن 
قائ��ل می ش��وند، در س��ال 20۱5 منجر 
به بیش از ۳8 ه��زار مرگ و میر زودرس 
در سراس��ر جهان ش��د. بر اساس همین 
مطالع��ه، ح��دود 80 درص��د از قربانیان 
ناش��ی از ای��ن آلودگی، در س��ه منطقه 
جهان متمرکز هستند که شامل اتحادیه 

اروپا، چین و هند می شود. 
موتورهای دیزلی دو مش��کل اساس��ی 
ب��ه وجود می آورن��د؛ یک��ی تولید ذرات 
آلوده کننده و دیگری اکس��ید نیتروژن؛ 
اکس��ید های ازت )NOx( آزاد ش��ده از 
خودرو های دیزل��ی و به طور خاص دی 
اکس��ید ازت )NO2(  از گاز های بسیار 
خطرناک برای سیس��تم تنفسی انسان ها 
هس��تند. این ذرات به ریه نفوذ می کنند 
و باع��ث ایج��اد بیماری ه��ای ری��وی و 
قلبی-عروقی می ش��وند. اکسید نیتروژن 
هم باعث ایجاد مش��کات تنفسی برای 
کسانی می ش��ود که هیچ سابقه بیماری 
تنفسی ای  ندارند. دی اکسید ازت عاوه 
ب��ر این، باعث تولید یک آالینده دیگر به 
نام اوزن می شود که در نهایت به گرمایش 
زیاد زمین و طوالنی ش��دن روزهای گرم 
در سال می انجامد. اما  آن طور که شواهد 
و مدارک نشان می دهد، گروه های زیست 
محیطی در این سال ها توانسته اند کار را 
ب��ه دادگاه بکش��انند و موض��وع آلودگی 
خودروه��ای دیزلی را وارد فرآیند قانونی 
کنند. با مروری در تاریخچه س��ازندگان 
خودرو در می یابیم که هر خودروس��ازی 
ک��ه در مس��یر تولیدات خ��ود به محیط 
زیس��ت و مس��ائل مربوط به آن توجهی 
نک��رده، در بازار جهانی شکس��ت خورده 
اس��ت. می دانی��م که به دنبال رس��وایی 
فولکس واگن  تقلب شرکت خودروسازی 
در تست آالیندگی خودروهایش از سال 
20۱5، این ش��رکت خودروس��ازی ملی 
آلمانی و برخی دیگ��ر از تولیدکنندگان 
خ��ودرو از مکانیس��م های ب��ه خصوصی 
در فرآیند تولید خود اس��تفاده کرده اند 
که انتش��ار گاز های گلخان��ه ای را که در 
تس��ت جاده ای به مراتب بیشتر از تست 
آزمایشگاهی اس��ت، به حداقل برسانند، 
چ��را که مش��کل اصل��ی آنجاس��ت که 
خودرو خارج از آزمایشگاه و در شرایط و 

جاده های واقعی، آلودگی بیشتری تولید 
می کند.

به گ��زارش انجم��ن بین المللی هوای 
پاک ICCT که مطالع��ه را با همکاری 
دانش��گاه کلرادو؛ موسس��ه محیط زیست 
اس��تکهلم و موسس��ه بین المللی تجزیه 
و تحلیل ه��ای سیس��تم های کارب��ردی 
)مس��تقر در آمری��کا( انجام داده اس��ت، 
در سال 20۱5 آلودگی ناشی از گاز های 
گلخان��ه ای و اکس��یدهای ازت به مرگ 
بیش از ۱07 ه��زار و 600 نفر در جهان 
ش��ده اس��ت. از این تعداد م��رگ و میر، 
حدود ۳8 هزارنفر مربوط به انتشار بیش 
از حد گاز های مضر در مقایس��ه با تست 

آزمایشگاهی تولیدکنندگان می شود.
انتش��ار گاز های اکس��ید ازت با منجر 
ش��دن به مرگ زودرس ۳۱ هزار و 400 
نفر در چین بیش��تر از س��ایر نقاط دیگر 
دنیا مرگ بار بوده اس��ت که از این تعداد 
۱0 ه��زار و 700 مرگ و میر به انتش��ار 
بیش از حد این گاز ها مربوط می ش��ود. 
کش��ور های عضو اتحادیه اروپا نیز تعداد 
28 ه��زار و 500 مرگ را ب��ر اثر آلودگی 
ناش��ی از تولی��د گاز های مض��ر به ثبت 
رس��انده اند ک��ه از این تع��داد ۱۱ هزار و 
500 مورد به انتش��ار بی��ش از حد این 
گاز ه��ا ارتباط دارد. در هند هم به عنوان 
س��ومین کش��وری که بیش��ترین میزان 
م��رگ و میر بر اثر آلودگی اکس��ید های 
ازت دارد، 26 ه��زار و 700 مورد مرگ و 
میر ثبت ش��ده که 9 ه��زار و 400 مورد 
آن ب��ر اثر انتش��ار بی��ش از ان��دازه این 
گاز ها رخ داده اس��ت. محققانی که روی 
این مطالع��ه کار کرده اند ۱۱ بازار بزرگ 
اتومبیل در دنیا از جمله استرالیا، برزیل، 
کانادا، چین، اتحادی��ه اروپا، هند، ژاپن، 
مکزیک، روسیه، کره جنوبی و آمریکا را  
در برگیرن��ده 80 درصد از فروش جهانی 
خودرو هس��تند در س��ال 20۱5 بررسی 
کرده ان��د. در نهایت انجم��ن بین المللی 
ه��وای پاک در بیانی��ه ای اعام کرده که 
ب��ه طور کلی، وس��ایل نقلی��ه دیزلی در 
اصلی تری��ن بازار های خ��ودروی جهان، 
50 درص��د بیش��تر از آنچ��ه تس��ت های 
آزمایش��گاهی آنه��ا و گواهینامه ها تایید 
می کنن��د، اکس��ید ازت آزاد می کنن��د. 
آمار  ها نشان می دهد که خودرو ها در این 
کشور ها ۱۳.2 میلیون تن اکسید ازت در 
شرایط رانندگی واقعی آزاد می کنند که 
این میزان 4.6 میلیون تن بیشتر از 8.6 
میلیون تنی اس��ت که تولیدکنندگان در 
تست های آزمایش��گاهی آن را گواهی و 

اع��ام کرده اند. کامیون ه��ا و اتوبوس ها 
وس��ایل نقلی��ه ای هس��تند که با س��هم 
76 درص��دی نس��بت به س��ایر وس��ایل 
نقیله بیش��ترین میزان آلودگی ناشی از 
س��وخت های دیزلی را دارند. بر اس��اس 
گفته های محققان، اگر دولت ها نس��بت 
به این خطر واکنش نشان ندهند،  تعداد 
مرگ و می��ر زودرس ناش��ی از آلودگ��ی 
خودرو های دیزلی تا سال 2040 ممکن 
اس��ت س��االنه به ۱8۳ هزار و 600 نفر 
برس��د. آنها ب��رآورد می کنن��د که وضع 
قوانین و اس��تاندارد های سخت گیرانه در 
جهت کنترل انتشار این آلودگی می تواند 
تا سال 2040 ساالنه از مرگ ۱74 هزار 

نفر جلوگیری کند. 

راهکار ممنوعیت تردد 
ب��ا توج��ه ب��ه بررس��ی های س��ازمان 
بهداش��ت جهانی ، هر س��اله ب��ه دلیل 
آلودگی ۳ میلیون نفر مرگ های زود رس 
جان خود را از دس��ت می دهند. بنابراین 
در دس��امبر سال گذش��ته و با توجه به 
اهمیت این موضوع برای کشور ها، سران 
40 کشور در دسامبر س��ال گذشته گرد  
هم آمدن��د تا تدبی��ری بیندیش��ند. در 
این اجاس که به C40 موس��وم است، 
ش��هردار های پایتخت ه��ای ب��زرگ دنیا 
متعهد شدند که ممنوعیت اتومبیل های 
دیزل��ی در خیابان های این ش��هر ها اجرا 
شود که همین امر می تواند به کم شدن 
آلودگی عمده ش��هر ها کمک کند . طبق 
نتایج این اجاس، ممانعت از ورود برخی 
از خودروها به مکان های ش��لوغ شهری 
یکی از گزینه های رفع مش��کل آلودگی 
ه��وا و ترافیک اس��ت. تا کن��ون برخی از 
شهر های دنیا تردد خودرو های دیزلی را 
به منظور بهبود کیفیت هوا و جلوگیری 
از انتش��ار آلودگ��ی ممن��وع کرده ان��د.  
ش��هر های بزرگی مانند پکن ، شانگهای، 
نیوی��ورک ، لن��دن و ... متعه��د ش��دند 
ک��ه ورود خودرو ه��ای دیزل��ی را به این 
ش��هر ها ممنوع کنند. شهرداران تعدادی 
از ش��هرهای مه��م دنیا که سال ها س��ت 
با معض��ل کیفیت نامطل��وب هوا مواجه 
هس��تند، تصمیم گرفته اند اقداماتی  در 
جه��ت من��ع اس��تفاده از وس��ایل نقلیه 
دیزل��ی انج��ام دهند. پاری��س، مکزیک، 
مادری��د و آتن ک��ه مجموع��اً جمعیتی 
بالغ ب��ر 42 میلیون نفر دارن��د، از جمله 
ش��هر هایی هس��تند که در ح��ال حاضر 
تردد خودرو های دیزل��ی در آنها ممنوع 

شده است. 

مرگ بیش از 107 هزار نفر بر اثر آلودگی در سال 2015

قربانیان فراگیر آلودگی دیزلی در جهان 

وضعیت کشور های مختلف اروپا در مطالعه چگونه است؟ تفاوت بین مناطق مختلف اروپا در چیست؟ در سال های 
اخیر وام مسکن اروپا چه تغییراتی کرده است؟ پنجمین مطالعه ساالنه Credit Foncier در باره وام مسکن در 28 
کشور اروپایی انجام و در ۱6مه سال 20۱7 منتشر شده است. در این مطالعه تاش شده پاسخ هایی برای این پرسش ها 

و بسیاری دیگر داده شود.  

 6.150 میلیارد یورو 
این رقم همان رقم وام مسکن برجسته در سراسر اتحادیه اروپاست که در تاریخ ۳۱ دسامبر 20۱6 داده شده است. 
برجس��ته از آن جهت که چنین وامی هنوز هم در سراس��ر اروپا برجسته اس��ت. این مبلغ به خانواده ها در کشور های 
مختلف پرداخت و با جمع آوری س��رمایه باقی مانده اس��ت. این نش��ان دهنده 88 درصد از بدهی های خانگی است و 

۱2 درصد باقی مانده با توجه به اعتبار مصرف کننده است. 

40 درصد 
دو کش��ور انگلس��تان و آلمان به تنهایی 40 درصد از وام های مسکن برجسته اتحادیه اروپا را از آن خود کرده اند. هر 
دوی این کشور ها، ۳0 درصد از کل جمعیت اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند. اگر کشور های فرانسه و اسپانیا را به این 
دو اضافه کنیم تازه این چهار کشور 50 درصد از جمعیت اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند، اما نزدیک به دو سوم وام های 

مسکن اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده اند. 

مثبت 3.1 درصد 
 بین دس��امبر 20۱5 تا دس��امبر 20۱6 افزایش فوق العاده ۳.۱ درصد را در سراس��ر اتحادیه اروپا شاهد بوده ایم. اما 
Credit Foncier خاطر نش��ان می کند که این افزایش، تفاوت معنا داری بین برخی کش��ورها از جمله اسلواکی با 
۱4.2 درصد و کرواس��ی با ۱0.8 درصد نش��ان می دهد. در پنج سال، تکامل سهام در اتحادیه اروپا مثبت 9 درصد بوده 
است. برخی کشور ها افزایش قابل ماحظه ای را در دارایی های خود بیش از مدت مشابه تجربه کرده اند؛ مثبت 84 درصد 

برای رومانی، مثبت 80 درصد برای اسلواکی و مثبت 69 درصد برای بلژیک.
 

10 درصد 
در چش��م انداز، Credit Foncier رابطه ای بین کش��ور های برجس��ته با تعداد خانوار، تعداد خانوار مالک و تعداد 
خانوار های مالک که هنوز وام های خود را باز پرداخت نکرده اند وجود دارد. با جدا کردن آمار در چهار حوزه، نا برابری ها 
ظاهر می شود. بنابر این در شرق اروپا  )کشور های شوروی سابق( 86 درصد از خانواده ها مالک هستند و تنها ۱0 درصد 
هنوز باز پرداخت نکرده اند. 76 درصد هم وام های خود را به پایان رسانده اند. تنها 59 درصد از خانواده های مالک خانه در 

غرب و مرکز اروپا  )آلمان، اتریش و فرانسه( و ۳4 درصد از مالکان هنوز هم با وام وجود دارند. 

مثبت 84 درصد 
این افزایش واقعی قدرت خرید در اسپانیا در پنج سال گذشته، رابطه معنا داری بین تکامل نرخ اعتبار و قیمت ملک 
را نشان می دهد. شرکت Crédit Foncier برای محاسبه افزایش قدرت خرید نرخ ظرفیت بدهی  )ناشی از تغییرات 
در نرخ وام( و نرخ تکامل قیمت ملک را اضافه می کند. در فرانسه، افزایش قدرت خرید در پنج سال گذشته ۳0 درصد 

است. این قدرت خرید در ایتالیا 5۳ درصد، در انگلستان ۳ درصد و در آلمان 2 درصد است. 

5 رقم در وام های مسکن اروپا 
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پ�ارک ملی » ماس�ای مارا « در منطقه حفاظت ش�ده ای در جنوب غربی کنیا )آفریقا( ق�رار دارد و این پلنگ 
آفریقایی که یکی از کم نظیر ترین گونه های حیوانات در جهان اس�ت، در حال باال رفتن از صخره و پیوس�تن به 

دوستانش است.   
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به گزارش »اس��پوتنیک« با استناد به اعامیه سازمان »سیا«، مرکز ضربتی کره برای مقابله با خطر هسته ای پیونگ یانگ 
تاس��یس شده است. گفته شده که هدف از تاس��یس مرکز مذکور»استفاده از امکانات، ذخایر و اختیارات سازمان سیا« برای 

حل و فصل مسئله هسته ای و خطر موشک های بالستیکی کره شمالی است.« 
در این اعامیه آمده است که مرکز »همکاری تنگاتنگی با دیگر سرویس های اطاعاتی و امنیت ملی آمریکا خواهد داشت.«

پروفس��ور الکساندر کوبیشکین از دانشگاه دولتی س��ن پیترزبورگ در مصاحبه با رادیو »اسپوتنیک« متذکر شد که ایجاد 
مرکز، گویای جدی بودن مقاصد آمریکا در آن منطقه است. شایان ذکر است که این نخستین مرکز منطقه ای در چارچوب 
س��ازمان »س��یا« طی سال های اخیر است که در جهت سیاس��ت آمریکا و تحکیم تعامل نظامی  استراتژیکی با کره جنوبی 
س��مت گیری شده اس��ت. این امر گواه توجه رو به افزایش ایاالت متحده نسبت به اوضاع در شبه جزیره کره مرتبط با برنامه 
هسته ای کره شمالی و در قالب جهات جدید سیاست خارجی آمریکاست. پیداست که آمریکایی ها آشکارا توجه بیشتری نسبت 
به سیاست حیله گرانه سیاستمداران کره شمالی مبذول می دارند از جمله نسبت به تاکتیک و استراتژی کیم جونگ اون. همانا 
به این دلیل مرکز اطاعات تحلیلی جدید تاسیس شده است.« به عقیده وی، آمریکا برای جمع آوری اطاعات از تمام امکانات 
خود اس��تفاده می کند. از »اوکیناوا« می توان تمام این برنامه ها را پیاده کرد، مراکز ش��ناور و گروه های اطاعاتی می توانند در 

کشتی هایی که در شبهه جزیره کره در حال گشت زنی هستند مستقر شوند و اوضاع را زیر نظر خواهند داشت. 
مطابق با ارزیابی تحلیلگران آمریکایی، مهم ترین موضوع آن است که اوضاع از کنترل خارج نشود. غیرقابل پیش بینی بودن 
کیم جونگ اون آمریکایی ها را می ترساند که سیاست آنها در خصوص اوضاع جدید در شبهه جزیره کره هنوز شکل نگرفته 

است.«

هراس آمریکا از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی 

خـبــــــر
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