
حجت االسللام و المسلمین دکتر حسن روحانی در 
نخستین گفت وگوی مستقیم تلویزیونی با مردم پس از 
پیروزی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
با قدردانی از ملت ایران گفت: رأی شما تاریخ کشور را 

از توقف و تردید دور کرد. 
بلله گللزارش ایرنللا، دکتر حسللن روحانللی در این 
گفت وگللوی زنللده تلویزیونللی خطاب به ملللت ایران 
گفت: سللام و درود خالصانه مللن بر ملت بزرگ ایران 
کلله با حضور و مشللارکت گسللترده معنللادار و مؤثر 
خللود در انتخابات اردیبهشللت 96 گامللی بلند در راه 
 اعتا و منافع ملی و سللرافرازی ایران عزیز برداشللت. 
رئیس جمهللوری با بیللان اینکه بیللش از 41 میلیون 
رأی شللما تاریخ کشللور را از توقف و تردید به در آورد 
و ایللران را در تللداوم راه توسللعه و ترقللی خویللش 
قللرار داد، افللزود: شللما دیروز بلله همه آنها کلله ما را 
به بازگشللت به گذشللته یللا توقف در شللرایط فعلی 
 می خواندنللد »نه« گفتیللد و زمانه را به جلللو راندید. 
روحانی گفت: مشللارکت تاریخی شما در پای صندوق 
رأی فللارغ از آنکه در ایللن رقابتی ترین انتخابات تاریخ 
 ایللران بلله چه کسللی رأی دادید شگفتی سللاز شللد. 
رئیس جمهوری گفت: اعتماد دوباره شللما به اینجانب 
سللبب شللد کلله بللار سللنگین را بللر دوش خویش 
احسللاس کنم و من امیدوارم وکیل شایسللته ای برای 
 نمایندگللی مطالبات شللما مللردم عزیز ایران باشللم. 
روحانی ادامه داد: شللما با این رأی نشللان دادید ملتی 
یکپارچه هسللتید که با وجود قطب بندی های سیاسی 
هیچ کس نمی تواند شللما را به ورطه نزاع های بیهوده 
طبقاتی، قومیتی، فرقه ای، قبیله ای، شهری یا روستایی  

بکشاند. 
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: رأی منسجم شما در 
همه مناطق کشور نشان داد که »یک ملتید« و  »یک 
دولت« دارید و »یک رئیس جمهوری« می خواهید که 
رئیس همه جمهور و صد البته خادم همه مردم باشد. 

وی اضافلله کللرد: درود بللر همه جوانللان، دختران، 

روسللتایی  و  شللهری  زنللان  و  مللردان  پسللران، 
فللارس، تللرک، کللرد، لللر، عللرب، بلللوچ، گیلللک، 
 مازنللی، سیسللتانی در سللرزمین پرسللتاره ایللران. 
رئیس جمهللوری اظهللار داشللت: درود بللر معلمللان 
غیرتمنللد که بللر تندباد سللیاه تهمت خروشللیدند؛ 
درود بللر دانشللجویان، هنرمنللدان، اصحاب رسللانه، 
ورزشللکاران، کارآفرینللان، کشللاورزان، صنعتگللران، 
کارگللران و کارمندان کلله با ایجاد موجود خروشللان 
 بی نظیللر بلله اسللتقبال دولللت دوازدهم شللتافتند. 
روحانی گفت: سام و درودم بر رهبری فرهیخته انقاب 
اسامی که حکیمانه و مشفقانه امواج پرتاطم انتخابات 
را آنچنان به سللاحل آرامش هدایت کردند که شللور و 
هیجان رقابت های انتخاباتی در نهایت به صندوق عزت 

و استقال و اقتدار ملت هدایت گردید.
رئیس جمهوری با بیان اینکلله  »ملت بزرگ ایران، 
پیروز اصلی این انتخابات شللما ملت بزرگ هسللتید« 
گفللت: پیروز انتخابات جمهوریت، اسللامیت اسللت. 
پیروز انتخابات آزادی و استقال است. پیروز انتخابات 
حاکمیت ملی است. این پیروزی، پیروزی صلح و آشتی 
بر تنش و خشونت بود. این پیروزی، پیروزی وحدت و 

انسجام ملی بر انشقاق و چنددستگی بود. 
وی افللزود: سللپاس ایللن فرزنللد کوچللک ملت و 
ایللن فرزنللد حللوزه و دانشللگاه ارزانللی مقللام معظم 
رهبری)مدظللله عالی(، مراجع عظللام تقلید، فضای 
فرهنگیللان،  هنرمنللدان،  اسللاتید،  علمللی،  حللوزه 
ملللت.  اقشللار  هملله  و  ورزشللکاران   حقوقدانللان، 
روحانللی گفت: جللا دارد یاد کنللم از مللرد اعتدال و 
سازندگی مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که واقعا 
جای ایشللان در این صبح پیروزی خالی است. روحانی 
افزود: من با کمال خضوع دسللت همه کسللانی را که 
بللا رأی مثبت خویش به این خادم کوچک خود اجازه 
اداملله ماموریت دادنللد می بوسللم و از خداوند بزرگ 
می خواهم که به این کمترین شایستگی آن را عطا کند 
که با خدمات صادقانه خود اعتماد و حمایت حتی آنها 

که به من رأی ندادند کسب کنم و با تمام توان پاسدار 
 حقوق و عزت و سللربلندی همه آحاد ملت ایران باشم. 
صحنلله  انتخابللات  کللرد:  خاطرنشللان  روحانللی 
تصمیم گیللری و روشللی مردم سللاالرانه بللرای حل 
مسللالمت آمیز اختاف نظرهللای سیاسللی، اجتماعی 
و فرهنگللی بللر پایلله رأی مردم اسللت و نلله آغازی 
 بللرای توسللعه و تللداوم و عمیق تللر کللردن آنهللا. 
 رئیس جمهور گفت: مردم ما در این انتخابات با درک 
نظرهای گوناگون راه آینده خود را انتخاب کردند، همه 

باید به خواست و تصمیم مردم احترام بگذارند. 
یافتلله  پایللان  انتخابللات  امللروز  داد:  اداملله   وی 
و مللن رئیللس جمهور هملله ملللت ایران هسللتم و 
نیازمنللد کمللک تک تک مللردم ایران حتی کسللانی 
 هسللتم که مخالف من و سیاسللت های مللن بوده اند. 
 روحانللی گفت: من دسللت یللاری و دوسللتی خود را 
صمیمانه به سللوی هملله مردم ایران، هملله جناح ها، 
 هملله احزاب و اقشللار مختلللف مللردم دراز می کنم. 
 رئیس جمهور منتخب خاطرنشان کرد: من طبق قاعده 
مردم سللاالری و به حکم قانون بلله مخالفان خود هم 
احترام می گذارم و حق آنان را برای انتقاد از دولت پاس 

می دارم. 
 روحانللی افزود: مردم سللاالری دینی یعنی همین، 
اسللام رحمانی یعنللی همین، امروز ایران سللربلندتر 
از هللر زمللان دیگر آمللاده گسللترش روابط خللود با 
 جهللان برپایه احترام متقابل و منافع ملی خود اسللت. 
 وی با بیان اینکه پیام ملت ما به روشنی و وضوح در این 
انتخابات به جهانیان اعام شد، خاطرنشان کرد: امروز دنیا 
به خوبی می داند که ملت ایران مسیر زندگی در تعامل با 
 جهان به دور از خشونت و افراطی گری را برگزیده است. 
وی تصریح کرد: ملت ما می خواهد در صلح و دوسللتی 
با جهان زندگی کند ولی در عین حال حاضر نیسللت 
تحقیر یا تهدیدی را بپذیرد، این مهم ترین پیامی است 
که ملت ما انتظار دارد توسط همه دولت ها، همسایگان 
به ویژه قدرت های بزرگ جهانی به درستی شنیده شود. 

با رأی بالغ بر 23 میلیون و 500 هزار نفر از مردم 
ایللران دکتر حسللن روحانی  چهار سللال دیگر نیز 
سکاندار قوه مجریه شد. از امروز تقریبا دولت ایشان 
51 ماه فرصت دارد تا وعده های خود را در حوزه های 
مختلللف عملی کند؛ زمانللی طوالنی و در عین حال 
کوتاه برای حل مشللکات عمیق و پیچیده اقتصادی 

و رشد و توسعه کشور. 
هرچنللد دولللت آقای روحانللی مقدمللات خوبی را 
در دوره اول ریاسللت جمهوری خللود فراهم کرد، اما 
فرصللت بهره برداری از این بذرهای کاشللته شللده به 
دلیل طوالتی شللدن توافق هسللته ای و حصول برجام 

و نزدیک شللدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
و پللس از آن انتخابللات ریاسللت جمهللوری ایران به 
دسللت نیامد. اکنون زمان اجرای یک برنامه درسللت 
برای حل مشللکات اقتصادی کشور به ویژه بیکاری و 
عدم رونق کافی کسب و کار است. کارشناسان یک صدا 
معتقدند ریشلله حل مشللکات اقتصادی کشور رشد 
تشللکیل سللرمایه ثابت یا به عبارت سللاده تر افزایش 
سللرمایه گذاری است. این سرمایه می تواند از طریق به 
تحرک واداشتن سرمایه های داخلی و همچنین جذب 
سرمایه گذاری خارجی و سرمایه های ایرانیان خارج از 
کشور تشللکیل شللود. بنابراین به نظر می رسد برنامه 
اصلی دولت باید روی مقوله رشللد سللرمایه گذاری در 
بخش های مختلف کشور متمرکز شود. این مهم نیز در 
سایه ثبات سیاسی و اقتصادی کشور حاصل می شود. 
اکنون در برهلله ای از زمان قرار داریم که حذف موانع 
زائد و اعمال سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاری 

می تواند جان تازه ای به فضای کسب و کار کشور بدهد 
و سللرمایه های داخلی و خارجللی را به تحرک وادارد. 
محصول رشللد تشکیل سرمایه ثابت، رشد اقتصادی و 
افزایش اشتغال اسللت. اگر دولت بتواند متوسط رشد 
8درصدی را برای سللال های 1396 تللا 1400 فراهم 
کند، می تللوان امیدوار بود که معضللل بیکاری تا حد 
قابل قبولی حل شللود، مخصوصا آنکه رشللد ناشی از 
بخش نفت و افزایش تولید و صادرات آن در سللال 95 
اتفاق افتاد و رشللد سال های 96 به بعد تنها با افزایش 
تشکیل سللرمایه ثابت در بخش هایی مثل ساختمان، 

صنعت، معدن، کشاورزی و. . . رخ خواهد داد. 
بنابراین اگللر این تعریللف را بپذیریم که »عدالت 
اجتماعللی یعنی همه کار داشللته باشللند« در این 
صورت می توان امیللدوار بود که دولت آقای روحانی 
ظرف هشللت سال فعالیت خود، به طور نسبی رفاه و 

عدالت را برای مردم ایران به ارمغان بیاورد. 
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رئیس قطار دول��ت دوازدهم باید 
ب��ه زودی عزم خ��ود را ب��رای اداره 
دولت آینده جزم تر کند؛ ش��عارهای 
انتخابات��ی کاندیداه��ا از یک س��و و 
مطالب��ات مردمی کس��انی که رأی 
خود را به کاندیداها دادند از س��وی 
دیگر، مش��خص می کند اولویت های 
پیش روی دولت دوازدهم در عرصه 

اقتصاد چیست؟ 
به گزارش خبرآنالین، بررس��ی ها 
ب��ازار ش��عارهای  نش��ان می ده��د 
دوره  دوازدهمی��ن  در  انتخابات��ی 
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری داغ 
ب��ود، به طوری ک��ه نه فق��ط وعده 
یارانه بیش��تر که وعده ایجاد شغل و 
افزایش قدرت خرید مردم و پر شدن 

سفره ها نیز خریدارانی داشت. 
 این امر نشان می دهد کار ویژه مهم 
دولت دوازدهم در این دوره چهارساله 
پی��ش رو باید معطوف ب��ه اقتصاد و 
معیشت ایرانیانی باشد که خود را الیق 
زندگی بهتری می دانند و این احساس 
نیز بدون تردید بیراه نیست. بررسی ها 
نشان می دهد دو سر بحرانی که دولت 
دوازده��م باید ب��رای ح��ل آن چاره 
بیندیشد به تازه واردان و خارج شدگان 
از بازار کار برمی گردد، به ایجاد ش��غل 
و حل بحران صندوق های بازنشستگی. 
در این میان اجرای برنامه هایی چون 
یکسان س��ازی ن��رخ ارز و همچنی��ن 
پیگیری مفاد پیش بینی شده در برنامه 

اقتصاد مقاومتی نیز ضرورت دارد. 

اشتغال
به نظر می رس��د یکی از مهم ترین 

باید  اولویت ه��ای دولت دوازده��م، 
معطوف به برنامه ری��زی برای ایجاد 
ش��غل باش��د. ایران با نرخ دورقمی 
بی��کاری روبه رو اس��ت و ای��ن بدان 
معناس��ت که بی��ش از 3 میلیون و 
300 هزار نفر از یافتن کار مناس��ب 
در بازار کار ایران بازمانده اند. از سوی 
دیگر برخ��ی گزارش ها ب��ر طوالنی 
شدن دوره بیکاری یعنی فاصله ورود 
ب��ه ب��ازار کار تا یافتن کار مناس��ب 
داللت دارد. به هر روی اگر جمعیت 
دانش��جویان در حال تحصیل را نیز 
در نظر بگیریم، مش��خص می ش��ود 
ای��ران در ش��رایط کنونی به بیش از 
یک میلیون ش��غل در سال نیاز دارد 
و ایج��اد این تعداد ش��غل نیز البته 
به معن��ی از بین رفت��ن بیکاری در 
فض��ای کنونی اقتصاد نیس��ت، بلکه 
بدتر ش��دن وضعیت را مهار کرده و 
موجبات بهبود این وضعیت را فراهم 

می کند. 
 ب��ر این اس��اس به نظر می رس��د 
ایج��اد اش��تغال یک��ی از مهم ترین 

اولویت های جامعه ای اس��ت که سن 
جوین��دگان کار در آن رو به افزایش 
اس��ت و اتفاقا نرخ بیکاری فشاری را 
ب��ه صندوق های تامی��ن  اجتماعی و 

بازنشستگی نیز وارد می کند. 

معیشت
 معیش��ت هر چند حلقه گمشده 
اقتصاد ایران نیس��ت و ع��دم مانور 
کاندیداه��ا ب��ر مس��ئله ت��ورم خود 
نش��ان می داد که حفظ قدرت خرید 
در چهار سال گذش��ته اتفاق افتاده 
اس��ت اما با ای��ن حال مان��ور روی 
مس��ئله یارانه ش��اید در حوزه ای به 
مس��ئله معیش��ت بازگردد. معیشت 
در ایران مس��ئله مهمی است. آنچه 
در   1392 و   1391 س��ال های  در 
ایران رخ داد سبب شد سفره بخش 
عم��ده  ای از جمعیت ایران آب برود 
و همین مسئله خود گواهی است بر 

نگرانی ها در این حوزه. 
باره��ا   وزی��ر راه و شهرس��ازی 
درباره وضعیت نابسامان 19میلیون 

ب��د مس��کن در ایران هش��دار داده 
اس��ت. ای��ن اف��راد ک��ه از منظ��ر 
واحده��ای  در  استانداردس��ازی 
مسکونی مناسبی زندگی نمی کنند، 
می توانن��د در حوزه معیش��ت نیز با 
باش��ند  روبه رو  بغرنجی  مش��کالت 
که البته هس��تند و همین امر خود 
گواهی است بر ضرورت برنامه ریزی 
ب��رای برخ��ورداری حداقلی تمامی 
جمعیت از آنچه حق زندگی خوانده 

می شود. 

 اصالح نظام بانکی
بانک��ی ض��روری  نظ��ام  اص��الح 
اس��ت. این امر را ن��ه مقامات دولت 
یازدهم تکذیب می کنند و نه رقبای 
دوره  دوازدهمی��ن  در  انتخابات��ی 
ریاست جمهوری. تمامی کارشناسان 
نی��ز بر این عقیده اند که اصالح نظام 
اس��ت.  انکارناپذیر  بانکی ضرورت��ی 
بانک های ایرانی به دلیل مش��کالتی 
که در داخل دارند، از برقراری رابطه 
بازمانده اند  بانکی بین المللی  با نظام 

و همین امر خود گواه آن اس��ت که 
اصالح این ساختار هم برای برقراری 
رابطه بانک ه��ای ایرانی و خارجی و 
هم برای هدای��ت نقدینگی بانک ها 
به سمت تولید و فعال کردن اقتصاد 

مولد ضرورتی انکارناپذیر است. 

 توجه ویژه به صندوق های 
بازنشستگی

بحران  بازنشس��تگی  صندوق ه��ای 
ف��ردای ای��ران هس��تند. صندوق های 
بازنشس��تگی در مجم��وع 250ه��زار 
میلی��ارد تومان دارای��ی  دارند اما نکته 
اینجاس��ت که 165هزار میلیاردتومان 
از ای��ن دارای��ی را طل��ب صندوق ها از 
دولت شامل می شود که اگر این میزان 
به پرتفوی موجود اضافه ش��ود امکان 
درآمدزایی  و  افزایش سرمایه گذاری ها 
نسبت به گذشته وجود دارد.  پیش از 
این حجت اهلل میرزایی، معاون اقتصادی 
و برنامه ری��زی وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی در خصوص وضعیت مطالبات 
صندوق ه��ای بازنشس��تگی گفته بود: 
بس��یاری از بنگاه های واگذار ش��ده به 
صندوق های بازنشس��تگی در قالب رد 
دیون بوده است. بنگاه های واگذار شده 
اغل��ب زیان ده بوده و بس��یاری از آنان 
نی��ز در زنجیره فعالیت های صندوق ها 
نبوده ان��د و این دالیل موجب ش��د تا 
وضعیت صندوق ها نامس��اعد باشد. در 
سال های گذش��ته به دلیل عدم وجود 
بخش خصوصی قوی ام��کان واگذاری 
بنگاه ها به این بخش وجود نداش��ت و 
عالوه بر آن به علت رکود، امکان عرضه 

آنان نیز فراهم نشد. 

نایب رئیس اتاق ایران معتقد است 
که ما برای توس��عه اقتص��اد ایران، 
نی��از داریم با اقتص��اد جهانی پیوند 
بخوریم. بای��د بتوانیم از فرصت ها و 
ظرفیت های اقتصاد جهانی، سرمایه، 
تکنولوژی، بازار و نظام مالی جهانی 
به نفع رشد و توسعه صادرات اقتصاد 

کشور استفاده کنیم. 
پ��درام س��لطانی در گفت وگ��و با 
ای��ران درباره  ات��اق  پای��گاه خبری 
مطالب��ه بخش خصوص��ی از دول��ت 
دوازده��م می گوید: س��اختار کنونی 
اقتصاد ایران بر پایه منابع زیرزمینی 
و رانت ه��ای ناش��ی از آن، بنا نهاده 
ش��ده است. در چهار س��ال گذشته 
دولت مس��تقر تالش کرد ثبات را به 
اقتصاد کش��ور برگرداند و راه تعامل 
ب��ا دنیای بین المللی را بگش��اید که 
در این عرصه توفیق خوبی داش��ت. 
ادام��ه همین راه، نخس��تین مطالبه 
بخش خصوص��ی از دول��ت دوازدهم 

است. 

تعامل با دنیا در جهت توسعه 
صادرات

مطالب��ه  مهم تری��ن  س��لطانی 
بخش خصوص��ی را تعام��ل ب��ا دنیا 
می داند و می گوید: فعاالن اقتصادی 
انتظار دارند مس��یر تعام��ل و ثبات 
ادامه پیدا کند. برای توس��عه اقتصاد 

ای��ران، م��ا نی��از داری��م ب��ا اقتصاد 
جهانی پیوند بخوری��م. باید بتوانیم 
از فرصت ه��ا و ظرفیت ه��ای اقتصاد 
جهانی و س��رمایه جهانی، تکنولوژی 
برت��ر دنیا و ورود به ب��ازار جهانی و 
دسترسی آسان به  نظام مالی جهانی 
به نفع رشد و توسعه صادرات اقتصاد 
ای��ران اس��تفاده کنیم. م��ا نیازمند 
تعامل ب��ا دنیا هس��تیم و البته دنیا 
هم عالقه مند به تعامل با ایران است. 

بهبود مستمر فضای کسب وکار و 
شفافیت اقتصادی

بخش خصوصی  مطالب��ه  دومی��ن 
توجه به محیط کس��ب وکار است. به 
گفت��ه نایب رئیس اتاق ایران، محیط 
کس��ب وکار داخل��ی باید هم س��نگ 
تعام��ل با دنی��ای بین الملل��ی مورد 
توجه ق��رار بگی��رد.  مطالبه س��وم 
بخش خصوص��ی از دول��ت دوازدهم 
ش��فافیت اقتصادی و گ��ردش آزاد 
اطالعات اس��ت. به گفته س��لطانی، 
دولت دوازدهم باید وجهه همت خود 
را در مقررات زدایی و بروز و افزایش 
شفافیت در اقتصاد کشور قرار دهد. 
بخش بزرگی از اقتصاد کشور، هنوز 
شفاف نیست یا شفافیت گریز است. 

او تصریح می کن��د: بخش عمومی 
غیردولتی چند س��الی اس��ت که در 
اقتصاد کش��ور تعریف  ش��ده و سایه 

س��نگین خ��ود را بر اقتص��اد بخش 
 خصوص��ی انداخته، ولی از بس��یاری 
از تکالیف قانونی معاف اس��ت. به رغم 
وجود س��ه قان��ون تصویب  ش��ده در 
مجل��س ش��ورای اس��المی مبنی بر 
ضرورت شفافیت، هنوز بخش عمومی 
غیردولتی به قانون تمکین نکرده است. 

مقررات زدایی و اصالح نظام 
بانکی

 برگردان��دن انضب��اط مال��ی ب��ه 
بانک ها مطالبه دیگر بخش خصوصی 
از دول��ت اس��ت. س��لطانی تأکی��د 
می کن��د: ت��ا زمانی ک��ه کانون های 
اقتص��ادی پرقدرتی وج��ود دارد که 
در براب��ر قانون مقاوم��ت می کنند و 
در برابر دولت می ایستند، نمی توانیم 
انتظ��ار اقتص��اد پویا و بالن��ده ای را 
داشته باش��یم. همین بخش عمومی 
در س��ال های گذش��ته  غیردولت��ی 
ب��ا تأس��یس بانک ه��ای مختلف و با 
تخلف ه��ای ممک��ن، موجب ش��ده 
نظام بانکی ما در مسیر تولید نباشد 
یا برعک��س در مس��یر بن��گاه داری 
ساخت وساز و واسطه گری قرار گیرد. 
ام��روز که به واس��طه کاه��ش تورم 
ای��ن فعالیت های س��وداگرانه توجیه 
اقتصادی قوی ندارد، می بینیم نظام 
فراوانی  نارس��ایی های  بانکی دچ��ار 
شده اس��ت. از دولت دوازدهم انتظار 

م��ی رود انضباط مالی را ب��ه اقتصاد 
ایران بازگردان��د.  او به الیحه اصالح 
نظام بانکی اشاره می کند و می گوید: 
کاری که از س��ال گذشته آغاز شده 
این ب��ود ک��ه بانک ها ب��رای تنظیم 
حس��اب ها در چارچوب استانداردها 
اق��دام کرده و ش��فاف تر عمل کنند. 
باید دول��ت دوازده��م واقعیت نظام 
بانک��ی را آش��کار و براس��اس ای��ن 
واقعی��ت به س��مت اصالح سیس��تم 

حرکت کند.
 

توجه به نحوه خصوصی سازی ها
او ب��ه نح��وه خصوصی س��ازی در 
کش��ور انتق��اد می کن��د و می گوید: 
همی��ن بخ��ش عموم��ی غیردولتی 
در س��ال های گذش��ته بزرگ تری��ن 
اختالل��ی بود که ب��ر تصمیم بزرگ 
ب��ر خصوصی س��ازی  کش��ور مبنی 
اتف��اق افتاد. خصوصی س��ازی به نام 
خصوصی سازی و به کام بنگاه بخش 
عموم��ی غیردولتی اتف��اق افتاد. او 
درب��اره علت این ناکام��ی می گوید: 
شاکله بنگاه های عمومی غیردولتی با 
واحدهای دولتی فرق نمی کند، بلکه 
از حی��ث نظارت پذیری و ش��فافیت 
از دول��ت هم پایین تر ب��وده و کار را 
به جایی رس��انده که حتی بنگاه های 
بزرگ که به این بخش واگذار شدند 

از بهره وری الزم برخوردار نیستند. 

 او تأکی��د می کند: اینها مس��ائل و 
مش��کالتی اس��ت که واقعیت اقتصاد 
ای��ران را ترس��یم می کن��د و نش��ان 
می ده��د ک��ه بای��د کاری ج��دی و 
اساسی در این حوزه انجام شود. دولت 
آینده باید جس��ورانه و صریح اصالح 
رونده��ا را پیگی��ری کن��د.  به گفته 
س��لطانی، دولت دوازدهم باید بتواند 
کانون های فشار اقتصادی را که بر بدنه 
بخش خصوص��ی، اصن��اف و مجموعه 
فعاالن اقتصادی س��ایه انداخته و آنها 
را از حرکت بازم��ی دارد، اصالح کند.  
نایب رئیس اتاق ایران می گوید: دولت 
آینده طبیعتاً باید با رویکرد حمایت از 
تولید، اقتصاد و اشتغال را تا حد ممکن 
تقوی��ت کند. مخاطره ج��دی اقتصاد 
ای��ران در س��ال های آین��ده بیکاری 
است. س��اختار کنونی اقتصاد ایران و 
اشتغال زایی  حوزه های سرمایه گذاری 

الزم را نداشته است. 
س��لطانی معتق��د اس��ت: باید در 
چهار سال آینده اقتصاد ایران پوست 
بین��دازد. باید اقتصاد کش��ور بتواند 
در مزیت های رقابت��ی بدون اتکا به 
رانت تقویت شود و سرمایه گذاری ها 
به این س��مت س��وق یاب��د. اقتصاد 
رقابتی و ش��فاف دو گمشده اقتصاد 
ما هستند که بس��یاری از مشکالت 
امروز، معلول فقدان این دو نعمت و 
رکن اساسی در اقتصاد ایران است. 

انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم

رقابت پذیری و شفافیت، 2 گمشده اقتصاد ایران است

اولویت های اقتصاد برای دوازدهمین دولت  ایران چیست؟ 

اولویت های پیش روی دولت دوازدهم در عرصه اقتصاد

س��خنگوی دولت می گوید وزارت 
کار مصم��م اس��ت با اج��رای طرح 
کارورزی دس��ت کم 200 هزار جوان 
جویای کار و فارغ التحصیل را در گام 
نخست و پس از مهارت آموزی راهی 

بازار کار کند. 
ام��ا دولت یازده��م در حالی قصد 
دارد ط��رح کارانه اش��تغال جوانان  
)کاج( را با هدف کاهش نرخ بیکاری 
اجرایی کن��د که براس��اس گزارش 
مرک��ز آمار ای��ران نرخ بی��کاری در 
پایان س��ال گذش��ته به 12.4درصد 
و جمعی��ت بیکاران ب��ه 3میلیون و 

203هزار و 398 نفر رسیده است. 
 گزارش مرکز آم��ار حاکی از این 
اس��ت ک��ه یک میلی��ون و 827هزار 
و 525 نف��ر از جمعی��ت بیکاران در 
پایان س��ال گذش��ته، در سن 15 تا 
29 سال قرار دارند که بخشی از آنها 
جامعه ه��دف طرح کارانه اش��تغال 
جوانان محسوب می شوند. همچنین 
بر اس��اس اطالعات به دس��ت آمده از 
منابع رس��می در وزارت کار، س��هم 
جمعی��ت فارغ التحصی��ل کش��ور از 
کل جمعیت بیکار کش��ور، 56درصد 
از کل بی��کاران معادل یک میلیون و 
800 هزار نفر است. به گزارش مهر، 
بر این اس��اس نرخ بی��کاری در بین 
جمعی��ت فارغ التحصی��ل 18درصد 

برآورد می ش��ود؛ یعن��ی از هر 100 
دانش آموخت��ه دانش��گاهی 18نف��ر 

بیکار هستند. 
مس��ئله دیگ��ر آن گون��ه ک��ه در 
س��امانه کارورزی دولت ذکر شده، 
یکی از اصلی ترین ش��رایط ثبت نام 
فارغ التحصیالن بیکار در این سامانه 
این اس��ت که بیش از س��ه سال از 
زمان اخذ مدرک دانش��گاهی افراد 
نگذش��ته باشد. ضمن اینکه داشتن 
حداکثر 27 س��ال سن برای مقطع 
تحصیلی کاردانی، 30 س��ال برای 
کارشناس��ی،  تحصیل��ی  مقط��ع 

33 س��ال ب��رای مقط��ع تحصیلی 
کارشناسی ارش��د و 37 سال برای 
مقطع تحصیل��ی دکترا نیز از دیگر 
ش��رایطی اس��ت که احراز آن برای 
س��امانه  در  ثبت ن��ام  متقاضی��ان 
کارورزی ضروری است. البته طول 
دوره خدمت نظام وظیفه به حداکثر 
سن آن  دس��ته از دانش آموختگان 
دانش��گاهی بیکار، که دوره خدمت 
نظام وظیف��ه را گذرانده اند، اضافه 

می شود. 
در ای��ن می��ان، گرچ��ه اطالعات 
روش��نی از وضعیت س��نی بیکاران 

تحصیلکرده و تمای��ل احتمالی آنها 
برای ثبت نام در سامانه کارورزی در 
دسترس نیست که براساس آن بتوان 
ب��رآورد دقیقی از تأثی��ر اجرای این 
طرح بر نرخ بیکاری تحصیلکردگان 
داش��ت اما از آنجا که در س��ال های 
اخیر جمعیت دانش��جویان کشور به 
باالی 4 میلیون نفر رسیده و ساالنه 
حدود 800هزار تا یک میلیون نفر از 
این افراد فارغ التحصیل می شوند که 
بخ��ش قابل  توجهی از آنها وارد بازار 
کار خواهند شد، می توانند متقاضیان 

ثبت نام در این سامانه باشند. 

نوبخت،  محمدباق��ر  ک��ه  آن گونه 
س��خنگوی دول��ت چن��د روز پیش 
اعالم کرد، وزارت کار مصمم اس��ت 
با اج��رای طرح کارورزی دس��ت کم 
و  200 ه��زار ج��وان جوی��ای کار 
فارغ التحصی��ل را در گام نخس��ت و 
پ��س از مهارت آموزی راهی بازار کار 
کند. با این حس��اب، گام اول اجرای 
این س��امانه چندان تغییری در نرخ 

بیکاری ایجاد نخواهد کرد. 
البت��ه نکته قابل  توج��ه دیگر این 
است که آیا تعداد بنگاه های کارآموز 
که ش��رایط کاری آنه��ا برای جذب 
کارآموز مناس��ب اس��ت، به تعدادی 
می رس��د که بتوان��د تع��داد باالیی 
از کارآم��وزان را پوش��ش دهد یا نه. 
براس��اس شرایط فعلی که در سامانه 
کارآموزی دولت ذکر ش��ده اس��ت؛ 
بن��گاه اقتص��ادی یا واح��د پذیرنده 
کارورز، ب��ه ازای ه��ر 3 نفر ش��اغل 
بیمه شده، صرفاً مجاز به پذیرش یک 
نفر کارورز است و درصورتی که کمتر 
از 3 نفر شاغل بیمه شده داشته باشد 
نی��ز صرفاً مجاز ب��ه پذیرش یک نفر 
کارورز خواهد بود که با این حساب، 
200 هزار نف��ر کارورزی که نوبخت 
ب��ه آن اش��اره کرده اس��ت، حداقل 
بای��د در کنار 600 هزار کارگر فعلی 

مشغول کارآموزی شوند. 

با اجرای طرح کارورزی دولت

آیا بیکاری فارغ التحصیالن عالج می شود؟ 

بینالملل

یادداشت

انتظارات از روحانی

انتخابات به پایان رس��ید اما مش��کالت کش��ور همچنان 
باقی اس��ت. زودت��ر باید از ح��ال و ه��وای انتخابات خارج 
ش��ویم. رقابت های انتخاباتی می توانست فرصتی برای بیان 
مهم ترین مش��کالت کشور و نقد ش��یوه های حل و فصل آن 
توسط دولت مستقر باش��د اما متأسفانه به دلیل شیوه های 
نادرس��تی که نامزده��ای انتخابات��ی در مناظره ها در پیش 
گرفتند، نه عملکرد دولت نقد ش��د و نه فرصتی برای اطالع 

از برنامه نامزدها برای اداره کشور به وجود آمد. 
ب��ا توج��ه به ش��ناختی که نس��بت به مس��ائل اقتصادی 
دارم، معتقدم حتی نقاط ضع��ف دولت در چیدمان کابینه، 
سیاس��ت گذاری و عمکرد اقتصادی، به درستی مطرح نشد. 
اگر ن��ه، دوره رقابت ه��ای انتخابات��ی برای آق��ای روحانی 

می توانست خیلی دشوارتر به پایان برسد. 
به هرحال انتخابات تمام شد. روحانی دوباره رئیس جمهور 
ماس��ت. آنهایی که به او رأی دادند، خوش��حال هستند اما 
آنه��ا که ب��ه او رأی نداده اند هم باید خوش��حال باش��ند. از 
میان نامزدهای ای��ن دوره انتخابات، هیچ کس جز روحانی 
توان حل این مش��کالت را ندارد. ای��ن را در طول رقابت ها 
به وض��وح دیدیم. هیچ کدام از رقبای روحانی اش��راف الزم 
را در زمینه مس��ائل اقتصادی نداش��تند. هیچ کدام با برنامه 
نیام��ده بودند. زوج روحانی و جهانگیری به قدری در زمینه 
مس��ائل اقتصادی مسلط بودند که مناظره سوم را بی چون و 

چرا فتح کردند. 
به هرحال رقابت ها تمام ش��د و روحانی یک بار دیگر سکان 
این کش��تی توفان زده را در دست گرفت. کارهای زمین مانده 
زیاد است. رئیس جمهور جدید برای حل مشکالت کشور زمان 
می خواهد. زمان و کمی حمایت. ویژگی روحانی این است که 
می تواند کابینه ای کارآمد تشکیل دهد. در او جنمی هست که 
می تواند نخبگان را جذب کند. در چهار س��ال گذشته، کابینه 
روحانی قوی بود اما نقاط ضعف زیادی داش��ت. ما به روحانی 
رأی دادیم اما پس از یک دوره نگرانی و اضطراب، انتظار داریم 

کابینه ای به مراتب قوی تر از قبل تشکیل دهد. 
بی تع��ارف، دول��ت ب��ه وزرایی چ��االک و خالق نی��از دارد. 
وزرایی که به اندازه اس��حاق جهانگیری، اقتصاد را بشناسند و 
بخش خصوصی را باور داشته باشند. چه خوب می شود اگر در 
دولت جدید، روحانی تقسیم کار کند. کار سیاست و دیپلماسی 
را خود پیش ببرد و کار اقتصاد را به اسحاق جهانگیری و محمد 

نهاوندیان و مسعود نیلی واگذار کند. 
بخش خصوصی 10 درخواس��ت از روحان��ی دولت دوازدهم 

دارد: 
اول: ب��رای بازگردان��دن امید به اقتصاد، کابین��ه ای کارآمد 

تشکیل دهد. 
دوم: برای بازگرداندن اعتماد به جامعه، برنامه ای جامع برای 

کاهش فساد تدوین کند. 
س��وم: برای خروج اقتصاد از بن بست، تکلیف ما را در زمینه 

تعامل با کشورهای جهان مشخص کند. 
چهارم: برای تش��ویق سرمایه گذاران، حد و مرز فعالیت های 

دولت را مشخص کند. 
پنجم: برای بهینه ش��دن تخصیص اعتبارات، سیاست های 

حمایتی و مسئله یارانه ها را به شکلی اصولی حل و فصل کند. 
ششم: برای بازگرداندن نشاط به اقتصاد، کام بخش خصوصی 

را با آزاد سازی و رفع موانع کسب  وکار شیرین کند. 
هفتم: برای حل بزرگ ترین مشکل فعلی اقتصاد ایران، بگوید 

برای بانک های بحران زده چه در سر دارد. 
هشتم: برای گام برداشتن در مسیر توسعه، محیط زیست و 

مسئله خشکسالی را بیشتر از گذشته جدی بگیرد. 
نه��م: برای ایجاد فضای رقابتی، حد و مرز فعالیت بنگاه های 

اقتصادی غیر دولتی را مشخص کند. 
دهم: برای اینکه به رأی دهن��دگان احترام مضاعف بگذارد، 

فرصت اصالح و تغییر را از دست ندهد. 
روحانی این بار بیش��تر از گذش��ته به مردم مدیون اس��ت. 
مردمی که با همه کاس��تی ها س��اختند و گوش ب��ه القائات و 
تبلیغات ندادند و س��اعت ها در صف ایس��تادند تا دوباره به او 
سالم کنند. روحانی الحق و االنصاف، باید قدر این مردم را بداند. 
منبع: خبرآنالین

تعامل مثبت با سرمایه گذاران برای رشد 
اقتصادی و اشتغال

اس��تاد دانش��گاه تهران گف��ت: مهم تری��ن اولویت دولت 
دوازدهم، بازنگری کوتاه در راه طی شده چهار سال گذشته 
و برنامه ریزی دقیق و متناس��ب ب��ا واقعیت برای ادامه روند 
گذشته و غلبه بر موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور است. 
س��عید ش��یرکوند در گفت وگ��و ب��ا خبرآنالی��ن درباره 
اولویت ه��ای اقتصادی دولت دوازده��م گفت: به دلیل آنکه 
دولت دوازدهم در امتداد دولت یازدهم ش��کل گرفته، برای 
این دولت زیرس��اخت های الزم و بسیاری از الزامات تحقق 

برنامه های او فراهم شده است. 
معاون اقتصادی س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری 
تصریح کرد: خوش��بختانه در دولت یازدهم غول تورم مهار 
ش��د و بنابرای��ن دولت باید ب��ا توجه به فضای کس��ب وکار 
مناس��ب که نشان دهنده ثبات اقتصادی و ثبات در برنامه ها 
اس��ت، فراهم کننده ش��رایط بهتری برای س��رمایه گذاری و 
ایجاد اش��تغال و به دنب��ال آن، افزایش تولی��د و درآمد در 

اقتصاد کشور باشد. 
شیرکوند عنوان کرد: به نظر می رسد با آرای بسیار خوبی 
که ملت ایران به دولت تدبیر و امید دادند، رأی اعتماد الزم 
به رئیس دولت برای ادامه سیاس��ت های کلی او داده ش��ده 
است. بر این اساس، دولت دوازدهم باید با تکیه بر این رأی 
اعتماد، تعامل مثبت، مؤثر و سازنده خود را با سرمایه گذاران 
داخلی و س��رمایه گذاران خارجی به عمل آورده تا با تکیه بر 
به کارگیری این س��رمایه های اقتصادی و فنی، شرایط رشد 

اقتصادی و اشتغال هر چه بیشتر را فراهم کنند. 

تولید

از سوی سازمان ملی بهره وری ایران 
گزارش شاخص های بهره وری در 

سال های ۹۱ تا ۹۵ منتشر شد
گزارش  »شاخص های بهره وری در سال های 1391 الی 
1395 بر اساس س��ال پایه 1390« از سوی سازمان ملی 

بهره وری ایران منتشر شد. 
ب��ه گزارش  »فرصت امروز«، این گزارش با اس��تفاده از 
آمار های مربوط به رش��د اقتصادی برگرفته از حساب های 
ملی به قیمت ثابت س��ال 1390 دریافتی از بانک مرکزی 
و آمار مرب��وط به نیروی کار برگرفت��ه از مرکز آمار ایران 

تهیه شده است. 
نتایج بررسی تغییرات رش��د شاخص های بهره وری کل 
عوامل تولید در این دوره نش��ان می دهد این ش��اخص در 
سال های 1394، 1392و 1391 از رشد مثبتی برخوردار 
نبوده و همچنین رشد اقتصادی در این سه سال به ترتیب 
)8-( در س��ال 1391،  )0( در س��ال 1392،  )1,6-( در 
سال 1394 گزارش شده است. همچنین مقایسه وضعیت 
شاخص بهره وری کل عوامل تولید نشان می دهد بیشترین 
رشد این شاخص مربوط به سال های 1393 و 1395 بوده 

است. 
ش��اخص بهره وری کل عوام��ل تولید در س��ال 1391 
معادل منهای 9,33درصد، در س��ال 1392 معادل منهای 
2,79درصد، سال 1393 معادل 1,95درصد، سال 1394 
منهای 3,52درصد و در س��ال 1395 معادل 9,95درصد 

بوده است. 
بهره وری کل عوامل تولید عبارت اس��ت از نسبت تولید 
ناخال��ص داخلی به میانگین موزون نیروی کار و موجودی 
سرمایه ثابت. همچنین بهره وری نیروی کار، نسبت تولید 
ناخالص داخلی به تعداد نیروی کار اس��ت. بر این اساس، 
بهره وری نیروی کار از س��ال 1391 ت��ا 1395 به ترتیب 
92، 88، 91، 87 و 95 درصد اس��ت. همچنین ش��اخص 
بهره وری سرمایه در س��ال های گفته شده به ترتیب برابر 
با 90، 88، 89، 86 و 96 اس��ت. بهره وری سرمایه عبارت 
از نسبت تولید ناخالص داخلی به ارزش موجودی سرمایه 

ثابت است. 
همچنین از آنجا که مفهوم نرخ رشد بهره وری از تفاضل 
نرخ رش��د اقتصادی از میانگین موزون نرخ رش��د نیروی 
کار و س��رمایه حاصل می شود، در س��ال 1391 که رشد 
اقتصادی منفی بود رشد دو نهاده تولید مذکور )نیروی کار 
و س��رمایه( هر دو مثبت بوده است. بنابراین رشد شاخص 
بهره وری کل عوامل تولید منفی تر از رشد اقتصادی حاصل 
شده اس��ت. در این حالت محاسبه سهم رشد بهره وری از 

رشد اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود. 
علت کاهش رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید در 
س��ال 91 ناش��ی از تحریم های اقتصادی و عدم دسترسی 
به مواد اولیه وارداتی، به رغم رش��د نیروی کار و س��رمایه 
بوده که خود را به ش��کل رشد منفی در شاخص بهره وری 

نمایان کرده است. 
س��ازمان ملی بهره وری اعالم کرده است: از آنجایی که 
کل اقتصاد کش��ور از ش��رایط نرمال برخ��وردار نبود، این 
عامل نش��ان دهنده ع��دم وجود به��ره وری در کل اقتصاد 
بوده است، بنابراین تاثرات منفی هر عاملی نظیر مشکالت 
اقتصادی، سیاس��ی، تجاری، قانون��ی و برخی عوامل دیگر 

نمایان است. 

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران: 
واگذاری به بخش  خصوصی، تنها راه 

احیای شرکت های قدیمی است
رئی��س کمیس��یون صنعت و معدن ات��اق تهران معتقد 
اس��ت کارخانه های قدیمی و باریش��ه صنعتی کش��ورمان 
که هم اکنون با مدیریت دولتی روبه رو هستند و مشکالت 
عدی��ده دارند برای نجات از ای��ن وضعیت و احیا، نیازمند 

واگذاری به بخش  خصوصی هستند. 
به گزارش ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ته��ران، مهدی پورقاض��ی افزود: تعدادی از ش��رکت های 
ب��زرگ قدیمی مربوط به پی��ش از انقالب مثل ارج، روغن 
نبات��ی جه��ان، داروگ��ر و... از زمانی که مدیریت ش��ان از 
بخش خصوصی گرفته ش��د و به دست دولت افتاد در این 

سی و چند سال رو به تعطیلی و افول رفتند. 
وی در ادامه علت این اتفاق را  »نبود تخصص و مدیریت 
صحیح« برش��مرد و گفت: ورشکستگی کنونی این صنایع 
بیش از اینکه به رکود و شرایط اقتصادی کنونی که مطرح 
می شود ارتباط داشته باشد، ناشی از مدیریت غلط دولتی 

است. 
پورقاض��ی ادامه داد: »به اعتق��اد من این مجموعه های 
ریش��ه دار قابل احیا هستند و محصوالت ش��ان می تواند 
ب��ا بهترین کیفیت و ب��ه روز بار دیگر به ب��ازار برگردانده 
ش��ود، به شرط اینکه به صورت واقعی به بخش خصوصی 
واگذار ش��وند. بخش  خصوصی توانمند کش��ور می تواند 
رونق را دوباره به این مجموعه های ارزش��مند و ریشه ای 

بازگرداند.«
وی تصری��ح کرد: نباید ش��رایط همکاری ش��رکت های 
خارجی را با ش��رکت های داخلی و حضور آنها را به عنوان 
س��رمایه گذار پیچی��ده کنی��م؛ آنچ��ه اکن��ون ش��اهدیم 
پیش ش��رط گذاشتن های بس��یار برای حضور شرکت های 

خارجی در ایران و همکاری های مشترک است. 
رئیس کمیس��یون صنعت و معدن اتاق تهران یادآوری 
کرد: برای مثال اعالم می ش��ود که از شرکت های خارجی 
باید امتیاز گرفت، حتماً باید بخش��ی از تولیدات ش��ان را 
صادر کنند، حتماً باید انتقال فناوری داش��ته باش��ند و... 
پیش شرط هایی که به نظرم کار را بسیار سخت می کند. 

ای��ن عض��و هیأت نماین��دگان ات��اق تهران ادام��ه داد: 
سرمایه گذاران به منافع شان نگاه می کنند و همین قدر که 
به توسعه صنعتی کشورمان کمک کنند و چرخ اشتغال را 
در کش��ور ما به گردش دربیاورند از اهمیت بسیار زیادی 

برخوردار است. 
وی تصری��ح کرد: به طور طبیعی اگر فضا در کش��ورمان 
فراه��م باش��د و هزینه تولی��د پایین بیاید، ش��رکت های 
خارج��ی تالش گس��ترده ای ب��رای ص��ادرات محصوالت 
تولی��دی از ای��ران به کش��ورهای دیگر خواهند داش��ت؛ 
ش��رط گذاش��تن زیاد فقط منجر به تشویق نشدن آنها به 

سرمایه گذاری و حضور در کشورمان می شود. 
پورقاض��ی تأکید ک��رد: قانون به اندازه کافی در کش��ور 
وجود دارد، اما مش��کل اصلی این است که قوانین درست 
اجرایی نشده و در بسیاری موارد سلیقه ای عمل می شود؛ 
اگر بتوانیم جلوی ای��ن اتفاق ها را بگیریم حتماً در جذب 

سرمایه گذاران موفق خواهیم بود. 

محسن جالل پور
 رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران
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مع��اون اول رئیس جمهور و رئیس 
س��تاد فرماندهی اقتص��اد مقاومتی، 
14 پ��روژه اولوی��ت دار وزارت ام��ور 
اقتص��ادی و دارایی »مصوب س��تاد 
برای  مقاومتی«  اقتص��اد  فرماندهی 

اجرا در سال 1396 را ابالغ كرد. 
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی 
دول��ت، متن كام��ل ابالغی��ه دكتر 
اسحاق جهانگیری بدین شرح است: 

بسمه تعالی
تصوی��ب نام��ه س��تاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی

اقتص��اد  فرمانده��ی  »س��تاد   
مقاومت��ی« به اس��تناد مف��اد مصوبه 
ش��ماره 85001/ت52442 ه� مورخ 
1394/6/31هیأت وزیران، در راستای 
اج��رای منویات مق��ام معظم رهبری 
)مدظل��ه العالی( در س��ال 1396 كه 
توسط معظم له به عنوان سال »اقتصاد 
مقاومتی: تولید - اشتغال« نامگذاری 
شده اس��ت، ضمن پیگیری و اجرای 
ماموریت ه��ا و وظایف مقرر در مصوبه 
م��ورخ 1396/1/30  ش��ماره 8799 
تحت عنوان »بس��ته های رونق تولید 
و اش��تغال« برای آن دستگاه، تصویب 

نمود: 
ال��ف( »وزارت ام��ور اقتص��ادی و 
دارایی« به عنوان »دس��تگاه مجری« 
اولویت دار  مسئول اجرای پروژه های 
به ش��رح ذیل ب��رای اجرا در س��ال 

1396 تعیین می گردد: 
1- عملیات��ی ك��ردن مق��ررات و 
بهب��ود 10 پل��ه ای رتبه كش��ور در 

سهولت كسب و كار
2- طراحی و اس��تقرار خزانه داری 

الکترونیکی
واگ��ذاری  فرآین��د  تکمی��ل   -3
س��هام بنگاه های مش��مول واگذاری 

)بنگاه های باقیمانده گروه 1 و2(
4- پیاده س��ازی كام��ل مالیات بر 

ارزش افزوده
جام��ع  ط��رح  پیاده س��ازی   -5

عملیاتی
مدیری��ت  و  مولدس��ازی   -6

دارایی های دولت
بهبود  7- طراح��ی س��ازوكارهای 

شاخص های رقابت پذیری اقتصاد ایران
8- شناس��ایی، احصاء و واگذاری 
ام��وال م��ازاد س��هام و دارایی های 
ش��ركت های خارج از گروه های 1 و 

2 و دستگاه های اجرایی
9- توسعه و اس��تقرار نظام جامع 

مدیریت و تعهدات عمومی دولت
توس��عه  و  پیاده س��ازی   -10
س��امانه های هوش��مند مب��ارزه ب��ا 
پولشویی در گس��تره كلیه اشخاص 

حقوقی و حقیقی مشمول قانون
11- طراح��ی و تدوی��ن الگ��و و 
بازتوزی��ع منابع حاصل از هدفمندی 

و نظام اجرای آن
12-معرفی ظرفیت ها وفرصت های 
متقاب��ل اقتصادی و س��رمایه گذاری 
ایران و خارج برای جلب مش��اركت 

فعاالن خارجی و داخلی

س��نهاب  كام��ل  اس��تقرار   -13
)سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی 

بیمه(
بیمه  توانمندس��ازی صنعت   -14

كشور

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

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

خواهد بود. 
2- »دس��تگاه مج��ری«، ب��ا قید 
فوری��ت حداكث��ر ظرف م��دت یک 
هفته برای تسریع در اجرای هر یک 
از آنها نس��بت به ص��دور حکم برای 
معاون ی��ا معاونان ذی رب��ط خود یا 
مقام همتراز به عنوان مجری اقدام و 

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

ارائه نماید. 

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

مصوب اجرا شود. 
5- »دس��تگاه مجری« موظف است 
اقدامات  گ��زارش  ماهان��ه  به ص��ورت 
به عم��ل آمده برای اج��رای هر یک از 
پروژه ه��ا و عملک��رد را در چارچ��وب 
»نظ��ام یکپارچ��ه پیش��برد و پای��ش 
و ش��اخص های  مقاومت��ی«  اقتص��اد 
مص��وب س��تاد به ط��ور مس��تمر به 

دبیرخانه ستاد ارسال نماید. 
اجرای��ی  دس��تگاه های  كلی��ه  ج( 
باالخص نظام بانکی كش��ور موظف به 
انجام همکاری های الزم با »دس��تگاه 
مج��ری« ب��رای اج��رای پروژه ه��ای 
اولوی��ت دار »مصوب س��تاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی« برای اجرا در س��ال 
1396 می باشند. طراحی سازوكار الزم 
برای تحقق همکاری های مش��ترک با 
س��ایر دس��تگاه ها بر عهده »دس��تگاه 

مجری« است. 
د( اج��رای ه��ر ی��ک از پروژه ه��ا 
براس��اس »نظام یکپارچه پیش��برد و 
پای��ش اقتصاد مقاومت��ی« و مصوبات 
س��تاد، توس��ط دبیرخانه س��تاد مورد 
پای��ش قرار می گیرد. ب��رای نظارت بر 
اج��را و حصول اطمینان از پیش��رفت 
بازدید های میدانی  پروژه های مصوب، 
به صورت اتفاقی حس��ب مورد توس��ط 
دبیرخان��ه انج��ام خواهد ش��د و پس 
از ارزیاب��ی عملکرد، تش��ویق یا تنبیه 
مج��ری در دس��تور كار س��تاد ق��رار 

می گیرد. 
ه�( دبیرخانه س��تاد پس از بررسی 
»دس��تگاه  از  واصل��ه  گزارش ه��ای 
مجری« و مستندات مربوط، موضوع را 
جهت پیگیری اجرای پروژه ، رسیدگی 
ب��ه نحوه اجرا و بررس��ی مش��کالت و 
اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد 
پروژه در دس��تور كار »نشس��ت س��ه 
جانبه رئیس س��تاد، دستگاه مجری و 

دبیرخانه ستاد« قرار می دهد. 

م��روری ب��ر آماره��ای وارداتی كش��ور در 
نخستین ماه امسال گویای این است كه 101 
كش��ور به ایران صادرات داش��ته اند كه از نظر 
وزن��ی ام��ارات متحده عربی و از نظر ارزش��ی 
چی��ن در ص��در صادركنن��دگان كاال به ایران 

هستند. 
به گزارش ایس��نا، براس��اس آماره��ای ارائه 
شده در فروردین ماه  1396 همچون سال های 
گذشته بیشترین ارزش واردات كشور از سوی 
چی��ن بوده و 181 هزار تن كاال از این مس��یر 
وارد كشور شده كه ارزش كاالهای واردشده از 
س��وی چین 485 میلیون دالر برآورد شده و 
در مجم��وع 8.66 وزن و 20.66 ارزش دالری 
واردات ایران در فروردین ماه 1396 به كشور 

چین اختصاص داشته است. 
پ��س از چی��ن، ام��ارات متح��ده عرب��ی با 
ص��ادرات 235 هزار تن كاال ب��ه ایران در رده 
دوم ج��دول قرار گرفته اس��ت كه البته از نظر 
وزنی بیش��ترین حجم واردات ایران به امارات 
مربوط می ش��ود. ارزش ارزی كاالی وارد شده 
از این كشور نیز 402 میلیون دالر اعالم شده 
اس��ت. از نظر وزن��ی 11.25 درصد از وزن كل 
واردات كش��ور ب��ه امارات متح��ده اختصاص 
داش��ته و ارزش ارزی واردات كاالی این كشور 

نیز 17/12درصد بوده است. 
تركیه س��ومین ب��ازار عم��ده وارداتی ایران 

به ش��مار می رود كه طی نخس��تین ماه سال 
ج��اری 132 هزار تن كاال به ایران صادر كرده 
و از نظ��ر وزن��ی 6.32 درص��د واردات ایران را 
به خ��ود اختصاص داده اس��ت. ارزش دالری 
كاالهای وارد ش��ده از س��وی این كشور 180 
میلیون دالر برآورد شده كه در مجموع از نظر 
دالری 7.66 درصد از كل واردات كش��ور را در 

برمی گیرد. 
جمهوری ك��ره چهارمین صادركننده بزرگ 
ایران در نخس��تین ماه سال جاری بوده كه در 
مجم��وع بالغ بر 62 هزار تن كاال وارد مرزهای 
ایران كرده اس��ت. ارزش دالری كاالهای وارد 
ش��ده از س��وی كره 143 میلیون دالر برآورد 
شده و در نهایت از نظر وزن و ارزش دالری به 
ترتیب 2.97 و 6.09 درصد از واردات كشور به 

كره اختصاص داشته است. 
از هند نی��ز به عنوان پنجمی��ن صادركننده 
بزرگ ایران در س��ال جاری نام برده شده كه 
حجم وزنی واردات از این كشور 141 هزار تن 
بوده و ارزش دالری آن نیز 131 میلیون دالر 
برآورد می ش��ود. در نهایت 6.74 درصد از كل 
وزن واردات كش��ور و همچنین 5.56 درصد از 

ارزش دالری آن به هند مربوط می شود. 
در فروردین ماه س��ال جاری 2میلیون و 91 
هزار تن كاال وارد كشور شده كه ارزش دالری 

آنها نیز 2348 میلیون دالر بوده است. 

کدام کشورها بزرگ ترین صادرکنندگان کاال به ایران هستند؟ 

امارات صدرنشین واردات کاال به ایران

از سوی معاون اول رئیس جمهور

14 پروژه اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ شد
خبر

رئیس سازمان راهداری از 24 هزار میلیارد ریال 
بدهی این سازمان به پیمانکاران خبر داد

 نصب 600 سامانه ثبت تخلف سرعت
تا پایان امسال

رئیس س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه 
هم اكنون میزان بدهی این س��ازمان به پیمانکاران به 24 هزار 
میلیارد ریال رس��یده اس��ت، گفت: در زمان آغاز به كار دولت 
تدبیر و امید، بدهی این س��ازمان به پیمان��کاران 6 تا 7 هزار 
میلی��ارد ری��ال بود، ام��ا در دو س��ال اخیر با توج��ه به انجام 
پروژه های بسیار ایمن سازی و راهداری در سطح راه های كشور، 

بدهی این سازمان افزایش یافته است. 
به گزارش »فرصت امروز« از سازمان راهداری و حمل ونقل 
ج��اده ای، داود كش��اورزیان در بازدی��د از ایرنا به بخش��ی از 
فعالیت های انجام ش��ده از سوی س��ازمان راهداری در حوزه 
عمرانی و توس��عه ای در س��ال گذشته اش��اره كرد و افزود: در 
س��ال قبل به رغم تنگناه��ای اعتب��اری و محدودیت مالی در 
بخش راهداری و نگه��داری راه ها و ابنیه فنی اقدامات مربوط 
به ایمن سازی و ارتقای سطح سرویس راه ها در راستای ایمنی 
س��فر های جاده ای انجام شده اس��ت و همواره ارتقای ایمنی 
در اولوی��ت اول برنامه های حوزه نگه��داری راه ها و ادارات كل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��تان ها ب��وده، به گونه ای كه 
بارها به استان ها تاكید ش��ده است كه به رغم محدودیت های 
اعتب��اری، خللی در برنامه های ایمنی در جاده های ش��ریانی، 
اصلی و روستایی صورت نگیرد.  وی در زمینه هوشمندسازی 
جاده ها در راس��تای اهداف حقوق ش��هروندی، دسترسی آزاد 
به اطالعات و آرامش در س��فرهای جاده ای نیز اظهار داش��ت: 
 یکی از رویکردهای اصلی س��ازمان در سال گذشته و در ادامه، 
به كارگیری تجهیزات نوین در راه های كش��ور بوده و تاكنون 
600 دستگاه سامانه ثبت تخلفات سرعت در محورهای شریانی 
نصب و راه اندازی ش��ده و تا پایان امسال هم جهت نصب 600 
س��امانه دیگر برنامه ریزی شده است.  كشاورزیان همچنین به 
نصب سامانه هوش��مند كنترل ناوگان اش��اره كرد و افزود: با 
نصب این تجهیزات و س��امانه در اتوبوس ها و كامیون ها رفتار 
رانندگان در محور ها و مسیرهای درحال تردد كنترل می شود و 
درصورت بروز سانحه و حوادث، علت حادثه شناسایی می شود 

و درصورت تخلف راننده، برخورد قانونی صورت می گیرد. 
رئیس س��ازمان راه��داری و حمل ونقل ج��اده ای با تاكید بر 
حمای��ت از بخش خصوصی و ایجاد زمینه های س��رمایه گذاری 
برای ورود این بخش به پروژه های تخصصی و زیربنایی كش��ور 
افزود: یکی از رویکردهای س��ازمان، توجه به این اصل بوده، به 
طوری كه پروژه ها را از سطح استانی در سطح ملی تعریف كرده 
و از ش��ركت هایی كه تجهیزات و تکنول��وژی الزم را در داخل 
كش��ور ایجاد كرده  اند حمایت شد تا با شکل گیری شركت های 
دانش بنیان، عالوه بر رش��د اقتصادی در داخل كش��ور، زمینه 
رقابت و فعالیت این شركت ها در سایر كشورها نیز فراهم شود. 
وی همچنین اعالم كرد: برندسازی در زمینه فعالیت شركت های 
حمل ونقل مسافر، تحلیل در فرآیندها و حذف قوانین و مقررات 
 دس��ت وپاگیر در زمین��ه ص��دور مج��وز اح��داث مجتمع های 
خدمات��ی –رفاه��ی، تفویض اختیار به معاونت های س��تادی و 
مدیران استانی و استاندارد سازی رویه ها و روش های انجام كار در 
سازمان به عنوان رویکردهای اصلی و موثر در این سازمان است. 

خبر

مشاور وزیر راه و شهرسازی خبر داد
 کسری بودجه 2.۵ میلیارد دالری

راه آهن چابهار
مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به كس��ری بودجه 
2.5 میلی��ارد دالری توس��عه راه آهن چابهار گف��ت: ایران باید 
برای توسعه این بندر شریک خارجی انتخاب كند.  به گزارش 
»فرصت ام��روز« به نق��ل از وزارت راه و شهرس��ازی، غالمرضا 
س��المی گفت: در حالی كه در خصوص توس��عه بندر چابهار 
هن��وز اجماع نظر وجود ندارد اما م��ا به عنوان مجموعه وزارت 
راه و شهرس��ازی و دولت معتقد هس��تیم كه آین��ده كریدور 
شمال � جنوب در دس��ت چابهار خواهد بود و بر همین اساس 
توسعه راه آهن چابهار و مذاكره با سرمایه گذاران خارجی برای 

توسعه بندر باید سرعت بگیرد. 

شانس چابهار برای در دست گرفتن محور شرق
وی در خص��وص قراردادهای س��رمایه گذاری فعلی در بندر 
چابهار گفت: به غیر از قرارداد مادری كه با یک ش��ركت ایرانی 
به ش��کل )بی. ال. تی( برای توس��عه فاز یک بسته شده است، 
قراردادی نیز با هندی ها به ش��کل )ب��ی. او. تی( به ارزش 85 
میلیون دالر برای طرح توسعه فاز نخست بندر شهید بهشتی 
بس��ته شده است كه به دلیل گس��ترده بودن پروژه كمی كند 
پیش می رود.  مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی با توضیح اینکه 
دول��ت اهمیت خاصی ب��رای بندر چابهار قائل اس��ت، گفت: 
بندر چابهار می تواند محور ترانزیت ش��رق به آسیای مركزی و 
افغانستان باشد و حتی به دریای خزر سرویس دهد و ترانزیت 
زیادی از طریق این بندر انجام شود؛ با این حال هم اكنون بندر 
گوادر پاكس��تان در حال تکمیل زیرس��اخت های خود است و 
چینی ها حدود 50 میلیارد دالر را در این بندر س��رمایه گذاری 
كرده اند و برای كشاندن جاده و آوردن راه آهن برنامه ریزی شده 
است طوری كه در صورت تکمیل زیرساخت ها، راه آهن از غرب 
چین به پاكس��تان خواهد رسید كه براساس اعتقاد گروهی از 
كارشناس��ان با پیش��رفت این پروژه چابهار موقعیت خود را از 

دست خواهد داد. 
وی به تفاوت های فعلی بندر گوادر پاكستان و چابهار اشاره 
كرد و گفت: با توجه به ناامنی های موجود در بندر گوادر، چابهار 
ش��انس بسیار بیشتری برای در دس��ت گرفتن محور ترانزیت 
ش��رق دارد از طرفی اش��تراكات فرهنگی و اجتماعی ایران با 
افغانستان و تاجیکستان، در توسعه این محور تاثیرگذار است. 

به گفته س��المی در صورت توس��عه راه آهن چابه��ار ایران 
می تواند از چابهار به سمت شمال و شمال شرق و حتی غرب 
ارتباط برقرار كند و تمام بار آس��یای جنوب شرقی را از طریق 
همین بندر ترانزیت كند.  وی در خصوص تامین مالی راه آهن 
چابهار به كس��ری 9 هزار میلیاردی برای توسعه راه آهن اشاره 
كرد و گفت: امکان تامین این رقم با منابع داخلی نیست و باید 
دنبال سرمایه گذار خارجی باشیم. در حال حاضر راه آهن چابهار 
به مشهد بیشترین كسری منابع را دارد و توسعه ریلی چابهار 
زمانی صرفه اقتصادی دارد كه راه آهن از چابهار به س��رخس و 
مش��هد وصل و راه ترانزیتی مناسبی ایجاد شود.  سالمی ادامه 
داد: توسعه راه آهن چابهار غیر از اینکه می تواند ترانزیت بخش 
مهمی از كاالهای آس��یای مركزی را از طریق اقیانوس هند به 
آس��یای جنوب شرقی و استرالیا برساند در توسعه شرق ایران 
خیلی تاثیرگذاراست، چرا كه در حال حاضر بین شرق و غرب 
ایران فاصله زیادی در س��طح درآمدها وجود دارد.  وی توسعه 
راه آه��ن چابهار را نیازمن��د 2/5 میلیارد دالر س��رمایه گذاری 
دانس��ت و گفت: شركت های خارجی آمادگی دارند كه شریک 
مالی ایران برای توس��عه ریلی این منطقه باشند و این درحالی 
اس��ت كه ما هنوز نتوانسته ایم شریک خارجی مناسبی را پیدا 
كنیم.  مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه جمع آوری 
9 هزار میلیارد تومان معادل 2/5میلیارد دالر رقم زیادی برای 
پروژه ای به این عظیمی نیس��ت. ادامه داد: راهکار رفع كسری 
بودج��ه راه آهن چابهار زیاد اس��ت، اصل قضیه این اس��ت كه 
مخالفان توس��عه بندر چابهار تغییر نظر دهند و در كنار دولت 
به فکر توسعه این منطقه باش��ند. احساس می شود در برخی 
مسئوالن این اعتقاد وجود ندارد. دولت در كنار سایر نهادهای 
امنیتی كه برای توسعه این مسیر تاثیرگذار هستند باید به یک 
هماهنگی برس��د كه چقدر این شاهراه می تواند به نفع اقتصاد 
كش��ور باش��د در این صورت تعلل فعلی جایش را به برنامه ای 
منسجم تر خواهد داد.  به گفته سالمی ظرفیت ترانزیت ایران 
در چابهار درحال حاضر رقم واقعی نیست كه به مسائلی مثل 
عدم پیش��رفت نرم افزاری و عدم تعامل با كشورهای همسایه 
در گذش��ته، مربوط می ش��ود.  وی ادام��ه داد: در حال حاضر 
فاز یک بندر چابهار ظرفی��ت آنچنانی ندارد و هدف گذاری ما 
باید توس��عه هر پنج فاز باشد كه این هم سرمایه گذاری خیلی 
زیادی را می طلبد. هدف گذاری نهایی ظرفیت 80میلیون تنی 
اس��ت كه در آبادانی و تغییر رویکرد اقتصادی ش��رق می تواند 
تاثیرگذار باش��د.  مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح كرد: اگر 
راه آه��ن چابهار را با بندر به ص��ورت یک پکیج ببینیم طرحی 
كامال اقتصادی است كه می توانیم كاالهای مربوط به افغانستان 
و حتی شرق روسیه را از این مسیر جابه جا كنیم و رقم مناسبی 
از ترانزیت كاال به دست آوریم، این در حالی است كه در صورت 
افتتاح فاز نخست تنها به 8.5 میلیون تن ظرفیت می رسیم كه 

رقم قابل توجهی برای رقابت با بنادر اطراف نیست. 



رئی��س کل بان��ک مرک��زی جلب 
اعتماد عمومی نس��بت ب��ه صحت و 
دقت آمارهای منتش��ره ای��ن بانک را 
دس��تاورد ارزشمندی دانست و گفت: 
ب��ا وجود اینکه برخ��ی در رقابت های 
سیاس��ی س��عی کردن��د در صح��ت 
ای��ن آماره��ا تردید ایج��اد کنند، اما 
این تالش ها نتوانس��ت خدشه ای در 
اعتماد عمومی ایجاد کند.  به گزارش 
»فرصت ام��روز«، ولی اهلل س��یف روز 
ش��نبه در افتتاحیه »س��ی و نهمین 
هم اندیشی آموزش��ی آمار اقتصادی« 
که در نوش��هر برگزار شد، بر اهمیت 
آم��ار در تصمیم گیری های اقتصادی 
تاکی��د ک��رد و گفت: آم��ار به معنای 
مش��اهده، یادگی��ری و به اش��تراک 
گذاشتن واقعیت ها درباره جهان واقعی 
بدون دخالت دادن تعصبات و قضاوت 
اس��ت.  وی افزود: اهمیت و نقش آمار 
به عنوان ابزار جمع آوری، طبقه بندی، 
تجزی��ه و تحلیل با رش��د و توس��عه 
جوامع بش��ری نمایان تر شده و برای 
برنامه ریزی و ارزیابی برنامه های دولت 
و بخش خصوصی، مباحث سیاس��تی 
و مطلع نگاه داش��تن مردم از وضعیت 
کش��ور و ارائه تحلیل های مقایسه ای، 

بسیار حیاتی و ارزشمند است. 
س��یف ادام��ه داد: ب��ا گس��ترش 
رقابت های جهانی از یک سو و اهمیت 
سیاس��ت  دولت ها و سیاس��ت گذاری 
بانک های مرکزی از سویی دیگر، دقت 
در تصمیم گیری ه��ا اهمی��ت ویژه ای 
یافت��ه که این موضوع نیز منوط به در 
اختیار داشتن آمار و اطالعات صحیح، 

به روز و دقیق است. 
وی یادآور شد اکثر کشورها نیز برای 
دس��تیابی به اهداف توسعه اقتصادی 
مدنظر خود، اقدام به تهیه برنامه های 
توس��عه کوت��اه، می��ان و بلندم��دت 
می کنند که در این مس��یر نیز تبیین 
وضعیت موجود و پیش بینی تحوالت 
آین��ده،  در  اجتماع��ی  و  اقتص��ادی 
ش��رط الزم در برنامه ری��زی و تدوین 

برنامه های توسعه است. 
س��یف ب��ر نق��ش بان��ک مرکزی 
به عن��وان یک��ی از مراج��ع تولی��د، 
جم��ع آوری و پردازش اطالعات برای 
برنامه ریزی ه��ای اقتص��ادی تاکید و 
تصریح کرد: تحلیل وضعیت موجود 
و پیش بینی آینده، براساس الگوهای 
کم��ی، ریاضی و اقتص��ادی در قالب 
انج��ام  اقتصادس��نجی  مدل ه��ای 

می شود. 
ب��ه گفت��ه وی، ای��ن امر مس��تلزم 
وجود داده های آماری اس��ت و بدون 
این داده ها امکان برنامه ریزی صحیح 
اقتص��ادی وجود نخواهد داش��ت، لذا 
تح��ت این ش��رایط نق��ش و اهمیت 
نهاده��ای آماری کش��ور به ویژه بانک 
مرک��زی، به عن��وان یک��ی از مراجع 
تولید و جم��ع آوری داده های آماری و 

پردازش اطالعات در جهت برنامه ریزی 
کامال مشخص است.

 
جذب سرمایه گذاری خارجی 

نیازمند شفافیت است
وی افزود: در مقیاس بین المللی نیز 
یکی از مباحث بسیار مهم در راستای 
جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، 
شفافیت است که مبحث گسترده ای 
بوده و بخش مهمی از آن با فرآیند های 
مختلف تهیه و انتشار آمار و اطالعات 

مرتبط است. 
در این راستا از سوی بانک مرکزی 
تالش های زیادی برای انتش��ار منظم 
و به موقع آم��ار و اطالعات اقتصادی 
منطبق با اس��تانداردهای بین المللی 
انجام ش��ده که به ط��ور قطع از نقش 
مهم��ی در ارتقای جایگاه ش��فافیت 

اقتصادی کشور برخوردار است. 
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره 
به س��ابقه تاریخی نظ��ام آماری بانک 
مرکزی گفت: س��ابقه تولید آمارهای 
اقتصادی در بانک مرکزی به تاسیس 
بانک ملی در سال 1307 باز می گردد 
که بعد از تاس��یس بانک مرکزی، در 
سال 1339 فعالیت های آماری از بانک 

ملی به این نهاد جدید منتقل شد. 
س��یف ادامه داد: ب��ه همین ترتیب 
نظام آماری در طول س��الیان گذشته 
به تدریج تغییراتی را تجربه کرده، اما 
همچنان چارچوب کلی این نظام بدون 

تغییر باقی مانده است. 
نظ��ام  داد: چارچ��وب  ادام��ه  وی 
آم��اری در بان��ک مرک��زی ش��امل 
از  خ��ام  داده ه��ای  جم��ع آوری 
مناب��ع داخل��ی و خارجی، پ��ردازش 
داده های خام براس��اس استانداردها و 
دستورالعمل های بین المللی و سپس 
انتش��ار مس��تمر و بهنگام این آمارها 

است. 
س��یف با اش��اره به تالش بی وقفه 
آمارگیران بانک مرکزی خاطرنش��ان 
کرد: بان��ک مرکزی ب��رای انجام این 
وظای��ف مهم، ب��ر 400 آمارگیر خود 
در 79 ش��هر کش��ور متکی است که 
داده های خام مورد نیاز را بدون وقفه و 

با دقت جمع آوری می کنند. 
وی گف��ت: ب��ا هم��ت و پش��تکار 
آمارگی��ران، اکن��ون بان��ک مرک��زی 
به عن��وان یک مرج��ع مهم تخصصی 
تولی��د آمارهای اقتصادی در کش��ور 
ش��ناخته می ش��ود ک��ه پیش��ینه ای 
طوالنی در زمینه جمع آوری، پردازش، 
تولید و انتشار آمارهای اقتصادی دارد 
و به عنوان یکی از مراجع مهم آمارهای 

اقتصادی در کشور شناخته می شود. 
س��یف افزود: بانک مرکزی به عنوان 
یک نهاد سیاس��ت گذار، خود یکی از 
استفاده کنندگان اصلی تولیدات آماری 
به شمار می آید و این بانک از اطالعات 
تولی��دی در فرآیند تنظی��م و اجرای 
سیاس��ت های پولی و اعتباری و ارزی 
اس��تفاده می کند و ضمن بهره برداری 
از آنها برای تهیه گزارش های تحلیلی 
و تنظیم سیاست های پولی، اعتباری 
و ارزی، ب��ه ط��ور مس��تمر و در یک 
تواتر منظم منتش��ر می شوند تا دیگر 
نهاده��ای سیاس��ت گذار، محققان و 
عم��وم اف��راد جامعه نی��ز از آنها بهره 

جویند.
 

انتظارات از حوزه آمار
رئی��س کل بانک مرکزی، انتش��ار 
عمومی تقویم آماری بانک مرکزی در 
ابتدای سال 1396 را مهم ترین اقدام 
بانک مرکزی در عرصه آمار برش��مرد 
و گفت: در طول س��ال های گذش��ته 
گام ه��ای مهمی ب��رای ارتقا و تقویت 
جای��گاه بانک مرک��زی در عرصه آمار 

برداشته شده است. 
وی افزود: با انتش��ار عمومی تقویم 
آماری بانک مرکزی در ابتدای امسال، 
این بانک خود را متعهد ساخته مطابق 
با زمان بندی پیش بینی شده در تقویم 
آماری، محصوالت خ��ود را در اختیار 
عموم قرار دهد. مسلما انجام این تعهد 
بدون همکاری شما عزیزان امکان پذیر 

نخواهد بود. 
در همین زمینه، سیف از آمارگیران 
بانک مرکزی خواس��ت ک��ه همانند 
سال های گذشته، آمارهای اقتصادی را 
با دقت و سرعت تهیه و در اختیار افکار 

عمومی قرار دهند. 
وی اف��زود: برای تحق��ق این مهم، 
ضروری اس��ت اصول حاک��م بر نظام 
آم��اری از جمل��ه حرفه ای گرای��ی در 
تولی��د آم��ار، اس��تفاده از روش های 
اجرای��ی نوین به منظور ارتقای کیفی 
و س��رعت پ��ردازش آمارها، بی طرفی 
و مصونی��ت از دخالت های سیاس��ی، 
آماری،  اطالع��ات  ب��ودن  کارب��ردی 
فراهم سازی دسترسی یکسان و برابر 
به آم��ار و اطالع��ات، ارزیابی رضایت 
کاربران نس��بت به اطالع��ات آماری، 
عکس العمل مناسب نسبت به استفاده 
نادرس��ت از اطالعات آم��اری و اصول 
مربوط به محرمانگی اطالعات آماری، 

رعایت شود. 
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره 
به پیش��تازی بانک مرکزی در زمینه 
بهب��ود کیفی آم��ار و اطالعات گفت: 
بانک مرکزی س��ال پایه حساب های 
ملی را ب��ه منظور انطب��اق داده های 
آماری با تحوالت ساختاری در اقتصاد 
کشور، از 1383 به 1390 تغییر داده و 
همچنین اقدامات الزم در زمینه تغییر 
سال پایه شاخص های قیمت به سال 

1395 در دست انجام است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ا تحوالت 
اقتص��ادی در زمینه ه��ای مختل��ف 
نیازهای آماری کش��ور نیز توس��عه 
می یابند، افزود: با ابالغ بند »پ« ماده 
10 قانون احکام دائم��ی برنامه های 
توسعه کش��ور مبنی بر تکلیف بانک 
مرک��زی به تولید و انتش��ار آمارهای 
تخصصی، زمینه قانونی مناسبی برای 
فعالیت بانک مرک��زی در این زمینه 

فراهم شده است. 
س��یف ادامه داد: ب��ا توجه به اینکه 
پیش��رفت و اعت��الی نظ��ام آم��اری، 
فرآیندی مس��تمر و بی پایان اس��ت، 
برای اجرای موفق مس��ئولیتی که به 
عهده این بانک گذاش��ته ش��ده، باید 
چارچوب ه��ای م��ورد نی��از به صورت 
مستمر بازبینی و بهنگام سازی شوند. 
در این ص��ورت، جایگاه بانک مرکزی 
در حوزه آماره��ای اقتصادی حفظ و 

تقویت می شود.

 اهمیت ارتقای کیفی س�رمایه 
انسانی در بخش آمار

رئی��س کل بانک مرک��زی بر لزوم 
توجه ب��ه اس��تانداردهای بین المللی 
در تهیه و انتش��ار آم��ار تاکید کرد و 
گفت: ب��ا توجه به اینکه بانک مرکزی 
نماینده دولت در صندوق بین المللی 
پ��ول معرفی ش��ده اس��ت، آمارهای 
منتشره در بانک مرکزی نیز به صورت 
متناوب برای انطباق با استانداردهای 
بین المللی از س��وی این نه��اد مورد 
ارزیاب��ی قرار می گیرد ک��ه البته رویه 
بانک مرکزی هم��واره مورد تایید این 

نهاد بوده است. 
وی افزود: با توجه به کس��ب اعتبار 
الزم، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی 
همواره م��ورد وثوق عم��وم جامعه و 
جامع��ه علمی و دانش��گاهی داخل و 
خارج کش��ور قرار داش��ته و در حال 
حاضر صیان��ت از اعتبار ای��ن آمارها 
که حاصل ت��الش صدها و هزاران تن 
از همکاران مان از سال 1339 یا بهتر 
بگوییم از س��ال 1315 تاکنون است، 

برعهده مااست. 
رئی��س کل بانک مرک��زی با تاکید 
بر ارتق��ای دانش تخصصی آمارگیران 
بانک مرک��زی گفت: بخش آمار بانک 
مرکزی را باید به مثابه دیده بان بانک 
مرکزی تلقی کرد که به رصد وضعیت 

اقتصادی جاری کشور می پردازد. 
بر این اساس ارتقای دانش تخصصی 
همکاران محت��رم در حوزه آمار مانند 
س��ایر حوزه های دیگر بانک مرکزی، 
به مثابه سرمایه گذاری تلقی می شود 
که به ط��ور مطمئن در ارتقای کیفی 
نظام آماری تاثیر قابل توجهی خواهد 
داشت. ضروری است آموزش همکاران 
هدفمند ب��وده و در راس��تای ارتقای 
اثربخشی فعالیت های س��ازمانی آنها 
باش��د.  وی تصریح کرد: بانک مرکزی 
هی��چ گاه از نق��ش با اهمی��ت نیروی 
انس��انی در انجام فعالیت هایش غافل 

نبوده است. 
به گفته سیف، اهتمام این بانک برای 
سرمایه گذاری در نیروی انسانی باعث 
ش��ده هر س��اله همایش هم اندیشی 
آم��اری با ه��دف آموزش مس��تمر و 
روزآم��د کردن اطالع��ات همکاران و 
توانمندسازی آنها برگزار شود. امسال 
نیز این همایش در راستای اهداف کلی 

بانک مرکزی برگزار می شود. 
وی ب��ا قدردانی از ت��الش بی وقفه 
آمارگی��ران بانک مرکزی برای ارتقای 
جای��گاه آم��اری بانک مرک��زی، ابراز 
امی��دواری ک��رد: برگ��زاری چنی��ن 
همایش هایی عالوه ب��ر ارتقای دانش 
تجربیات  انتقال  زمینه ساز  تخصصی، 
و همگرایی بیش��تر اس��ت که به طور 
قطع انعکاس آن در طراحی و تنظیم 
سیاست های اقتصادی بسیار پراهمیت 

خواهد بود. 

دفاع دوباره رئیس کل بانک مرکزی از آمارهای این نهاد در »سی و نهمین هم اندیشی آموزشی آمار اقتصادی«

 رقابت های سیاسی نتوانست
در صحت آمارهای بانک مرکزی تردید ایجاد کند

هیجان انتخابات به بازار ارز نرسید

سکوت دالر در پیشتازی روحانی
ب��ا وجود انتظاری که برخی فع��االن بازار ارز و صرافان 
برای فضای پس از انتخابات ریاس��ت جمهوری داشتند، 
دیروز، شنبه یعنی یک روز پس از برگزاری انتخابات و در 
آستانه اعالم نتایج، فضای بازار برخالف برخی تصورات و 
گمانه زنی ها آرام بوده است. دیگر خبری از نوسان یکباره 
در بازار و ش��دت گرفت��ن روند رش��د قیمت ها و حضور 
گس��ترده دالالن و نوس��ان گیران بازار نیست. آن هم در 
ش��رایطی که برخی طی هفته های اخی��ر و با پیش بینی 
نوس��ان بازار مش��وق خرید این ارز برای سودگیری پس 

از انتخابات بودند. 
 به گزارش ایسنا، در حدود سه تا چهار ماه اخیر و بعد 
از نوسان تندی که در بازار ارز اتفاق افتاد، قیمت این ارز 
بعد از طی روندی کاهشی از نرخ هایی که از حدود 4000 
توم��ان هم در آذرماه س��ال قبل عبور کرده بود، به کانال 

3700 تومان وارد شده و در همین محدوده باقی ماند. 
 ام��ا ب��ا توجه ب��ه انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری در 
۲9اردیبهش��ت ماه، به طور طبیعی انتظار تحت الش��عاع 
قرار گرفت��ن بازار ارز نیز وجود داش��ت، همان طوری که 
پیش ت��ر نیز باره��ا در نتیجه تحوالت سیاس��ی داخلی و 
خارجی قیمت ها حت��ی ب��رای دوره ای کوتاه مدت دچار 

نوسان شده بود. 
ای��ن در حالی اس��ت که حتی در اواخر هفته گذش��ته 
قیمت دالر با رشد حدود 50 تومانی نیز همراه و به کانال 
3800 تومان وارد شد. در این شرایط بود که صرافی ها از 
فروش ارز تا حدی س��ر باز زدند و در انتظار نهایی شدن 

قیمت و نتیجه انتخابات ماندند. 
برخی کارشناس��ان بازار ارز قب��ل از برگزاری انتخابات 
معتق��د بودند ک��ه دو قطبی ش��دن انتخاب��ات در هفته 
گذش��ته و همچنین پررنگ ش��دن آرای ابراهیم رئیسی 
عاملی بود برای واکنش بازار و رش��د قیمت دالر. در عین 
حال ک��ه پیش بینی این ب��ود که در ص��ورت عدم ادامه 
ریاست جمهوری حس��ن روحانی و تغییر دولت احتمال 
نوس��ان ب��ازار و افزای��ش قیمت ها وجود داش��ت، چراکه 
مشخص نبود سیاس��ت دولت جدید برای بازار و مجموع 

اقتصاد چیست. 
ام��ا ح��اال و در ش��رایطی که کلی��ت نتای��ج انتخابات 
مش��خص بوده و ماندگاری دولت قبل مش��خص اس��ت 
سرکشی به بازار ارز نشان از آرامش بازار داشت. قیمت ها 
حدود 3760 تا 3770 تومان بود که نسبت به آخر هفته 
قب��ل حتی با ریزش مواجه و از کانال 3800 تومان خارج 
شده است. در عین حال که تقاضای غیرمعمولی برای آن 

ارز وجود نداشت. 
آن طور که صرافان عنوان کردند بعید به نظر می رس��د 
که بازار نوسان کند و قیمت ها نه تنها رشد نخواهد کرد، 
بلکه پیش بینی بر این اس��ت که ب��ا ریزش قیمت مواجه 
ش��ویم. صرافان دلیل این موضوع را نیز پیشتازی حسن 
روحان��ی اعالم کرده و می گویند که با توجه به آرامش��ی 
ک��ه در اغلب مواقع در دوره روحانی در بازار حاکم بوده و 
در ماه های اخیر نیز وجود داش��ته است، نمی توان انتظار 
جدیدی از بازار در نتیجه پیروزی وی در انتخابات داشت. 
در عین حال که دولت به ویژه در هفته های اخیر با عرضه 
باال توانس��ته بازار را کنترل کرده و مانع از هیجانی شدن 

بازار در آستانه انتخابات شود. 
صرافان و البته دالالن عنوان می کنند که حتی منتظر 
ری��زش قیم��ت دالر نیز خواهند بود، مگ��ر اتفاق خاصی 

رخ دهد. 
این در ش��رایطی اس��ت که در روزهای اخی��ر و با داغ 
شدن شایعات درباره گرانی دالر پس از انتخابات ریاست 
جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی این گونه گمانه زنی ها 
را رد و اعالم ک��رده بود که بانک مرکزی به عنوان متولی 
قانون��ی بازار ارز از ثبات و آرامش ب��ازار ارز دفاع کرده و 
مردم مطمئن باشند که جای هیچگونه نگرانی ای نیست 

و به این شایعات بی اساس توجهی نکنند. 
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ارز

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به 
بانک ها ابالغ شد

بان��ک مرک��زی در بخش��نامه ای»قانون اح��کام دائم��ی 
برنامه های توسعه کشور« را به شبکه بانکی ابالغ کرد. 

در این بخش��نامه مواردی نظیر»نحوه تعیین سقف سهم 
مش��ارکت طرف خارجی از تاس��یس بان��ک ایرانی«،»لزوم 
متمرکز سازی حس��اب های دس��تگاه های اجرایی نزد بانک 
مرک��زی« و »اختی��ارات قانونی بانک مرکزی برای س��لب 
صالحی��ت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال 

در حوزه پولی« اشاره شده است. 
به گزارش بانک مرکزی، دولت در س��ال گذشته با توجه 
ب��ه لزوم تداوم و ماهیت دائمی برخی احکام مقرر در»قانون 
برنامه پنج ساله پنجم توس��عه جمهوری اسالمی ایران« بر 
آن شد به جای تنفیذ مجدد این دسته از احکام در »قانون 
برنامه پنج س��اله شش��م توس��عه«، آنها را در قالب الیحه ای 
مستقل تحت عنوان »الیحه قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور« تنظیم و برای سیر تشریفات قانونی تصویب 
به مجلس ش��ورای اس��المی تقدیم کند. خوش��بختانه این 
الیحه در جلس��ه مورخ 1395.11.10 ب��ه تصویب مجلس 
ش��ورای اسالمی رسید و وفق ماده )73( آن، از ابتدای سال 

جاری الزم االجرا است. 
در ای��ن قانون،  برخی احکام مهم مرتب��ط با نظام پولی و 
بانکی کش��ور وجود دارد که از جمله آن می توان به موضوع 
نحوه تعیین س��قف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس 
بانک ایرانی در ماده )18( اش��اره کرد که با تصویب آن، بند 
)د( ماده )31( قانون پولی و بانکی کشور ملغی شده است. 

قیمت دالر کاهش یافت
صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را 3.754 تومان و هر 
قطعه تمام به��ار آزادی طرح جدید را 1.۲18.750 تومان تعیین 
کردند که نش��ان دهنده کاهش قیم��ت دالر و همچنین قیمت 
س��که طرح جدید است. هر یورو در بازار آزاد تهران 4.۲59 تومان 
و هر پوند نیز 4.905 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 
661.000 تومان و هر ربع سکه 374.000 تومان فروخته شد. هر 
س��که یک گرمی ۲58.000 تومان خرید و فروش شد و هر گرم 

طالی 18 عیار 115.075 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.754دالر آمریکا

4.۲59یورو اروپا

4.905پوند انگلیس

1.039درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

498.400مثقال طال

115.075هر گرم طالی 18 عیار

1.191.000سکه بهار آزادی

1.۲18.750سکه طرح جدید

661.000نیم سکه

374.000ربع سکه

۲58.000سکه گرمی

نرخنــامه

خبرنــامه
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ش��اخص کل ب��ورس نخس��تین روز هفت��ه 
را ب��ا اع��ام نتایج اولیه انتخابات و پیش��تازی 
حس��ن روحانی جهش��ی آغاز کرد و در پایان 
معامات و مشخص شدن ادامه کار دولتمردان 
فعلی با 733 واحد رش��د، به ارتفاع 81 هزار و 
77 واح��دی صعود کرد. از ن��کات قابل توجه 
رش��د شاخص کل واکنش س��ریع فعاالن بازار 
س��هام به نتایج انتخابات ب��ود. چنان که طی 
20دقیق��ه اول معامات، ش��اخص کل بورس 
ب��ا جه��ش 657 واحدی روب��ه رو و وارد کانال 
81 ه��زار واحدی ش��د تا نش��انه ای باش��د از 
رضای��ت فعاالن بازار س��هام نس��بت به نتیجه 
انتخابات ریاس��ت  جمهوری. در عین حال یکی 
از عوامل رش��د چشمگیر ش��اخص کل در روز 
گذش��ته خوش بینی فعاالن بازار سهام نسبت 
ب��ه آینده توافقات ایران و قدرت های جهان در 
دولت روحانی است که همین مسئله دماسنج 
بازار ب��ورس را تا کانال 81 ه��زار واحدی باال 
کش��ید. در جریان انتخابات ریاس��ت جمهوری 
ای��ران نگرانی ها از سیاس��ت های دولت آینده 
نس��بت به توافق��ات ایران با گروه موس��وم به 
1+5 باعث ش��ده ب��ود نگرانی هایی در رابطه با 

به خط��ر افتادن برجام که بس��یاری از صنایع 
بورس��ی به آن وابس��ته اند به وجود آید، اما با 
مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
این نگرانی ها برطرف شده و فعاالن بازار سهام 

ایران امیدوارانه به دادوستد پرداختند. 

همه شاخص های بورسی مثبت شدند
از ابتدای ش��نیده ش��دن خبرها از پیروزی 
حس��ن روحانی بسیاری از گروه های بورسی از 
جمله خودرویی ها، فلزات اساس��ی، دارویی ها، 
مواد غذای��ی و بانکی ه��ا با روند رو به رش��دی 
مواجه ش��دند. ش��رایط فوق س��بب شد همه 
ش��اخص های بورسی مثبت باش��ند. چنان که 
ش��اخص قیم��ت )وزنی - ارزش��ی( که در آن 
ارزش س��هام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر 
ش��اخص می گذارد، به میزان 251 واحد رشد 
کرد و شاخص کل )هم وزن( که در آن تفاوتی 
میان شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه 
شاخص کل وجود ندارد، با رشد 251 واحدی 
رو به رو ش��د. ش��اخص قیمت )ه��م وزن( که 
بیانگر س��طح عمومی قیمت سهام شرکت های 
پذیرفته ش��ده در ب��ورس اس��ت، 197 واحد 
رش��د داشت و شاخص آزاد ش��ناور که بیانگر 
آن بخش از س��هام شرکت هاس��ت ک��ه قابل 
معامله در بورس باشد، 968 واحد صعود کرد. 

همچنین شاخص بازار اول که به شرکت هایی 
اختصاص دارد که از نظر سرمایه، سود آوری و 
درصد س��هام آزاد شناور، شرایط بهتری دارند، 
با رش��د 373 واحدی رو به رو شدند و بازار دوم 

2401 واحد رشد را به ثبت رساند. 

معامالتی متعادل در شیب صعودی
روز ش��نبه نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، س��ایپا، پاالیش نفت بندرعب��اس، ایران  
خ��ودرو، پاالیش نفت تهران، گروه پتروش��یمی 
س��رمایه گذاری ایرانیان و آسان پرداخت پرشین 
بیش��ترین اثر مثب��ت را بر ش��اخص کل بورس 
داش��تند. این در حالی اس��ت که نماد معاماتی 
سه ش��رکت ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی 
پردیس و توسعه معادن و فلزات با افت خود مانع 
از رشد بیشتر شاخص کل شدند. روز گذشته در 
گروه خودرویی ها با وجود تداوم عرضه س��هام از 
سوی معامله گران اغلب حقیقی این گروه با اقبال 
خریداران س��هام به پش��توانه حضور حقوقی ها 
مواجه ش��د. در گروه پاالیش��ی ها نی��ز در حالی 
معامات��ی متعادل در ش��یب صعودی قیمت ها 
دنبال ش��د که حج��م معامات س��هام چندان 
چش��مگیر نب��ود. در میانه معام��ات در حالی 
عرضه های تدریجی س��هام از سوی معامله گران 
اغلب حقیقی ادامه داش��ت که حمایت سهامدار 

عمده هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بسته 
ش��دن قیمت پایانی این س��هم روی 2.5 درصد 
مثبت باعث ش��د ش��اخص کل بورس روی پله 
81 هزار واحدی همچنان بایستد. روز شنبه بازار 
س��هام بازاری متعادل و پرتقاضا بود که با وجود 
تداوم تدریجی عرضه سهام از سوی معامله گران 
اغلب حقیقی در شیب صعودی به کار خود پایان 
داد؛ بازاری که در آستانه فصل مجامع و همچنین 
آغ��از ماه رمض��ان به دنبال امیده��ای تازه برای 
ترسیم چشم انداز اقتصاد سیاسی ایران براساس 

برنامه های رئیس جمهور دولت دوازدهم است. 

رشد 11 واحدی آیفکس
مب��ادالت فرابورس نی��ز در نخس��تین روز 
معامات��ی ای��ن هفته با رش��د نس��بی حجم 
و ارزش معام��ات رو ب��ه رو ش��د و افزون بر 
243 میلی��ون ورقه ب��ه ارزش 2 ه��زار و 57 
میلی��ارد ری��ال در بازارهای فراب��ورس مبادله 
ش��د. نمادهای پتروش��یمی م��ارون، پاالیش 
نف��ت الوان، فوالد هرمزگان جنوب، تولید برق 
عس��لویه مپنا و گ��روه س��رمایه گذاری میراث 
فرهنگی بیش��ترین اثر مثبت را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند. رشد این نمادها سبب شد تا 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( 11 واحد رشد 

کند و در ارتفاع 927 واحدی بایستد. 

شاخص کل به کانال 81 هزار واحد صعود کرد

واکنش مثبت بورس به نتایج انتخابات 

یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه بورس 
در یک ماه گذش��ته روند رو به رشدی را پشت 
س��ر گذاشته اس��ت، گفت: فعاالن بازار سرمایه 
تحلی��ل درس��تی از نتای��ج انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری دوازده��م داش��تند و از پیش��تازی 
روحانی مطمئن بودند. به گزارش ایرنا، شاهین 
چراغی، درباره جهش ش��اخص های بورس در 
نخس��تین روز بعد از برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری گف��ت: فعاالن بازار س��رمایه تحلیل 
درس��تی از نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری 
دوازده��م داش��ته و ب��ه پیش��تازی روحان��ی 
اطمینان داش��تند. وی در عی��ن حال افزایش 
امیدواری معامله گران در بازار ارز پس از روشن 

ش��دن نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری را رد 
نکرد و گفت: اتفاق ام��روز بورس به طور عمده 
مربوط به شرکت های سرمایه گذاری و مدیران 
عافیت طلبی اس��ت که به دلیل داش��تن برخی 
ابهامات راج��ع به نتیجه انتخابات طی روزهای 
قبل به بازار ورود نکردند تا این انتخابات تعیین 
تکلیف ش��ود. چراغی ادامه داد: این دس��ته از 
فعاالن بازار س��رمایه در دوره ه��ای مختلف تا 
مشخص ش��دن نتایج اولیه انتخابات در انتظار 
می مانند تا اگر دولت مس��تقر تجدید ش��د، در 
جه��ت مثب��ت کردن ب��ازار و انج��ام معامات 
گام بردارن��د. این فعال بازار س��رمایه افزود: اما 
اگر دولت مس��تقر تجدید نش��ود، این دسته از 

معامله گ��ران از فعالیت خود در بازار می کاهند 
که نتیجه آن کند ش��دن معامات اس��ت، اما 
پ��س از مدتی و از آنجا ک��ه این نهادهای مالی 
مجب��ور به همکاری با دولت وقت هس��تند، بار 
دیگ��ر فعالیت خود را از س��ر می گیرند. وی با 
اش��اره به وضعیت نماد خودرویی ها یا هلدینگ 
خلیج ف��ارس در ب��ازار گف��ت: اینه��ا از جمله 
شرکت هایی هستند که سهام شناور آنها در بازار 
سرمایه کنترل می شود و این گونه نیست که با 
جهش در ش��اخص امروز ب��ورس بگوییم مردم 
برای خرید به بازار هج��وم آورده اند. این فعال 
بازار سرمایه همچنین گفت: به نظر می رسد در 
دولت دوم آقای روحانی پیش��رفت های خوبی 

در عرصه اقتصاد حاصل ش��ود و انتظار فعاالن 
بازار س��رمایه از دولت این است که اشتباهات 
دولت نخست را تکرار نکند. وی توسعه بی رویه 
بازار بدهی را یکی از اش��کاالت بازار سرمایه در 
دولت اول روحانی دانس��ت و گف��ت: زمانی که 
دول��ت ب��رای تأمین مال��ی، اوراق خزانه با نرخ 
س��ود 21درصدی می دهد، نباید انتظار داشت 
که بانک مرکزی نرخ س��ود س��پرده ها را پایین 
بیاورد. چراغی تعیی��ن تکلیف بانک ها و تحول 
در نظام پولی کش��ور را از دیگ��ر ضرورت های 
اقتص��ادی دول��ت دوازدهم ذکر ک��رد و گفت: 
دولت و بان��ک مرکزی باید جس��ارت به خرج 

داده و وضعیت بازار پولی را سامان دهند. 

پیروزی مجدد حس��ن روحانی و انتخاب وی 
به س��مت ریاس��ت جمهوری دولت دوازدهم، 
هم��ان چیزی اس��ت که فعاالن بازار س��رمایه 
بارها حمایت خود را از آن به عنوان اصلح ترین 
کاندی��دا اعام ک��رده بودند. مه��رزاد جهانی، 
تحلیلگ��ر بازار س��رمایه ب��ا بیان ای��ن مطلب 
درباره واکن��ش بورس به نتیج��ه انتخابات به 
س��نا، گفت: انتخاب مجدد روحان��ی عاوه بر 
اینکه به ثبات ش��رایط سیاس��ی، اقتصاد کان 
و اقتص��اد خ��رد از جمله بازار س��رمایه کمک 
می کند ریس��ک ترس از سیاست های جدید و 
ناآش��نای کاندیداهای دیگر را خنثی کرد. وی 
با بیان اینکه با پیروزی یکی دیگر از کاندیداها 
بازار س��رمایه حداقل برای ی��ک مدت نامعلوم 
وارد فاز فرسایش��ی می ش��د، اظهار داشت: در 
صورت انتخاب کاندیدای دیگر، بازار س��رمایه 
تا روی کار آمدن دولت جدید به کما می رفت 
و منتظ��ر انتخ��اب وزرا و اتخاذ سیاس��ت های 

جدی��د دولت منتخ��ب می ماند ک��ه این رویه 
موجب ایجاد بازاری فرسایش��ی و نگران کننده 
می شد. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان 
کرد: با انتخاب مج��دد دکتر روحانی در چهار 
سال آینده شاهد تثبیت و به سرانجام رسیدن 
همه طرح هایی خواهیم بود که در چهار س��ال 
گذش��ته برنامه ریزی های آن انجام گرفته و با 
پیش��رفت هایی نیز همراه بوده است، بنابراین 
با انتخاب مجدد دکتر روحانی، دولت منتخب 
این فرصت را خواهد داش��ت که اهداف خود را 
به ثمر برساند. وی با اشاره به سیاست خارجی 
به خصوص برج��ام به عن��وان مهم ترین پروژه 
دولت روحانی، گفت: در س��ایه پیشبرد موفق 
ای��ن پروژه، تأثیر ش��گرفی هم ب��ر نفوذ ایران 
در س��طح منطقه و هم بر اقتصاد کان کشور 
گذاشته شد و با ادامه دولت فعلی به دلیل آنکه 
تیم دولت روحانی، به تمامی فرآیند آن تسلط 
کامل دارد قطعا شاهد نتایج مثبت تری در این 

بخش نیز خواهیم ب��ود. جهانی درباره اهمیت 
این موضوع گفت: اهمی��ت این موضوع زمانی 
دوچندان خواهد شد که می دانیم در آن سوی 
میز مذاکره، دولت جدید آمریکا –ترامپ- قرار 
دارد ک��ه با روحیه ای تهاجم��ی اعتقاد خاصی 
به برجام ندارد. سیاس��ت خارجی دولت ایران 
با هوش��مندی می تواند در تقابل با تیم جدید 
آمریکای��ی امتی��ازات خوب��ی از آنه��ا بگیرد و 
اجماع جهانی را ب��ه نفع ایران حفظ کند. این 
کارشناس مسائل مالی گفت: در حوزه اقتصاد 
گرچه دول��ت روحانی با مش��کات عدیده ای 
روب��ه رو بوده، ام��ا دولت در مهار تورم بس��یار 
موفق عمل کرده اس��ت. در ای��ن دوره اگرچه 
اقتصاد در رک��ود فرورفته بود، ام��ا احتماال با 
فرصت به وج��ود آمده در چهار س��ال آینده، 
پ��روژه خروج از رک��ود نیز مانند پ��روژه تورم 
به س��رانجام خواهد رس��ید که خروج از رکود 
احتم��اال با افزایش مایم ت��ورم همراه خواهد 

بود. این تحلیلگر بازار س��رمایه به بازار مسکن 
نیز اش��اره کرد و گفت: با تحرک بازار مس��کن 
که دول��ت برنامه های جامعی ب��رای آن دارد، 
موجب رونق کسب و کار و خروج این صنعت از 
 رکود عمیق خواهیم بود؛ امری که در سال های 
نه چندان دور احتماال محقق می شود. جهانی 
در ادام��ه گفت وگو به یک��ی از حوزه های مهم 
یعنی بانکداری در دولت دوازدهم اش��اره کرد 
و گف��ت: دولت جدید در حوزه بانکداری نیز با 
اصاح جدی سیستم بانکی و کاهش نرخ سود 
س��پرده ها و تسهیات متناس��ب با نرخ تورم، 
درصدد بهبود شرایط برخواهد آمد. وی با بیان 
اینک��ه این اقدام نیاز ب��ه عزمی جدی و همتی 
مضاعف دارد، تصریح کرد: ورود به س��اماندهی 
این عرصه، شرایط را برای ورود سرمایه گذاران 
خارجی فراهم خواهد کرد؛ امری که رس��یدن 
به آن راهگش��ای بسیاری از مشکات مملکت 

خواهد بود. 

بازار سرمایه پیش از انتخابات به پیشتازی روحانی اطمینان داشت

انتخاب روحانی، خواست اهالی بازار سرمایه بود

خبر

انتخاب مجدد روحانی چه تأثیری بر 
بازار سرمایه خواهد داشت؟ 

علیرضا کدیور، مدیرعامل ش��رکت سرمایه گذاری توسعه 
معین ملت با اشاره به پیشتازی حسن روحانی در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری گفت: با توجه به اینکه دکتر روحانی در 
حال حاضر رئیس جمهور دولت یازدهم است، به نظر می آید 
رفتار هیجانی ای که بازار سرمایه پس از انتخابات ایشان در 
س��ال 92 به خود دید، بار دیگر تکرار نشود. به گزارش عصر 
مالی، وی با اش��اره به رش��د 100 درصدی ش��اخص بورس 
از خ��رداد تا دی م��اه 92 گف��ت: در آن دوران خوش بینی 
به توافق هس��ته ای، رفع تحریم ها و آثار اقتصادی آن باعث 
ش��د بازار س��رمایه رش��دی خیره کننده را ثبت کند، اما در 
ش��رایط امروز برجام امضا شده و به گفته دولتمردان بخش 
قابل توجهی از تحریم ها حذف ش��ده است. وی با تأکید بر 
اینکه به واس��طه نتیجه انتخابات روند صعودی هیجانی در 
بازار نخواهیم داش��ت، افزود: ام��ا در صورتی که متغیرهای 
اقتص��ادی تغییری داش��ته باش��ند ممکن اس��ت روند بازار 
سرمایه تغییر کند. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه 
معین ملت در ادامه تأکید کرد: اما نکته بعدی تعیین کابینه 
دولت دوازدهم اس��ت. تعیی��ن کابینه به خص��وص کابینه 
اقتصادی برای بازار سرمایه مهم است؛ اینکه تیم فعلی باقی 
بماند یا تغییر کند یا بخش��ی از آن تغییر کند، سیاست های 
دولت دوازدهم می تواند بر بازار سرمایه تأثیر گذار باشد. وی 
با اش��اره به اینکه کابینه دولت دوازده��م تا چند ماه آینده 
اعام خواهد ش��د، گفت: به نظر می رسد در نیمه اول سال 
جاری بازار س��رمایه ش��اهد اتفاق خاصی ناش��ی از انتخاب 
آقای روحانی و سیاس��ت گذاری های اقتصادی دولت آینده 
نباش��د و اگر قرار باش��د اتفاقی هم رخ ده��د در نیمه دوم 

سال خواهد بود. 

امکان سبقت بازار سرمایه از پول
عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ب��ا تأکید ب��ر لزوم 
به کارگیری ابزار نوین در بازار سرمایه گفت: واگذاری سهام 
ش��رکت های دولتی از طریق ب��ورس یکی از عوامل مؤثر در 
افزایش حجم معامات در بازار س��رمایه اس��ت. به گزارش 
خانه ملت، علی اکبر کریمی در خصوص ارتقای وضعیت بازار 
س��رمایه گفت: می توان عنوان کرد در صحنه اقتصاد کشور 
در س��ال های گذش��ته، رقابتی بین بازار پول و بازار سرمایه 
برای جذب نقدینگی وجود داشته و دارد. این نماینده مردم 
در مجلس دهم با تأکید بر لزوم تقویت بازار س��رمایه افزود: 
تاش هایی برای توس��عه بازار س��رمایه کشور شده است که 
اجرای سیاس��ت های اصل 44قانون اساس��ی در این راستا 
اس��ت. کریمی افزود: واگذاری سهام ش��رکت های دولتی از 
طریق بورس یکی از عوامل مؤثر در افزایش حجم معامات 
در بازار سرمایه است. وی ادامه داد: ورود شرکت های بزرگ 
به بازار س��رمایه و فراهم آوردن ش��رایط تبدیل شرکت های 
سهامی خاص بزرگ به ش��رکت های سهامی عام در توسعه 
بازار سرمایه مؤثر است. کریمی افزود: به کارگیری ابزار نوین 
در بازار سرمایه یکی از عوامل مهم در تقویت این بازار است، 
بنابراین ب��رای تأمین مالی پروژه ها از طریق بازار س��رمایه 
می توان از روش های متنوع اس��تفاده کرد. عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس یادآور شد: به طور مثال صنعت مسکن در 
بورس توانس��ته با ایجاد صندوق زمین و ساختمان، که یکی 
از ابزاری مالی نوین برای تأمین مالی پروژه های ساخت و ساز 
مس��کن اس��ت زمینه را برای به ثمر رساندن پروژه ها فراهم 

کند. 

جزییات تغییرات ارزی برای 
سرمایه گذاران خارجی بازار سرمایه

جانش��ین رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در امور 
بین المل��ل و ج��ذب س��رمایه گذار خارجی گف��ت: چنانچه 
س��رمایه گذاری بخواهد س��رمایه ارزی وارد کش��ور کرده و 
مجوز فیپا داش��ته باش��د، می تواند در زمان خروج سرمایه، 
مبنای محاس��باتی ارز را، نرخ آزاد محاسبه کند. به گزارش 
مهر، بهادر بیژنی، از تس��هیل شرایط سرمایه گذاری خارجی 
در بورس خبر داد و گفت: در گذشته تنها مجوزی که برای 
س��رمایه گذاران خارجی اعطا می ش��د، مجوز ارزی با مبنای 
محاس��باتی ارز دولتی بود که همین امر منجر به نارضایتی 
س��رمایه گذار می ش��د؛ به نحوی که در همان ابتدای ورود، 
س��رمایه افراد 20درصد کم می ش��د. بنابراین خیلی به نفع 
س��رمایه گذار نبود. جانشین رئیس س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار در ام��ور بین الملل و جذب س��رمایه گذاری خارجی 
افزود: البته در مقابل، دولت به سرمایه گذاران اعام می کرد 
ک��ه ارز ارزان در اختیارش��ان ق��رار خواه��د داد، اما وقتی 
صحب��ت از تک نرخی ش��دن ارز به میان آم��د، قرار بر این 
ش��د که ماک ارز تک رقمی قرار گیرد، اما هنوز امکان تک 
نرخی کردن ارز فراهم نشده است. به عنوان مثال، به فردی 
که از آلمان 100 میلیون یورو برای س��رمایه گذاری می آورد 
عنوان می شد که نرخ ارز دولتی را لحاظ کند و این با توجه 
به اختافی که در بازار وجود داشت، چندان خوشایند نبود. 
وی تصریح کرد: هم اکنون با دس��تورالعمل جدید س��ازمان 
س��رمایه گذاری خارجی این مش��کل حل شده و اکنون اگر 
یک س��رمایه گذار خارجی بخواهد وارد سرمایه گذاری شود، 
چنانچ��ه مجوز س��ازمان س��رمایه گذاری خارج��ی و قانون 
حمایت و تش��ویق س��رمایه گذاری خارجی )فیپا( را داشته 

باشد، مبنای محاسبه نرخ ارز او، نرخ آزاد خواهد بود. 

تاالر محصوالت کشاورزی متنوع شد
ب��ازار فرعی ب��ورس کاالی ایران در نخس��تین روز هفته 
شاهد عرضه 250 تن سولفات آمونیوم بود. تاالر محصوالت 
کش��اورزی بورس کاالی ایران روز شنبه 30 اردیبهشت ماه 
ش��اهد عرضه ی��ک هزار و 57 تن جو دام��ی در قالب طرح 
قیمت تضمینی، 33 هزار و 300 تن گندم خوراکی، 4 هزار 
تن گندم دوروم، یک هزار و 275 تن شکر سفید، 300 تن 
روغن خ��ام و 300 تن ذرت دانه ای بود. همچنین 500 تن 
شمش هزار پوندی 99.8 آلومینیوم شرکت ایرالکو در تاالر 
محص��والت صنعت��ی و معدنی و 28 ه��زار و 700 تن انواع 
قیر نیز در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه ش��د. در 
عی��ن حال 26 هزار تن وکی��وم باتوم، 4 هزار تن لوب کات، 
200 ت��ن گوگرد، 40 هزار و 900 تن ان��واع قیر، یک هزار 
تن ساپس واکس، 8 هزار و 498 تن انواع مواد شیمیایی و 
2هزار و 782 تن مواد پلیمری در تاالر فرآورده های نفتی و 

پتروشیمی عرضه شد. 
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بورس کاال

بیشترین درصد افزایش
رین��گ س��ازی مش��هد در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درص��د افزای��ش را از آن خ��ود کرد ک��ه بانک 

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

9875خرینگ

2.6255وخاور

3.6965غمارگ

24.8915آپ

5.6144.99دلقما

12.5764.99قشرین

1.2634.99ولغدر

 بیشترین درصد کاهش
گروه صنایع بهش��هر ایران صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش شد. شهد ایران در رده دوم این گروه ایستاد. سیمان کردستان 

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

)2.37(1.320وصنا
)1.91(2.623غشهد
)1.36(1.308سکرد

)1.18(2.840سهگمت

)1.09(1.808تمحرکه

)1.09(3.902پدرخش

)1.06(7.120شپدیس

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

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

199.211 1419خساپا

73.872 1267پترول
69.872 1122خپارس
51.778 914خزامیا
47.884 1019وساپا
38.679 2449واتي
27.999 643شپلي

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را سایپا به خود 
اختصاص داد. س��رمایه گذاری آتی��ه دماوند رتبه دوم را به 
دست آورد. گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان هم در 

باالی جدول بیشترین ارزش معامات قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

282.618 1419خساپا
94.737 2449واتي

93.561 1267پترول
79.316 2910خودرو
78.378 1122خپارس
48.783 1019وساپا
47.317 914خزامیا

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین س��هام 
معامله شده را به دست آورد که پارس خودرو در این گروه 

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

14197965خساپا
11222651خپارس
9142521خزامیا
29101926خودرو
12671905پترول
10191861وساپا
6431352شپلی

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

67471349ددام
20881044کساپا

2571643خمحور
8476605غدشت
1298433خریخت
3814272فمراد
2631239تکنو

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

7902.11وخارزم
12012.22واعتبار
51132.47کگاز

10873.25پردیس
11423.81ورنا

310934.11همراه
19354.13پارسیان

نماگر بازار سهام
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تبریز – ماهان فالح- جلس��ه شورای پایایی منطقه ای برق آذربایجان 
با حضور مهندس هاشمی مشاور معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، مهندس 
ارجمن��د مدیرکل راهبری و نظارت بر ش��بکه انتقال و فوق توزیع، مهندس 
عفت نژاد دبیر ش��ورای پایایی شبکه برق کشور، دکتر افشین روشن میالنی 
مدیرعام��ل برق آذربایجان، مدیران عامل، معاونین بهره برداری  و تنی چند 
از مدیران ارشد شرکت های تولید و توزیع نیروی برق منطقه برگزار شد. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، در این جلسه ابتدا دکتر افشین روشن میالنی 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان، اهمیت جلسات شورای پایایی 
شبکه برق را با توجه به نگاه تخصصی –  فنی  و همه جانبه آن به مشکالت 
و چالش های شبکه برق و بهره برداری بسیار مهم ارزیابی کرد. وی با تشریح 
برخی ویژگی ها، چالش ها و مشکالت صنعت برق آذربایجان تصریح  کرد: 
کیفیت و کمیت تجهیزات انتقال در منطقه معموالً سر به  سر است بطوریکه 
همکاران ما در س��ال گذش��ته با درایت کامل با جابجایی حدود ۲۰ دستگاه 
ترانسفورماتور توانستند وضعیت پرباری و کم باری منطقه را مدیریت و پیک 
بار سال ۹۵ را سپری نمایند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان در 
خصوص امنیت ش��بکه، کیفیت تجهیزات، پیش بینی جمیع شرایط  فنی 
و غیرفن��ی ب��رای گذر از پیک بار، برنامه های کاهش تلف��ات و ... مواردی را 
بیان و ضمن تاکید بر ضرورت حمایت مس��ئولین وزارت نیرو و توانیر، ابراز 
اطمینان کرد که مدیریت شبکه برق منطقه را با تالش تک تک همکاران و 
با حداکثر امکان راهبری خواهند کرد. در ادامه جلسه، مهندس برنجی مدیر 
امور دیسپاچینگ شمالغرب ) منطقه آذربایجان( خالصه وضعیت شبکه برق 
آذربایجان، در بخش های تولید، انتقال و توزیع نیروی برق را به طور مفصل از 

جمله با عناوین ذیل تشریح کرد:
- ظرفیت و توان تولیدی نیروگاه های منطقه

-  وضعیت بار منطقه ای در شرایط و فصول مختلف
- اهم شاخص های عملکردی

- تلفات شبکه و تراز تولید و مصرف شبکه برق منطقه
- وضعیت دیسپاچینگ

- وضعیت تبادالت منطقه و برون مرزی

- خالصه وضعیت مولدهای مقیاس کوچک و تجدیدپذیر
- وضعیت نیروگاه های در دست اقدام

- تنگناهای شبکه و راهکارهای اصالحی
- کیفیت توان

- بحران شبکه برق شهرهای بزرگ منطقه خصوصا کالنشهر تبریز
- اولویت های پایایی شبکه و  ...

پس از گزارش مدیر امور دیس��پاچینگ منطقه، هریک از مدیران عامل 
 و معاونین ش��رکت ه��ای تولید و توزیع نی��روی برق منطق��ه، اقدامات و 
چالش های شرکت های متبوع خود را بیان داشته و پیشنهادات و راهکارهای 
خود را تش��ریح کردند. دکتر افشین روشن میالنی مدیرعامل شرکت برق 
 منطقه ای آذربایجان همچنین تصریح کرد: پر واضح است که صنعت برق یک 
عقب افتادگی کلی از گذش��ته دارد و امیدواریم یک فرصت خوبی برای این 
صنعت مهم کشورمان خلق نمائیم تا برخی مشکالت ریشه ای رفع و جبران 
شود. پس از پایان گزارشات شرکت ها، مهندس هاشمی مشاور معاونت برق 
و انرژی وزارت نیرو طی سخنای ضمن ابراز خرسندی از حضورشان در جمع 

مدیران صنعت برق آذربایجان، مجموعه صنعت برق آذربایجان را از مناطق 
مهم و س��رآمد برق های منطقه ای کشورمان دانست و گفت: ما باید توجه 
داشته باش��یم که منابع، خلق کردنی است هرچند که کمبود منابع مالی، 
انسانی و تجهیزات در همه جا هست ولی مهم این است که بتوانیم بیشترین 
 هماهنگی و خلق موقعیت را داش��ته باشیم، بستر سازی کنیم تا بیشترین 
بهره وری را داش��ته باش��یم. وی با اش��اره به کمبود تولید برق در منطقه 
آذربایجان )بدلیل کمبود نیروگاههای مقیاس بزرگ( اظهار داشت: این یک 
چالش بزرگی است که در وهله اول باید مدیران منطقه پیگیری و بسترسازی 
نمایند و حتی با بیان ویژگیهای خاص و مهم جغرافیایی آن، سرمایه گذاران 
را راغب کرده و به دنبال تامین حمایت از سوی دولت و وزارت نیرو باشند. 
وی در این راستا لزوم جلب همراهی استانداران، نمایندگان منطقه، فرمانداران 
و س��ایر مسئولین را نیز بسیار مهم قلمداد کرد. مهندس ارجمند مدیرکل 
راهبری و نظارت بر شبکه انتقال و فوق توزیع وزارت نیرو نیز شورای پایایی 
شبکه برق کشور را عالی ترین نهادی دانست که کفایت و امنیت شبکه برق 
را برعهده دارد. وی افزود: برای اثر بخشی بیشتر این شورا بزودی نظام نامه ای 
تدوین و کارگروه های مختلفی زیر نظر این ش��ورا تشکیل خواهد شد و به 
عنوان مثال کسی که در شرکت های صنعت برق معاون بهره برداری شود 
باید گواهینامه صالحیت این شورا را نیز داشته باشند. مهندس ارجمندی، 
 ش��ورای پایایی را مصدر مهمی ب��رای روان کاری فعالیت های تخصصی و 
بهره برداری صنعت برق قلمداد و اظهار امیدواری کرد که با برگزاری دوره ای 
این جلسات در شرکت های برق منطقه ای سراسر کشور، نظارت مسئولین 
امر اخذ و تصمیمات اثربخش و مقتضی اتخاذ و عملی شود. شایان ذکر است 
پیش از این جلسه، مهندس هاشمی، مهندس ارجمند، مهندس عفت نژاد 
به همراهی دکتر افش��ین روشن میالنی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
آذربایجان و تنی چند از مسئولین این شرکت از مرکز دیسپاچینگ شمالغرب 
و پست ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه تبریز بازدید و به ترتیب با توضیحات مهندس 
برنجی مدیرامور دیس��پاچینگ شمالغرب و مهندس شاهسون رئیس اداره 
بهره برداری پست های ۴۰۰ کیلوولت منطقه از آخرین وضعیت شبکه برق 

آذربایجان مطلع شدند.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز -دکتر علی اکبر 
صالحی  معاون  محترم ریاست جمهورو رئیس  سازمان 
انرژی اتمی ایران با اهدای لوح تقدیر  ازمهندس سعید 
بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
اس��تان قزوین  و همکارانشان به پاس  تالش مجدانه و 
بی شائبه با این سازمان  تقدیر و تشکر بعمل آوردند.در 

بخشی از این لوح آمده :

جناب آقای مهندس بهادیوند چگینی 
اگر امروز مدیران و تالشگران صنعت هسته ای کشور 
با عزمی اس��توار و خلل ناپذیر، پای در میدان مجاهدت 
علمی نهاده و در پرتو اراده ملی و انس��جام اس��المی ، 
ب��رگ زرین دیگری به کارنام��ه پر افتخار نظام مقدس 
جمهوری اس��المی ایران می افزایند ، بر ناظران آگاه و 
صاحب بصیرت ، آش��کار و هویداست که این پیروزیها 

و دس��تاوردها ، مرهون ایثار و ف��داکاری افرادی از خود 
گذشته است که بی نام و نشان ، زمینه حضور قدرتمند 
فرزندان این مرزو بوم را در این کارزارجهانی فراهم نموده 
اند،  از این رو بر خود الزم می دانم به پاس تالش های 
مجدانه و بی شائبه جنابعالی در خصوص ، همکاریهای 
همه جانبه با این س��ازمان تقدیر و تشکر نمایم . امید 
 اس��ت در پرتو الط��اف الهی ، بیش از پیش در مس��یر 

خدمت رس��انی به میهن عزیز اسالمی توفیق یافته و با 
تالش و هّمت مضاع��ف در را تحقق اهداف بلند مدت 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،بر حسنات کارنامه 

خدمت خود بیفزایید .

اصفهان- خبرن�گار فرصت ام�روز - با تالش 
همکاران واحدهای مهندسی خوردگی، تعمیرات خط، 
ترابری، بازرسی فنی و ایمنی منطقه اصفهان طی سال 
گذش��ته تعداد 8۲ محدوده دارای خوردگی در مسیر 
خط انتقال نفت خام مارون-اصفهان ترمیم شده است. 
به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات 

نفت ایران-منطقه اصفهان، مهندس رحمت اهلل مصباح 
سرپرس��ت واحد خوردگی این منطقه با ارائه گزارشی 
از فعالی��ت های س��ال ۹۵ این واح��د گفت: عملیات 
ترمیم نقاط دارای خوردگی بر حسب اولویت به طول 
183۵ متر و حجم خاکب��رداری 1۹11۰ متر مکعب 
انجام ش��ده اس��ت.مصباح اضافه کرد: عالوه بر موارد 
ذکر شده، پوشش خطوط لوله به طول 173۲ متر در 
8۲ مح��دوده به همراه خاکری��زی ۲۰36 متر طول با 
حجم ۲17۹۰ متر مکعب نیز انجام ش��ده اس��ت. وی 
با بیان اینکه زیر س��ازی و اعمال پوش��ش مناسب در 
مس��یر خط مارون-اصفهان در برخی از مراکز انتقال 

نفت نیز صورت گرفته اس��ت گفت: پوشش لوله های 
مربوط به سیستم سوخت، خنک کننده و تخلیه گاز 
توربین های س��والر و لوله های منیفولد مرکز انتقال 
نفت شماره یک، پوشش کامل جامد اپوکسی برروی 
س��طوح خارجی ولو 3۰ اینچ واق��ع در کیلومتر ۲۲۹ 
نیز از س��وی این واحد اجرا گردید. سرپرس��ت واحد 
خوردگی منطقه اظهار داش��ت: در طول سال گذشته 
سیستم تزریق مواد بازدارنده به طور مستمر و همچنین 
عملیات پیگرانی با ارسال پیگ تمیز کننده حد فاصل 
مراکز انتقال نفت در مسیر خط مارون-اصفهان انجام 
ش��د. وی ادامه داد: نظارت بر تعمیرات اساسی مخزن 

T۵ مرکز انتقال نفت شهید بهشتی و تهیه شرح کار 
جهت آغاز عملیات تعویض پوشش ۵۰ کیلومتر از خط 
مارون – اصفهان از اقدامات س��ال گذش��ته این واحد 
می باش��د. وی به اهداف و برنامه های س��ال ۹6 اشاره 
کرد و گفت: این واحد در راس��تای خط مشی شرکت، 
حفاظت از تأسیسات و جلوگیری از اتالف منابع، برنامه 
هایی از جمله تعویض پوشش بر اساس نتایج پیگرانی 
هوشمند از کیلومتر 38۰ تا ۴3۰ متر، ترمیم خوردگی 
های خارجی خط مارون برپایه اولویت، الیروبی و رنگ 
آمیزی مخزن T۲ نفت خام مرکز انتقال نفت ش��ماره 

یک را در برنامه کاری سال جاری دارد.

س�اری -دهقان - مدیر عامل ش��رکت ملی پست 
جمهوری اس��المی ای��ران گفت: ارائه خدمات پس��تی 
به تمامی ایرانیان و ایجاد س��االنه ۲ هزار دفاتر پس��تی 
در کش��ور از برنامه های مهم پست اس��ت. به گزارش 
خبرنگار مازندران، حس��ین مه��ری در افتتاح ۹ پروژه 
پس��ت اس��تان مازندران با محوریت سیستم یکپارچه 
 مدیریت امالک کش��ور )س��یماک( در س��اری، گفت: 
سالم سازی در اقتصاد، کاهش هزینه برای مصرف کننده 
و ش��فاف س��ازی در اقتصاد از مزیت های شرکت ملی 

پست جمهوری اس��المی بوده و سرمایه گذاری در آن 
ضروری اس��ت. وی افزود: در س��ال ۹۲ وضعیت پست 
بسیار اسفناک بوده تا جایی که پست نه تنها ملزومات 
اولی��ه را برای انجام ماموریت نداش��ت ، بلکه به لحاظ 
حقوقی در شرایط ماندن یا منحل شدن بالتکلیف مانده 
بود. مهری خاطرنش��ان کرد: این شرکت در سال ۹۲ با 
۴۴ میلی��ارد تومان بدهی به کارکن��ان ، تحویل دولت 
یازدهم داده شد  و برای فائق آمدن بر مشکالت از وزیر 
ارتباطات ۴۴ میلیارد تومان قرض کردیم درصورتی که 

درآمد ش��رکت ۲۹ میلیارد تومان و هزینه کرد آن ۴1 
میلیارد تومان بوده است. مدیر عامل شرکت ملی پست 
جمهوری اس��المی ایران با اش��اره به  این امرکه با ملی 
شدن پست بهترین مأموریت ها برای شرکت تدوین شد،  
تصریح کرد: با تمام مش��کالت در سال ۹۵ این شرکت 
تبدیل به ش��رکت ملی و مجموعه قوانین آن به شکل 
کتابچه به شهرستان ها ارسال شد. مهری یادآورشد: در 
برنامه ششم توس��عه باید حدود ۲1 هزار میلیارد ریال 
برای زیر ساخت ها و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان 

در پست کشور سرمایه گذاری شود. مدیر عامل شرکت 
ملی پست جمهوری اس��المی ایران افزود: طبق برنامه 
ساالنه بایستی ۲ هزار دفتر پست در روستاها ایجاد شود 
درعین حال بحث پس��ت در تمامی فرودگاه ها، پایانه ها 
و گمرک )برای انجام امور حاکمیتی( در برنامه شش��م 

توسعه دیده شده است.

تبری�ز - ماهان فالح- مع��اون فرهنگی اداره 
کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی آذربایجان شرقی 
با تاکید بر لزوم توجه به اثربخش��ی فرهنگ و هنر 
در جامعه گفت: تمدن، رش��د و بالندگی هر کشور 
وابس��ته و نیازمن��د فرهن��گ و هنر ب��وده و با آن 
معیارها س��نجیده می شود. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، محمدحسن چمیده فر در آیین اختتامیه 
چهارمین جش��نواره سراسری نثر معاصر مراغه در 
تاالر عبدالقادر مراغی اف��زود: فرهنگ و هنر نه به 
 عنوان کاالی تزئینی بلکه معیار رشد اجتماعی هر 
جامعه ای در عصر حاضر اس��ت. وی ادامه داد: در 
س��ال های اخیر به همت دول��ت تعداد مجوزهای 
صادرشده کتاب در دبیرخانه کتاب آذربایجان شرقی 
از 8۰۰ جلد در س��ال های قبل از آن به یک هزار 

و 6۰۰ جلد در حال حاضر رس��یده و این امر نشان 
دهن��ده توجه و اهمیت فرهن��گ و هنر در جامعه 
است. وی با اشاره به برگزاری جشنواره سراسری نثر 
معاص��ر، آن را حرکتی رو به جلو و بالنده در عرصه 
فرهنگ و هنر عنوان کرد و اضافه کرد: این جشنواره 
فرهنگی در شهری که مرکز فرهنگ تمدن و هنر 
این خطه بوده؛ با حضور نویسندگان جوان کشورمان 
برگزار می شود و این جای بسی تقدیر و تشکر دارد. 
وی با اشاره به پیشینه نثر در آثار فاخر ادبی کشور 
گفت: متاسفانه در کشورمان نثر با وجود تاریخ بسیار 
درخش��ان و ش��خصیت های بزرگ در این حوزه، 
مظلوم واقع شده است. وی افزود: آثار بزرگانی چون 
خواجه عبداهلل انصاری، قائم مقام فراهانی، غزالی و 
نیز در عصر حاضر آثار فاخر شخصیت های فرهنگی 

و بزرگی از جمله آش��تیانی، فروزانفر و زرین کوب 
نمونه های بارزی از این هنر در آثار ادبی کشورمان 
است. وی اضافه کرد: امروز نیز استاد حیدرعباسی به 
عنوان یکی از شاعران و نویسندگان بزرگ معاصر در 
شهر مراغه آثار متعددی در قالب نثر به جامعه ادبی 
کش��ورمان هدیه کرده است. فرماندار مراغه نیز در 
این آیین با اشاره به لزوم وجود زمینه های الزم برای 

رش��د فرهنگی جامعه گفت: هنر و فرهنگ زمانی 
رشد و بالندگی خواهد داشت که محیطی امن و آرام 
برای این منظور در جامعه فراهم شود. ظفرمحمدی 
افزود: همانگونه که جوانان این مرز و بوم در هشت 
س��ال دفاع مقدس از کیان و میهن اس��المی دفاع 
کردند، امروز نیز در درون مرزها و شهرها برای رشد 
و توسعه فرهنگی کشور تالش و مجاهدت می کنند. 
وی ادامه داد: با توجه به انتخابات حساس پیش رو، 
باید کسانی انتخاب شوند که دغدغه فرهنگی داشته 
و به مطالبات اقشار مختلف از جمله هنرمندان توجه 

بیشتری داشته باشد. 
در این آیین از آثار برگزیده این جشنواره در زمینه 
نثر تجلیل شد و همزمان نیز انجمن موسیقی مراغه 

نیز آغاز به کار کرد.

تبریز - ماهان فالح- مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان آذربایجان شرقی گفت: بسیج نقش 
اساس��ی در تروی��ج فرهنگ ایثار و ش��هادت دارد. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، قاسم صمدیان در جلسه 
شورای فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج شهید زبردست 
و معرفی فرمانده جدید این پایگاه که با حضور سرهنگ 
بهروزی فرمانده حوزه ۲ بسیج کارمندی شهید مدنی 
استان و اعضای ش��ورای فرماندهی حوزه برگزار شد، 
گفت: بسیج نقش اساس��ی در ترویج فرهنگ ایثار و 
ش��هادت دارد. وی اضافه کرد: بس��یج نقش س��ازنده 
در اهداف عالیه انقالب داش��ته چرا که بنا به فرموده 

حضرت امام خمینی )ره( بسیج شجره طیبه است و 
این پاکی و صداقت و همدلی نش��ات گرفته از نفس 
مس��یحائی حضرت روح اله بوده و تا بسیج زنده است 

انقالب نیز زنده خواهد ماند. قاس��م صمدیان با اشاره 
به فعالیت های انجام گرفته در پایگاه مقاومت شهید 
زبردس��ت بنیاد گفت: اقدامات انجام گرفته تماما در 
راس��تای ترویج فرهنگ ایثار و ش��هادت بوده و نقش 
اساسی در پیش��برد این اهداف داشته است. فرمانده 
بسیج کارمندان حوزه ش��هید مدنی ضمن قدردانی 
از زحمات همکاران بنیاد ش��هید و امور ایثارگران در 
زمینه بسط و توسعه فعالیت های بسیج  در راستای 
منویات مقام معظم رهبری، بصیرت را عامل اصلی در 
انتخاب راه و منش اقدامات دانسته و عمل به موقع را 
یک تکلیف الهی دانست. سرهنگ بهروزی افزود: بنیاد 

شهید و امور ایثارگران بعنوان یک دستگاه عصمت و 
طهارت برای این ح��وزه یک نعمت الهی بوده و ما از 
خوان و سفره شهدا متنعم گشته ایم و این یک توفیق 
الهی اس��ت. در پایان این جلسه پس از ارایه گزارش، 
مجید حالج از یادگاران دف��اع مقدس، فرزند معظم 
ش��هید و از پیشکسوتان بسیج بعنوان فرمانده پایگاه 
شهید زبردست بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان 
ش��رقی معرفی گردید. شایان ذکر است مجید حالج 
س��مت های فرماندهی پایگاه های بسیج شهری  در 
چندین حوزه  و همچنین دو سال فرمانده پایگاه اسوه 

کشوری را در کارنامه خویش دارد.

مشاور معاونت برق و انرژی وزارت نیرو: 

 مجموعه صنعت برق آذربایجان از مناطق مهم و سرآمد
 برق های منطقه ای کشور است

تقدیر و تشکر معاون  محترم ریاست جمهور از مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان قزوین  

ترمیم 82 محدوده دارای خوردگی در مسیر مارون-اصفهان

مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران خبر داد

ایجاد ساالنه 2 هزار دفتر پستی در کشور

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

تمدن و بالندگی هر کشور نیازمند توجه به فرهنگ و هنر آن است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی:

بسیج نقش اساسی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد

اخبار

پیشرفت 80 درصدی مخزن 1000 متر 
مکعبی روستای یکه قوز شهرستان کالله

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آبفار شهرستان کالله 
از پیشرفت 8۰ درصدی مخزن 1۰۰۰ متر مکعبی روستای یکه قوز این 
شهرستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان گلستان کریم نارویی اعالم کرد  احداث 
این مخزن که آب شرب ۹ روستای بخش مرکزی شهرستان کالله را از 
مجتمع آبرسانی زاو تامین می کند بیش از چهارصد میلیون تومان اعتبار 
دارد که این پروژه از محل اعتبارات ملی از برنامه های اقتصاد مقاومتی 
وزارت نیرو در طرح های استانی می باشد که تاکنون 8۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داش��ته است.وی اظهار داشت با اتمام این عملیات روستاهای 
یکه قوز علیا ، یکه قوز س��فلی ، خواجه حسن ، کاظم خوجه ، گونیلی 
، صالح آباد ، اجن س��نگرلی ، اجن بلوک و چهار مازو با ۲3۰۴ خانوار 
 و جمعیتی بالغ بر ۹۰۲۴ نفر از نعمت آب ش��رب س��الم و بهداش��تی 

بهره مند می گردند.

آسفالت راه روستایي التین تخماق در 
سیمین شهر پایان یافت

 گ�رگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیریت س��اخت و توس��عه 
راه هاي اداره کل راه و شهرس��ازي گلستان از پایان یافتن وبهره برداري 
از اخرین مرحله آسفالت راه روستایي التین تخماق به سیمین شهر به 
طول ۴ کیلومتر که از ارزوهاي دیرینه مردم منطقه بود در روز گذشته 
خبر داد.به گزارش اداره روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان 
گلستان علي اکبر شاهیني در گفتگوبا پایگاه اطالع رساني این اداره کل 
گفت  : طول کل این محور 1۲کیلومتر با اعتبار 1۰ میلیارد ریال بوده 
که 8 کیلومترازعملیات اجرایي آن در س��الهاي گذشته انجام و مرحله 
پایاني این پروژه بطول چهار کیلومترنیز  در س��الجاري به پایان رسید.

مدیریت س��اخت و توسعه راههاي استان گلستان عملیات اجرایي این 
پروژه را شامل ترمیم ،زیرسازي وبیس واسفالت ذکر نمود.وافزود: اعتبار 
این پروژه ۴8۰۰ میلیون ریال از محل منابع استاني است که تا کنون 
هیچگونه تخصیصي به این پروژه اختصاص نیافته است .شاهیني افزود:  
با پایان یافتن این پروژه مردم روستاهاي سقر تپه،توماچ لر، التین تخماق 
در حوزه سیمین شهر ازراه مطلوب آسفالته برخوردارشده و باعث کاهش 
زمان س��فر و صرفه جویي درمصرف س��وخت و افزایش ایمني و رونق 

اقتصادي منطقه خواهد شد.

مراسم گرامیداشت روز جهاني مخابرات و 
ارتباطات در مخابرات منطقه آذربایجان غربي

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز -  همزمان 
با روز جهاني مخابرات و ارتباطات مراسمي به این 
مناسبت درس��الن آمفي تئاتر مخابرات منطقه 
آذربایج��ان غربي  با حضور گس��ترده همکاران 
برگزار شد . در این مراسم مدیر مخابرات منطقه 

آذربایجان غربی به مناسبت روز جهاني مخابرات وارتباطات از تالشهاي 
همکاران مخابرات منطقه قدرداني نمود و خاطرنش��ان کرد که س��ال 
جاری، یکصد و پنجاهمین س��الگرد تأسیس اتحادیه جهانی مخابرات 
)ITU( همگام با پدیده های پیشرفته و تلفیقی فناوریهای ارتباطی و 
اطالعاتی اس��ت که جهان را به تازه ترین و شگفت انگیزترین  سامانه 
های ارتباطی در دس��ترس مجهز ساخته است. دکتر اسمعیل زاده در 
اش��اره به شعار روز جهاني مخابرات وارتباطات گفت : )داده هاي بزرگ 
براي تاثیرات بزرگ( همگام با پدیده های پیشرفته و تلفیقی فناوریهای 
ارتباطی و اطالعاتی است که جهان را به تازه ترین و شگفت انگیزترین  
س��امانه های ارتباطی در دسترس مجهز ساخته است. این شعار منجر 
به تعیین چش��م ان��داز و تعیین مجموعه اي از سیاس��ت هاي علمي 
براي مجموعه مخاب��رات و فناوري اطالعات مي گردد.  مدیر مخابرات 
منطقه آذربایجان غربي افزودند: همه تالشهاي مجموعه مخابرات باید 
در راس��تاي ارائه خدمات به مشتریان باشد، باید با ارائه سرویس هاي 
بهتر و به روزتر بتوانیم مشتریان را راضي نگه داریم . ایشان بحث رضایت 
مش��تریان و ارتقاء وپشتیباني سرویس را یکي دیگر از موضوعات مهم 
مخابرات برشمرد و ادامه داد:  باید در این حوزه همکاران جذب مشتري 
، رضایت مش��تري وتوسعه مشتري را در دس��تور کار خود قرار دهند 
وبتوانیم در این زمینه هم موفق عمل کنیم. اجراي موسیقي محلي  ، 
پخش کلیپ و برگزاري مسابقه کتبي از دیگر برنامه هاي این مراسم بود 
. درپایان این مراسم از جمعي از همکاران که تالش قابل قبولي در حوزه 

کاري خود داشتند تقدیر بعمل آمد .

آغاز عملیات حفاری و جابجایی چاه آب 
شرب شهرک امیریه شهریار 

مالرد- مژگان علیقارداش�ی - مدیر امور 
آب وفاضالب شهرستان شهریار از آغاز عملیات 
جابجایی و حفاری یک حلقه چاه آب ش��رب در 
شهرک امیریه ش��هریار خبر داد. ناصر محرمی 
مدیر امور آبفای  شهرستان شهریار گفت: با توجه 

به افت سطح سفره های زیر زمینی و کاهش میزان تولید و برداشت آب 
از چاه علوی و همچنین به منظور جلوگیری از افت فشار احتمالی در 
فصل تابستان و در راستای ارائه خدمات رسانی مطلوب به شهروندان، 
عملیات جابجایی و حفاری با اولویت در دستور کار قرار گرفت تا با اتمام 
عملیات و بهره برداری از چاه فوق میزان کس��ری آب شرب مورد نیاز 
جبران وتامین ش��ود . وی افزود: با پیگیری و تالش مجموعه همکاران 
در امور آبفای شهریار و شرکت آب و فاضالب شهرها و شهرکهای غرب 
تهران با حفاری و بهره برداری از چاه جدید بر ظرفیت تولید آب شرب 
شهرستان افزوده خواهد شد تا شهروندان همواره از آب شرب بهداشتی و 
با کیفیت برخوردار شوند. مدیر امور آبفای شهرستان شهریار اضافه کرد: 
به منظور جلوگیری از هرگونه اختالل در آبرسانی، افت فشار و یا قطعی 
احتمالی آب بویژه در فصل گرم سال از شهروندان درخواست می شود 
در مصرف آب صرفه جویی نموده و از مصارف غیر ضروری جدا پرهیز 
نمایند . محرمی در پایان از مسئولین شهرستان شهریار که همواره این 
امور را در اجرای طرح های عمرانی یاری کرده اند تشکر و قدردانی کرد.

اعطای نشان عالی روابط عمومی به 
فاطمه قدیمی درسومین دوره برپایی 
همایش روز ملی ارتباطات به عنوان 
یکی از برگزیدگان عرصه ارتباطات

رشت- مهناز نوبری- در مراسمی 
س��ومین همایش و جش��ن روز ملی 
ارتباط��ات و رواب��ط عموم��ی در تاالر 
وحدت - تهران برگزارشد. دراین مراسم 
که با حضور دکتر زهرا سعیدی رئیس 

فراکسیون روابط عمومی و رسانه در مجلس شورای اسالمی، دکتر 
علی اکبر جاللی استاد دانشگاه و پدر علم اطالعات ایران، سیدشهاب 
سید محسنی رییس انجمن متخصصان روابط عمومی و جمع کثیری 
از اساتید و صاحب نظران حرفه روابط عمومی، مدیران عالی رتبه و 
کارشناسان روابط عمومی برگزار شده بود، "نشان روابط عمومی" به 
برگزیدگان این همایش اعطاء گردید. گفتنی است در همایش فوق 
با شعار»پیش به سوی« به همت انجمن متخصصان روابط عمومی، 
بنیاد رودکی و موسسه کارگزار روابط عمومی در تاالر وحدت برگزار 

شده بود، از پنج فعال روابط عمومی تجلیل به عمل آمد. 

اخبار

سید خلف موسوی اعالم کرد:
عزم جدی شهرداری اهواز جهت 

ساماندهی ضایعات ساختمانی
اهواز- خبرنگار فرصت امروز 
- نشس��ت بررس��ی موضوع جمع 
آوری نخال��ه های س��اختمانی در 
ش��هر اهواز با حضور شهردار اهواز، 
مدیرکل امور ش��هری اس��تانداری 
خوزس��تان، مدیرکل اداره محیط زیس��ت خوزس��تان و معاونین و 
مدیران مناطق شهرداری اهواز برگزار شد. در این دیدار  سیدخلف 
موسوی با اشاره به اهمیت عملکرد شهرداری اهواز در موضوع نخاله 
های ساختمانی اظهار داشت: هم اکنون در مناطق مختلف نیروهای 
خدمات شهری مشغول انجام وظیفه هستند ولی تا وضعیت مطلوب 
فاصله داریم بر این اساس مشغول تدوین طرح ساماندهی ضایعات 
جهت حل کامل این مشکل هستیم که در این زمینه با سازمانها و 
کارشناسان مرتبط نیز مشغول رایزنی هستیم. شهردار اهواز تشریح 
کرد: ما محل و میزان دپوی نخاله ها را در س��طح شهر شناسایی و 
به مناطق جهت اقدام اعالم کردیم. لیکن برای حل معضل باید دو 
کار اساس��ی صورت پذیرد: ابتدا باید مناطق آلوده را پاکسازی کرد 
که این اقدام صرفاً با ماش��ین آالت شهرداری میسر نمی شود. وی، 
همکاری س��ایر ارگانها را جهت در اختیار قرار دادن ماش��ین آالت 
خواس��تار شد. موسوی اعزام خودروهای گشت ویژه را در اقدام دوم 
اعالم کرد و افزود: جهت این کار با مشکلی مواجه هستیم و آن ضابط 
نبودن نیروهای اجراییات شهرداری است که باعث بروز درگیری و 
بعضاً آسیب دیدن نیروهای شهرداری و نیز تداوم این مشکل است 
و بر این اس��اس از سازمان محیط زیس��ت درخواست می کنم که 
نیروهای اجراییات خود را که ضابط قضایی هستند جهت این موضوع 
با اجراییات شهرداری همراه کنند تا با برخورد قانونی با متخلفین این 

پدیده ی ناهنجار به حداقل برسد.

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

اراک - خبرنگار فرصت امروز - مهندس زماني قمي  اس��تاندار 
اس��تان مرکزي در بازدید خود از پاالیش��گاه امام خمیني )ره( شازند، 
حمایته��اي همه جانبه خود را از مهندس جمش��یدي مدیر عامل، در 
جهت احداث پروژه ETBE  در راستاي محقق شدن فرمایشات مقام 
معظم رهبري “اقتصاد مقاومتي، تولید، اشتغال” اعالم نمود. به گزارش 
روابط عمومي شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند در این بازدید 
که مهندس میرزایي فرماندار شهرستان شازند، مهندس جمشیدي مدیر 
عامل  و تني چند از مدیران واحدهاي عملیاتي و س��تادي، استاندار را 
همراهي مي کردند از محل پروژه مورد نظر در ضلع جنوبي پاالیشگاه  
به منظور امکان س��نجي و تس��ریع در تخصیص  زمین جهت احداث 
واحدهاي تولید ETBE و پلي پروپیلن  بازدید ش��د. این گزارش مي 
افزاید مهندس  جمش��یدي طي توضیحي، هدف از این طرح را تاکید 
بر مطالعات و بررس��ي انجام شده پیرامون تبدیل بوتان مازاد پاالیشگاه  
دانست که جهت تسریع در اجرایي شدن این پروژه و رفع موانع  امنیتي 
و مشخص ش��دن حفظ حریم حراستي شرکت این هماهنگي صورت 
گرفته است و انشااهلل در اولین فرصت شروع کارهاي ساختماني آن به 
صورت رسمي توسط استاندار محترم صورت خواهد پذیرفت. وي افزود 
هدف از این پروژه که توسط یک شرکت خصوصي احداث خواهد شد 
استفاده از گاز بوتان مازاد پاالیشگاه به عنوان خوراک و تولید محصوالتي 

همچون ETBE  “ماده اکتان افزا و پلي پروپیلن” خواهد بود. 

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری خبر داد 

افزایش توانمندی عملیاتی منطقه ساری 
با ۷800 نفر ساعت آموزش

س�اری - دهقان - س��خنگوی 
ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های 
نفتی منطقه ساری گفت : تعداد ۹۴ 
دوره تخصصی و عمومی آموزش های 
واکنش در شرایط اضطراری و پدافند 
غیر عامل ، ایمنی و آتش نشانی ، بهداشت و محیط زیست در سال ۹۵ 
برگزار شد . به گزارش خبرنگار مازندران ، عباس خلیل پور سخنگوی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با بیان اینکه حیات 
سازمانها به دانش ، آگاهی و مهارت های گوناگون و بروز وابسته است ، 
اظهار کرد : همه ساله دوره های آموزشی متنوع با هدف ارتقای سطح 
کیف��ی مهارت های فردی و جمع��ی در مواجهه با خطرات احتمالی و 
آمادگی الزم  در واحدهای عملیاتی منطقه س��اری برگزار می شود که 
در سال ۹۵  تعداد حدود 78۰۰ نفر ساعت  دوره های مختلف آموزشی 
برای پیمانکاران ، رانندگان تانکر های سوخت و پرسنل شرکت برگزار 
شد. عباس خلیل پور بیان کرد : در سال ۹۵ تعداد ۹۴ دوره در بخشهای  
واکنش در شرایط اضطراری و پدافند غیر عامل ، ایمنی و آتش نشانی،  
بهداش��ت و محیط زیس��ت به همت واحد آموزش و ایمنی و بهداشت 
محیط زیست ) اچ اس ای ( در منطقه ساری برگزار شد و در این دوره ها 
گروه پیمانکار ، رانندگان نفتکش و کارکنان منطقه ساری شرکت کردند. 
وی ادامه داد : هدف از آموزش رانندگان نفتکش ارتقای س��طح ایمنی 
و حف��ظ آمادگی و افزایش توانمندی آنها ، متمرکز بر آموزش رانندگی 
تدافعی ، مهارت های نوین رانندگی ، آموزش ایمنی و بهداشت محیط 
زیست ) اچ اس ای ( ، تشریح دستورالعمل های اچ اس ای و همچنین 
مسائل عمومی پدافند غیر عامل و مدیریت بحران می باشد .خلیل پور 
اذعان داشت : امروزه فلسفه اچ اس ای با نگرش نوین به مسائل بهداشتی،  
ایمن��ی و محیطی در صنعت نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت،  
سیاست های اتخاذ شده در این نگرش بر اساس ارتقای سطح سالمتی 
کارکنان ، کاهش آثار نا مطلوب صنعت در محیط زیست ، افزایش آثار 
مثبت بر صنعت زیست ، افزایش ایمنی کارکنان ، تجهیزات و تاسیسات 
، کاهش حوادث و آسیب های محیط های صنعتی به پایین ترین میزان 

ممکن از طریق آموزش به پرسنل میسر می شود .

نصب افزون بر 161هزار انشعاب در بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- با توسعه پروژه های گازرسانی در 
استان بوشهر و اتصال شهرها و روستاهای جدید به شبکه سراسری گاز ، 
روند نصب انشعاب ها دراین استان طی سال های اخیر به سرعت افزایش 
یافته است. مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر با اعالم این مطلب افزود: 
در طول سه سال گذشته حجم فعالیت های گازرسانی در استان بسیار 
گسترده و قابل توجه بوده است و امروز ما آثار این توسعه شتابان را به 
وضوح در اقصی نقاط استان مشاهده می کنیم. وی در ادامه بیان داشت: 
با تالش های صورت گرفته ، تا کنون افزون بر 161 هزار انش��عاب در 
اقصی نقاط استان نصب و هم اکنون نیز چندین پروژه نصب انشعاب به 
ویژه در روستاهای استان در دست اجرا است. مهندس حسینی با اشاره 
به نقش مؤثر انرژی گاز در توسعه و رفاه اقتصادی مردم، تصریح نمود: 
در س��ال گذشته برنامه های تدوین شده در زمینه نصب انشعاب ها را 
بط��ور کامل اجرا نموده و در این ارتباط موفق به اجرا و نصب قریب به 
۲3۰۰۰ انشعاب در سطح استان شدیم. این مقام مسئول همچنین روند 
افزایش نصب انشعابات در استان را طی سال های اخیر بسیار مطلوب 
ارزیابی کرد و بیان داش��ت :  طی سه سال گذشته تا کنون شاهد رشد 
11۴ درصدی در روند نصب انشعاب ها در استان بوده ایم که بی شک 
تحقق این فرآیند ، گامی مهمی در اهتمام خدمتگزاری به مردم استان 

محسوب  می شود.
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رئیس انجمن قطعه سازان می گوید: براساس 
توافقات صورت گرفته در جریان همکاری های 
جدید پژو و ایران خودرو از کلیه قطعه س��ازان 
توانمند داخلی استفاده شده و قرارداد همکاری 

با آنها منعقد می شود. 
رضا رضایی با اش��اره به فعالی��ت نزدیک به 
1200 قطعه س��از در کشور، بر لزوم ادغام این 
واحده��ا ب��رای توانمند س��ازی در این صنعت 
تاکید کرد و اظهار داشت: در صنعت خودروی 
دنیا چنین روی��ه ای که با 1200 تامین کننده، 
ق��رارداد همکاری داش��ته باش��ند قطعا وجود 
پیش��رفته  در کش��ورهای  معم��وال  و  ن��دارد 
شرکت ها با حداکثر 30 تا 40 شرکت توانمند 

همکاری دارند. 
وی تصری��ح کرد: چنانچ��ه روندی که امروز 
در صنع��ت خ��ودروی دنی��ا وج��ود دارد در 

ای��ران نی��ز دنبال ش��ود و در جری��ان تعمیق 
همکاری ه��ا، قطعه س��ازان کوچ��ک ادغ��ام و 
تش��کیل ش��رکت های تیر وان را دهند، ضمن 
اینکه توان بالقوه قطعه س��ازان افزایش می یابد، 
بی ش��ک جریان آر  اند دی و مهندسی تولید و 
همچنین صادرات در این صنعت حرکتی بهتر 

یافته و توسعه خواهد یافت. 
وی تاکید کرد: البته مفهوم ادغام واحدهای 
قطعه س��ازی کوچک، ب��ه معنای ح��ذف این 
شرکت ها نیست بلکه هدف ادغام توانمندی ها 
در قالب ش��رکت های بزرگ تر برای گس��ترش 
هم��کاری ب��ا همتای��ان خارج��ی و حضور در 

زنجیره تامین محصوالت جدید است. 
وی با اش��اره به آغاز خط تولید خودروی پژو 
)2008( نخس��تین محصول مش��ترک شرکت 
 ای��کاپ طی دو هفته گذش��ته اظهار داش��ت: 

ایران خودرو در راس��تای تولی��د این محصول 
جدید در تالش است امس��ال با توانمند سازی 
قطعه س��ازان و افزای��ش مه��ارت در زنجی��ره 
تامین، گام بزرگ تری را در مسیر ارتقای تولید 
و توس��عه سهم قطعه س��ازان داخلی در کشور 
بردارد. این فعال در صنعت قطعه سازی کشور 
با اش��اره به اینکه امروز قطعه ساز و خودروساز 
در یک خانواده قرار داش��ته و هدف مشترکی 
را دنب��ال می کنند، خاطرنش��ان ک��رد: انتظار 
می رود امس��ال شاهد تغییرات خوبی در حوزه 

قطعه سازی کشور باشیم. 
رضایی تصریح کرد: بی شک امروز خودروساز 
ب��دون وج��ود قطعه س��ازان توانمن��د و دارای 
تکنولوژی و دانش فنی به روز، پیشرفت نخواهد 
کرد.  وی با توجه به اعالم برنامه خودروسازان 
در س��ال جاری افزود: امس��ال، بی تردید سال 

افزای��ش توانمند س��ازی قطعه س��ازان داخلی 
خواهد بود. 

وی در ادامه با تش��کر از همکاری و حمایت 
کمیس��یون های اقتصادی و صنایع مجلس در 
رفع مش��کالت و موانع صنعت خ��ودرو اظهار 
داش��ت: در جلس��اتی که با نمایندگان این دو 
کمیس��یون داشتیم، آنچه اعضای کمیسیون ها 
بر آن تاکید داشتند، توانمندسازی قطعه سازان 
از مس��یر منطقی و مهندس��ی اس��ت و اینکه 
مجل��س از هیچ گون��ه هم��کاری ای کوتاه��ی 

نخواهد کرد. 
وی تصریح کرد: امید اس��ت با برنامه ریزی و 
نقشه راه درست، مسیری که در این چند سال 
موجب شد قطعه سازی در کشور تضعیف شود 
در جریان منطقی قرار گیرد و امس��ال، س��ال 

خیز توانمند سازی قطعه سازان باشد. 

در  توانس��ت  خ��ودرو  صنع��ت  حال��ی  در 
چهارس��ال دولت یازدهم به واسطه استفاده از 
ظرفیت های برجام، مش��ارکت با خودروسازان 
خارجی را کلید بزند و خودروس��ازی کشور را 
در جاده توس��عه قرار دهد که بررسی تحوالت 
آینده صنعت خودرو نشان می دهد دولت آینده 
با چالش های دیگری در تحقق مس��یر توسعه 

مواجه است. 
هر چن��د به واس��طه توافق هس��ته ای و لغو 
تحریم ها بزرگ ترین مانع توسعه صنعت خودرو 
در کش��ور هموار ش��د اما به نظر می رس��د که 
برخ��ی از چالش ه��ای این صنعت، ریش��ه ای و 
همراه تمام��ی دولت ها بوده و چاره ای نیز برای 
آنها اندیش��یده نشده اس��ت. به گفته برخی از 
کارشناس��ان، صنعت خودروی ایران از ابتدا بر 
پایه خودروساز ش��دن بنا نشده بود بلکه هدف 
صرفا مونتاژ بوده اس��ت، این در شرایطی است 
که حرکت به س��مت خودروساز شدن یا تولید 
خودروهای رقابت پذیر در عرصه جهانی از جمله 
آمال و آرزوهای دس��ت اندرکاران یا مس��ئوالن 
صنعت��ی در ه��ر دوره ای از دولت بوده اس��ت.   

اما این آرزو همیش��ه در همین حد باقی مانده 
چرا که رس��یدن به این آرزو هیچ گاه با عملکرد 
سیاس��ت گذاران این صنعت همخوانی نداش��ته 
اس��ت. نتیجه عملکردها نیز مش��خص اس��ت، 
به طوری که برخی از خودروس��ازان ما هم اکنون 
مونتاژکنن��ده بس��یاری از محص��والت چینی، 
ک��ره ای یا فرانس��وی ش��ده اند. بنابراین به نظر 
می رسد که خودروساز شدن به معنای آنچه در 
کشور کره اتفاق افتاد الزاماتی دارد که متاسفانه 
دولت ها قادر به پذیرش ریس��ک آن نیس��تند.  
یکی از این الزامات تحقق خصوصی س��ازی به 
معنای واقعی در ش��رکت های خودروساز است 
که دولت ها خیلی به این امر تمکین نمی کنند 
و عالقه من��د به سیاس��ت گذاری در صنعت یاد 
ش��ده هس��تند. اما چالش دیگری که دولت ها 
در صنع��ت خودرو با آن مواجه هس��تند تولید 
محصوالت عمدتا قدیمی اس��ت که از کیفیت 
جهانی نیز برخوردار نیس��تند، همین مس��ئله 
منجر به آن ش��ده ک��ه تولی��دات داخلی تنها 
مصرف داخلی داش��ته باشند و صادرات محور 
نباش��ند. در این مورد دولت ها به دلیل کمبود 

مناب��ع مالی واحده��ای تولیدکنن��ده خودرو، 
تالش��ی برای خروج این خودروه��ا از خطوط 
تولید خودروس��ازها نمی کنند چ��را که نگران 

تبعات حذف آنها هستند. 
اما کیفیت محصوالت داخلی همیش��ه جزو 
انتق��ادات مصرف کنندگان ب��وده حال آنکه به 
دلی��ل انحصار صنع��ت خودرو، مش��تریان در 
ایران چاره ای ج��ز پذیرش آن ندارند، بنابراین 
چالش کیفیت هم��راه دولت بعدی نیز خواهد 
بود. از س��ویی حمایت دولت از خودروس��ازان 
چ��ه در قالب حمایت ه��ای تعرفه ای ی��ا ارائه 
تسهیالت به مش��تریان برای خرید محصوالت 
داخلی مش��کالتی را برای دولت ها ایجاد کرده 
و مانع از توسعه این صنعت و تولید محصوالت 
رقابت پذیر شده اس��ت، بنابراین باید در دولت 
بعدی مرز این حمایت ها مش��خص ش��ده تا به 
مانعی برای پیش��رفت صنعت خ��ودرو تبدیل 
نش��ود. اما ت��داوم س��رمایه گذاری خارجی در 
بخ��ش خ��ودرو که ب��ا روی کار آم��دن دولت 
یازده��م کلید خورد نی��ز از جمله چالش های 
دولت بعدی است؛ چرا که مشخص نیست این 

سرمایه گذاری همچنان ادامه دار باشد. 
بررسی صنعت خودرو طی سال های گذشته 
نش��ان می دهد که تولیدکنن��دگان خودرو به 
دلیل اعمال تحریم ها و تش��دید آنها در س��ال 
1391 با چالش های جدی مواجه بود که یکی 
از عمده تری��ن چالش ه��ا، خروج ش��رکت های 
خودروس��از خارجی از کش��ور و آس��یب دیدن 
خط��وط تولی��د به دلی��ل نبود قطع��ات مورد 
نی��از بود. با وجود این دولت یازدهم توانس��ت 
از طری��ق جایگزین ک��ردن مناب��ع جدید بار 
دیگر خطوط تولید ش��رکت های خودروساز را 
راه اندازی کن��د؛ به طوری ک��ه همین موضوع 
موجب شد تولید خودرو در سال 1393 با رشد 
50 درصدی مواجه ش��ود. در ای��ن بین حضور 
شرکت های خارجی نیز بس��یار تاثیر گذار بود. 
بدین ترتیب در حال��ی دولت یازدهم گام های 
موثری در توس��عه صنعت خودرو برداشت که 
برخ��ی از چالش های این صنع��ت همچنان با 
دولت دوازدهم همراه خواهد بود. چالش هایی 
که باید به طور ریش��ه ای حل ش��ود ت��ا بتواند 

مسیر توسعه این صنعت را هموار کند. 

توانمندیهایقطعهسازانافزایشمییابد

عض��و هیات مدیره انجم��ن تخصصی صنایع 
همگن قطعه سازی کشور می گوید: خوشبختانه 
قراردادهای اخی��ر خودرویی، منجر به انتخاب 
چن��د قطعه س��از در زنجیره تولید و تش��کیل 
جوینت  ونچرهایی با همتایان خارجی و معتبر 

شده است. 
مهدی مطلب زاده اظهار داشت: البته توسعه 
همکاری ها و ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی 
در صنع��ت قطعه س��ازی ای��ران بس��تگی ب��ه 
سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت در 

ماه های آتی دارد. 
وی تاکی��د ک��رد: ب��ا ت��داوم همکاری ه��ا و 
افزایش جوینت ونچر ها، ضمن انتقال و ارتقای 
تکنول��وژی تولید قطعات خودرو، بخش زیادی 
از نیاز بازار داخل تامین و قطعه س��ازان ایرانی 
جا پای محکم تری در بازارهای جهانی خواهند 

داشت. 
وی افزود: انتظار م��ی رود در ماه های آتی با 
توجه به قراردادها، جریان توسعه داخلی سازی 
خودروه��ا و افزایش مش��ارکت قطعه س��ازان، 
ادام��ه یابد ه��ر چند تداوم این روند مس��تلزم 
فراهم س��ازی زیرس��اخت های تولی��د قطعات 

جدید در واحدهای قطعه سازی است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه اس��اس و بنیان 
خودروسازی در کش��ورها، صنعت قطعه سازی 

اس��ت، خاط��ر نش��ان کرد: ن��گاه ب��ه صنعت 
قطعه س��ازی ایران باید تغییر کند، مس��لما با 
تغییر نگاه به صنعت قطعه س��ازی کشور است 

که صنعت خودروس��ازی ایران نیز در مس��یر 
پیشرفت قرار خواهد گرفت. 

وی همچنین به چش��م انداز تولید 3 میلیون 
خودرو و صادرات یک میلیون از این میزان در 
اف��ق 1404 صنعت خ��ودرو پرداخت و یادآور 
ش��د: برای دس��تیابی ب��ه چش��م انداز موجود 
در تولی��د و ص��ادرات، باید هم��کاری خوب و 
 مس��تمری برای تولید محص��والت با کیفیت و 
به روز بین خودروساز و قطعه ساز صورت گیرد 
تا محص��ول نهایی مورد اقبال بازارهای جهانی 

نیز واقع شود. 
ای��ن فعال در صنعت قطعه س��ازی با اش��اره 
به نق��ش موثر سیاس��ت های کالن در صنعت 
خودرو، تاکید کرد: دستیابی به اهداف صنعت 
خودرو و قطعه س��ازی بی شک به واسطه تدوین 
سیاستی کالن، این صنعت را در مسیر درست 

و منطقی هدایت خواهد کرد. 
مطل��ب زاده اف��زود: ب��ا پرهی��ز از اقدام��ات 
س��لیقه ای و حضور پر رنگ متولیان در عرصه 
صنعت خودرو و قطعه سازی کشور نیز می توان 
در آینده ش��اهد توس��عه این صنع��ت مهم در 

کشور باشیم. 

نقشسیاستهایدولتآتیدرتوسعههمکاریهایقطعهسازان

همراهانهمیشگیصنعتخودرو

گزارش2

خبر

فریادازقطعاتتقلبیخودرو
رئیس اتحادیه مکانیس��ت های تهران معتقد اس��ت یکی از 
بزرگ ترین معضالت این صنف بحث قطعاتی محسوب می شود 
که به شکل تقلبی در بازار گسترش یافته و هیچ اقدام جدی ای 
برای مب��ارزه با آنها صورت نمی گی��رد.  علیرضا نیک آیین در 
گفت وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت این روزهای صنف خود 
گفت: اگر فعالیت مکانیست ها را در دو بخش خودروهای سبک 
و س��نگین در نظر بگیریم اگر چه در بخش خودروهای سبک 
وضعیت نه چندان بدی حاکم اس��ت، اما در بخش خودروهای 
سنگین به دلیل آنکه طرح های عمرانی طی سال های گذشته 
در وضعیت خوبی قرار نداش��ته اند فعالیت هم��کاران ما نیز با 
نوعی رکود مواجه ش��ده اس��ت.  وی همچنین به بیان برخی 
معض��الت این روزهای صنف خود پرداخت و یکی از مهم ترین 
این مشکالت را بحث امداد خودروهای سیار غیرمجاز دانست و 
گفت: متاسفانه این بخش از فعالیت ها طی سال های گذشته از 
صنف ما گرفته شد و اکنون به نوعی رها شده است و این افراد 
مانند راهزن ها مردم را سرکیسه می کنند. در حالی که می شد 

با این روند مقابله کرد. 
رئیس اتحادیه مکانیس��ت های تهران با بیان اینکه طی یک 
سال و نیم گذشته 1500 مغازه مکانیکی غیرمجاز پلمب شده ، 
ادامه داد: با توجه به مش��کالت متعددی که ممکن اس��ت در 
صنف مکانیست ها وجود داشته باشد، گاه تخلفاتی مانند فعالیت 
بدون جواز، تقلب یا مواردی مانند استفاده از قطعات نامناسب 
صورت می گیرد که برای رسیدگی به این موضوعات اتحادیه ما 
80 ب��ازرس انتخاب کرده که می توان گفت هیچ صنفی به این 
تعداد بازرس برای خود نداش��ته است. از سویی ما بازرس های 
خود را از س��وی هم��کاران و افراد امی��ن و متخصص انتخاب 
کرده ایم تا از بروز هر گونه مش��کلی جلوگیری شود.  وی ادامه 
داد: طی این مدت مشخص شده که عمده تخلفاتی که در این 
حوزه صورت می گیرد نداشتن تخصص در تعمیر خودرو است 
که در 99 درصد این موارد فرد بدون برخورداری از جواز صنفی 
و به شکل بی جواز فعالیت می کند.  نیک آیین قطعات تقلبی را 
نیز معضل اصلی صنف مکانیست ها دانست و افزود: متاسفانه در 
این حوزه شرایط به گونه ای است که حتی در بسیاری از موارد 
خود فرد مکانیس��ت هم متوجه تقلبی بودن یا نبودن قطعات 
نمی شود و این مسئله اعتراضات و مشکالت متعددی را ایجاد 
می کند. در موارد متعدد قطعات تقلبی به شکل گسترده در بازار 
توزیع شده اند که استفاده از این قطعات موجبات نارضایتی های 
متع��دد را فراهم می آورد، با این وجود به ش��خصه در روزهای 
گذشته در خیابان های شهر تهران شاهد نیسانی بودم که حجم 
بس��یاری کارتن مربوط به دیسک و صفحه یک برند آلمانی را 
حمل می کرد، به عبارت دیگر به نام ش��رکت و برندی قطعات 
تولید ش��ده و بعد به راحتی ب��رای آنها کارتن های مربوطه نیز 
تهیه و حمل و نقل می ش��ود و مقابله ای ج��دی هم با این روند 
مشاهده نمی شود.  او اظهار کرد: به هر صورت ممکن است در 
میان افرادی که در این حوزه مشغول فعالیت هستند تخلفاتی 
صورت بگیرد که مردم می توانند مشکالت خود در این زمینه را 
با شماره ۷۷531۷23 مطرح کرده و انتقادات خود را پیگیری 
کنند. البته الزم است مردم به این نکته هم توجه داشته باشند 
که واحدهای فعال در این حوزه موظف هستند تعرفه های خود 
را در معرض دید عموم قرار داده و نرخ های ممهور اتحادیه را در 

جهت دید مشتریان خود قرار دهند. 
رئیس اتحادیه مکانیس��ت ها با بیان اینک��ه در نهایت حدود 
90 درصد ش��کایات به واحدهای بدون جواز مربوط می ش��ود، 
اظهار کرد: اکنون در تهران 4000 مکانیس��ت تحت پوش��ش 
اتحادیه ما قرار دارند، اما شاید به همین تعداد واحدهای بدون 

جوازی باشند که طی این سال ها به فعالیت پرداخته اند. 

افزایشسودپاناسونیکباورودبهصنعت
خودروسازی

پاناس��ونیک ب��ا گس��ترش فعالیت ه��ای خ��ود در عرص��ه 
خودروسازی، امید به افزایش درآمد 20درصدی دارد. 

به  تازگی مسئوالن پاناسونیک اعالم کرده اند که این شرکت 
پیش بینی کرده اس��ت س��ود عملیاتی س��االنه  اش به واسطه 
گسترش فعالیت و همکاری با خودروسازان، 20درصد افزایش 
خواه��د داش��ت.  غول فن��اوری ژاپن طب��ق برآورد های خود، 
انتظار افزایش س��ود عملیاتی از 2۷۶.8 ب��ه 339 میلیارد ین 
)2.93 میلی��ارد دالر( تا ماه مارس س��ال 2018 را دارد. البته 
این مبلغ کمتر از میزان 34۶.28 میلیارد ین پیش بینی ش��ده 
توس��ط رویترز است.  پاناس��ونیک که به طور جدی وارد حوزه 
خودروسازی شده، تصمیم گرفته است سهام شرکت اسپانیایی 
فیکوسا، تولید کننده آینه های مورد نیاز خودروها را خریداری 
کند. پاناس��ونیک پیش از این نیز از س��رمایه گذاری 5 میلیارد 
دالری در شرکت گیگافکتوری خبر داده بود. این کارخانه که با 
مشارکت تسال در حال توسعه است، به بزرگ ترین تولید کننده 

باتری خودروهای الکتریکی در جهان تبدیل خواهد شد. 
افزای��ش س��ود عملیات��ی پاناس��ونیک پ��س از ورود ب��ه حوزه 
خودروس��ازی، مهر تاییدی برای اس��تراتژی های کازوهیرو تسوگا، 
مدیر اجرایی جدید این ش��رکت اس��ت. پنج سال پیش، زمانی که 
وی سکان هدایت پاناسونیک را بر عهده گرفت، این شرکت مطرح 
و باسابقه فناوری در ژاپن وضعیت مطلوبی نداشت و با کاهش سهم 
بازار محصوالت خود اعم از تلویزیون  روبه رو ش��ده بود. اما با تغییر 
زمینه کاری توسط تسوگا، پاناسونیک مجددا به سوددهی بازگشته 
اس��ت.  پاناسونیک امیدوار است بخش صنعتی و خودروسازی این 
ش��رکت تا پایان س��ال مالی خود، رکورد فروش 2.۶۶ تریلیون ین 
برجا بگذارد که نشان از افزایش 10درصدی فروش نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته دارد. این موضوع به واسطه آغاز توسعه و فروش 
سیستم های سرگرمی و اطالعاتی خودرو در کنار آینه های هوشمند 

جدید و سامانه های ایمنی و کنترلی خودرو محقق خواهد شد. 

»پورشه«همبهجمعخودروسازان
تولیدکنندهقایقهایلوکسپیوست

پ��س از بوگاتی، لکس��وس و چند خودروس��از دیگر، حاال 
نوبت به پورشه رسیده است تا در ساخت یک وسیله دریایی 

همکاری کند. 
 حاال پورشه با سرمایه گذاری سنگین برندهای کشتی ساز، 
 GTT 115 محصولی 13 میلی��ون دالری به نام داینامیک
را معرفی کرده اس��ت که تولید آن ب��ه هفت فروند محدود 

خواهد بود. 
ای��ن کش��تی از فن��اوری پیچی��ده پورش��ه در س��اخت 
خودروه��ای آیرودینامیک اس��تفاده کرده، ام��ا در مجموع، 
مث��ل قایق بوگات��ی از یک خ��ودروی خاص اله��ام نگرفته 
اس��ت. نهایت سرعت داینامیک GTT 115، نزدیک به 40 
کیلومتر بر س��اعت خواهد بود و قدرت پیش��رانه آن، 1۶50 
اسب بخار برآورد می شود. ظرفیت این کشتی مناسب شش 
نفر مهمان و شش نفر خدمه است. دیگر جزییات این پروژه، 

پاییز امسال اعالم خواهد شد. 

خبر

زمانپیشفروشپژو2008مشخصشد
در شرایطی که ایران خودرویی ها به تازگی تولید انبوه پژو 
2008 را آغاز کرده اند، قرار است این محصول در خرداد ماه 
 پیش ف��روش ش��ود. 2008 نخس��تین محص��ول مش��ترک 
ایران خودرو و پژو در دور جدید همکاری مش��ترک این دو 
خودروس��از به ش��مار می رود که تولید آن رس��ما طی سال 
جدید آغاز ش��ده اس��ت.  در پی س��فر اخیر مدیرعامل پژو 
به ایران و برگزاری جلس��ه با ایران خودرویی ها، مقرر ش��ده 
اقدامات الزم برای عرضه مدل 2008 به بازار فراهم شود. بر 
این اساس، گفته می شود مسئوالن ایکاپ )شرکت مشترک 
ایران خ��ودرو و پژو( خردادماه امس��ال را برای پیش فروش 
م��دل 2008 در نظر گرفته اند. هرچن��د ایکاپ تاریخ دقیق 
پیش ف��روش پ��ژو 2008 را اع��الم نکرده ، با ای��ن حال این 
احتم��ال وجود دارد که خ��ودروی موردنظ��ر در هفته اول 
خرداد ماه پیش فروش شود. گمانه زنی این تاریخ برای عرضه 
پژو 2008 از آن جهت اس��ت که ایران خودرویی ها معموال 
در هفته اول خرداد به مناس��بت روز آزادس��ازی خرمش��هر 
)س��وم خرداد( فروش ویژه را برای محص��والت خود لحاظ 
می کنن��د و از همین رو بعید نیس��ت پ��ژو 2008 نیز جزو 
محص��والت پیش فروش��ی در تاریخ موردنظر باش��د. هرچه 
هس��ت، آنچه قطعی به نظر می رس��د، پیش فروش نخستین 
محصول مش��ترک ایران خودرو و پ��ژو در خرداد ماه قطعی 
ش��ده و این محصول به احتمال فراوان در تابس��تان تحویل 

مشتریان و راهی بازار خواهد شد. 
بنابر ش��نیده ها، قیمت پژو 2008 قطعا باالی 90 میلیون 
تومان خواهد بود، اما بسیار بعید به نظر می رسد ایکاپ این 
محصول را با قیمتی باالتر از 100 میلیون تومان عرضه کند. 

فریبقیمتوسودهایاغواکنندهدر
پیشفروشهارانخورید

واریز س��ود مش��ارکت پرداخ��ت، به صورت روزش��مار به 
مشتریانی که در روش پیش فروش پول خودرو را به حساب 
ش��رکت عرضه کننده پرداخت کرده اند، از مواردی است که 
ب��ه صراحت در آیین نام��ه اجرایی قان��ون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به آن اش��اره و تاکید شده 
اس��ت. با این حال موارد متعددی از نقض این قانون توسط 

برخی عرضه کنندگان خودرو وجود دارد. 
بر این اساس مسئله چگونگی اجرای این قانون در صنعت 
و بازار خودروی کشور و مشکالتی که در برخی موارد در این 
زمینه وجود دارد، موضوعاتی هستند که شهرام میرآخورلو، 
معاون بازرس��ی و رسیدگی به تخلفات س��ازمان حمایت از 
حق��وق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کش��ور به تفصیل 
درب��اره آن توضیح داد.  ش��رایط اج��رای آیین نامه اجرایی 
قان��ون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به خصوص پس از 

ویرایش این آیین نامه در سال 95 چگونه است؟ 
قان��ون حمایت از حق��وق مصرف کنندگان کام��ال واضح و 
مش��خص است و در تمام بخش ها تقریبا در حال اجراست. در 
حوزه فروش و خدمات پس از فروش اقداماتی توس��ط شرکت 
بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران در این زمینه شکل گرفته 
و انجام ش��ده و گزارش های آن هم در مقاطع مش��خص ارائه 
می شود. یعنی عمال در مورد شرکت های عرضه کننده خودرو، 
چ��ه تولیدکنن��ده و چه واردکنن��ده، گزارش های س��ه ماهه و 
گزارش های پایان سال را دریافت می کنیم که بر اساس برخی 

شاخص های معین عملکرد آنها ارزیابی می شود. 

تبیینمسیرراهبردیایساکو
درسال96

مجموعه نشس��ت های هم اندیشی مدیران شرکت خدمات 
پس از فروش ایران خودرو و مدیران نمایندگی های مجاز در 

هفته پایانی اردیبهشت ماه سال 9۶ آغاز شد. 
در این سلسله نشست ها اهم دستاوردهای شرکت در سال 
95 و برنامه های پیش رو در سال جاری، برای صاحبان امتیاز 
و مدیران نمایندگی های مجاز ایران خودرو تش��ریح می شود.  
در این جلسات که در سراسر کشور در حال برگزاری است، 
مسئوالن حوزه های شبکه خدمات، فنی - مهندسی، گارانتی 
و بازرگان��ی قطعات به طور مجزا ب��ه تبیین اقدامات صورت 
گرفته در حوزه خدمات پس از فروش می پردازند.  همچنین 
در این جلس��ات هم اندیشی سیستم های نوین طراحی شده 
و امکان��ات جدید سیس��تم های پیش��ین برای تس��هیل در 
ارائ��ه خدمات پس از ف��روش و افزایش رضایت مش��تریان 
به صاحب��ان امتیاز نمایندگی ها معرفی و جمع بندی ش��ده 
و مسیر راهبردی سال 9۶ برای مخاطبین تبیین می شود. 

گفتنی اس��ت صاحبان امتیاز این نمایندگی ها نیز به صورت 
متقاب��ل در خصوص اقدامات و مس��ائل موجود با مس��ئولین 
ایساکو گفت وگو می کنند.  هدف شرکت ایساکو به عنوان متولی 
خدم��ات پس از فروش گروه صنعت��ی ایران خودرو از برگزاری 
چنین نشست هایی، دست یافتن به گلوگاه هایی است که منتج 
به ارائه خدمات بهینه و افزایش میزان رضایت مشتریان شود. 

تولیدوانتکاهشیافت
فروردین ماه امس��ال تولی��د انواع وانت به ط��ور میانگین 
28.4 درص��د کاهش یافت.  در این مدت تولید انواع وانت از 
40۶0 دستگاه در فروردین 1395 به 290۷ دستگاه رسید. 
تولی��د ان��واع وان��ت در گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو با 
کاه��ش ۷۶.3 درص��دی همراه بوده و از 1398 دس��تگاه در 
فروردین ماه س��ال گذش��ته به 332 دس��تگاه کاهش یافت.  
تولید این محصوالت در گروه خودروس��ازی سایپا به عنوان 
رقیب ایران خ��ودرو نیز نزولی بوده و با کاهش ۶.3 درصدی 
از 2142 دس��تگاه در فروردی��ن 1395 به 2008 دس��تگاه 
رس��ید.  فروردین ماه امس��ال اما تولید ان��واع وانت در گروه 
بهم��ن صعودی بوده و با رش��د 9 درصدی از 520 دس��تگاه 
در فروردین ماه سال گذشته به 5۶۷ دستگاه افزایش یافت. 

کاهشوافزایشقیمتچندخودروی
وارداتی

این هفته قیمت دو مدل خودروی وارداتی در بازار کاهش 
و دو مدل نیز افزایش یافته است. 

به گزارش ایس��نا، قیمت س��راتو 2میلیون تومان و اپتیما 
فول نیز یک میلیون تومان کاهش یافته است. 

همچنی��ن قیمت کمری هیبریدی ی��ک میلیون تومان و 
کمری GLI نیز یک میلیون تومان افزایش یافته است. 

قیم��ت باقی خودروه��ای وارداتی در ب��ازار تغییر خاصی 
نسبت به نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشته است. 
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انتخاب��ات  در  روحان��ی  حس��ن  حجت االس��ام 
ریاس��ت جمهوری دوازدهم پیروز شد و بار دیگر به عنوان 
رئیس جمه��ور از س��وی م��ردم برگزیده ش��د. در رقابت 
چه��ار نامزد ریاس��ت جمه��وری، او توانس��ت از رقبایش 
حجت االسام سیدابراهیم رئیسی، مصطفی آقامیرسلیم و 
مصطفی هاشمی طبا پیشی گرفته و در این انتخابات پیروز 
 ش��ود. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور با بیان اینکه 
41 میلیون و 220 هزار و 131 رأی اخذ شده است، شرح 

آرا را این گونه اعام کرد: 
حس��ن روحانی: 23 میلیون و 549 ه��زار و 616 رأی 

یعنی 57 درصد آرا 
ابراهیم رئیس��ی: 15 میلیون و 786 ه��زار و 449 رأی 

یعنی 38 و نیم درصد آرا 

مصطفی میرسلیم: 478 هزار و 215 رای
مصطفی هاشمی طبا: 215 هزار و 450 رای

به این ترتیب حجت االس��ام روحانی پیروز این دور از 
رقابت ها ش��د و بار دیگر بر کرسی ریاست جمهوری تکیه 
زد و حجت االس��ام ابراهیم رئیس��ی دوم شد. وزیر کشور 
در جمع خبرنگاران درباره اعام نتایج انتخابات شوراهای 
اسامی شهر و روستا نیز گفت: آرا در حال شمارش است 
و نتای��ج آن از طری��ق اس��تانداری ها و فرمانداری ها اعام 
می ش��ود. رحمانی فضلی افزود: امروز نیز یکی از صفحات 
پرافتخار تاریخ مردم س��االری ایران رقم خورد و حماس��ه 
مردم ثبت شد. وی ادامه داد: ما انتخابات را با امنیت کامل 
و با شور و نشاط و ذوق مضاعفی که مردم داشتند، برگزار 

کردیم. 

رأی به روحانی تکرار شد
حسن روحانی؛ دوازدهمین رئیس جمهور ایران

   انتخابات میان دوره ای مجلس دهم 
در چهار ح�وزه اصفهان، بن�در لنگه و 
پارس�یان، مراغه و عجب ش�یر، و اهر و 
هریس برگزار ش�د و در شهرستان اهر 
و هریس بیت اله عبدالهی برگزیده شد. 
همچنین علی جلیلی شیشوان به عنوان 
منتخ�ب م�ردم مراغه و عجب ش�یر و 
ناصر شریفی به عنوان نماینده منتخب 
شهرس�تان های پارس�یان، بندرلنگه و 

بستک راهی مجلس شدند. 

رئیس جمهوری دیروز در نخس�تین حس�اب توییتری خود پس از 
پیروزی در انتخابات با انتش�ار عکسی نوش�ت: ملت بزرگ ایران، 
پی�روز انتخابات ش�مایید؛ خاضعانه برابر ش�ما س�ر تعظیم فرود 

می آورم. به عهدم با شما وفادار خواهم ماند. 

تیتر اخبار

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسام  )ISC( گفت: 
در رتبه بندی الیدن در سال 2017 میادی تعداد 18 دانشگاه 
از جمهوری اس��امی ایران در جمع 902 دانشگاه برتر جهان 
ق��رار گرفتند. به گزارش مهر به نقل از پایگاه اس��تنادی علوم 
جهان اس��ام  )ISC(، دکتر محمد جواد دهقانی با اعام این 
خبر افزود: بررسی نظام رتبه بندی الیدن در سال2017 میادی 
نش��ان می دهد که دانشگاه علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی 
اصفهان، دانش��گاه گیان و دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران 
برای نخستین بار در فهرست این نظام رتبه بندی قرار گرفتند. 
وی افزود: به این ترتیب تعداد دانشگاه های کشور حاضر در نظام 
رتبه بندی الیدن از 14 عدد در سال 2016 به 18 عدد در سال 

2017 افزایش یافت. وی یادآور ش��د: در سال 2017 عاوه بر 
افزایش حضور تعداد دانشگاه های کشور شاهد ارتقای رتبه اکثر 
دانشگاه ها نیز هستیم، به طور خاص دانشگاه تهران از رتبه 228 
در سال 2016 به رتبه 195 و نیز دانشگاه امیرکبیر از رتبه 325 
در سال 2016 به رتبه 292 و سایر دانشگاه ها نیز ارتقای رتبه 
 )ISC(  یافته اند. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسام
گفت: الیدن از سیس��تم های رتبه بندی  معتبر بین المللی در 
کش��ور هلند است و هر ساله به رتبه بندی دانشگاه های جهان 
می پردازد. وی اظهار داش��ت: نخس��تین رتبه بندی الیدن در 
سال 2012 میادی انجام شد. در این سال هیچ دانشگاهی از 

کشور در بین دانشگاه های برتر حضور نداشت. 

18 دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاه های دنیا قرار گرفتند

   رئی�س هی�أت عال�ی نظ�ارت ب�ر 

انتخابات شوراها در استان تهران گفت: 
تا روز دوشنبه نتایج انتخابات شوراها در 

تهران اعالم می شود. 
 مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت 
پس�ماند ش�هرداری تهران با اشاره به 
فعالی�ت بیش از 5000 نی�روی خدماتی 
ش�هرداری ته�ران گفت: چهره ش�هر 
تهران در کمتر از 12 ساعت از تبلیغات 

انتخاباتی پاکسازی شد.

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان س�ازمان بهزیس�تی کشور گفت: 
ش�هریه مهدهای کودک تحت پوش�ش س�ازمان بهزیستی به طور 

میانگین کمتر از 15درصد افزایش خواهد یافت. 

تیتر اخبار

محمد س��لطانی فر، کارشناس ارتباطات و رسانه به ارزیابی 
اش��تباه های کمپ اصولگرایان که منجر به شکس��ت ابراهیم 
رئیس��ی در انتخابات ریاست جمهوری ش��د پرداخت. محمد 
سلطانی فر در گفت وگو با ایلنا، به ارزیابی »اشتباه ها در کمپ 
اصولگرایان« پرداخت و گفت: یکی از اش��تباه های این کمپ 
اس��تفاده از هر عاملی برای کس��ب رأی بود؛ درست است که 
اس��تفاده از س��لبریتی ها و افراد مش��هور می تواند جذب آرا 
داشته باشد اما این س��لبریتی ها می بایست تناسب دوطرفه 
داش��ته باش��ند. نگاهی که به تتلو ش��د و اس��تفاده از تعداد 
دنبال کننده های پرطرفدار این فرد، یک اشتباه تاکتیکی بود 
که در آخرین ساعات تبلیغات ضربه نهایی را به پیکر تبلیغات 
آقای رئیسی زد. س��لطانی فر با اشاره به تناقض در روش ها و 
تاکتیک ها گفت: شما باید بدانید موضوع اخاق با بی اخاقی ها 

در تبلیغات جمع نمی شود. تتلو و اخاق دو موضع متضاد با 
همدیگر هستند. این استاد علوم ارتباطات با اشاره به آخرین 
مورد در این زمینه تصریح کرد: زمینه شعارهای پوپولیستی 
و عدم توجه به نخبگان، اش��تباه گروه تبلیغاتی آقای رئیسی 
بود. نخبگان موتورهای کوچکی هس��تند که در تولید محتوا 
می توانن��د موتوره��ای ب��زرگ را در عامه جامع��ه به حرکت 
دربیاورند، آنچه به عنوان تولید محتوا از ستادهای آقای رئیسی 
بیرون آمد اتکا به تولید محتوا توس��ط غیرنخبگان بود و این 
عامل باعث ش��د حداکثر حرکتی ک��ه این پیام ها می کرد در 
حد همان مردم عامی جامعه باش��د، در صورتی که نخبگان 
موتورهای کوچکی هس��تند که می توانند موتورهای بزرگ را 
حتی در شبکه های اجتماعی به حرکت دربیاورند و این مسئله 

کمتر در گروه تبلیغاتی آقای رئیسی شکل گرفت. 

استفاده تبلیغاتی از تتلو اشتباه تاکتیکی رئیسی بود

  مدی�ر اداره کل موزه ه�ا از بازدی�د 
37 ه�زار و 531 نفر گردش�گر داخلی 
و خارجی از موزه های زیر نظر س�ازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری در استان 

تهران خبر داد. 
  ایران روز جمعه طوالنی ترین صف های 
انتخاباتی چند سال اخیر را تجربه کرد 
و در همان روز فیلم س�ینمایی  »نهنگ 
عنبر، سلکشن رویا« هم توانست با 550 
میلیون تومان ف�روش در تهران رکورد 

برجا بگذارد. 

گروه موس�یقی  »بامداد« از استان خراس�ان رضوی در دو فستیوال در 
ش�هرهای لیمبورگ آلمان و تالین استونی ش�رکت می کند و به اجرای 
تصانیف موس�یقی شمال و جنوب خراسان و موسیقی دستگاهی ایران 

می پردازد. 

تیتر اخبار

باش��گاه اس��تقال 30 روز برای اعت��راض به حکم پئیچ یا 
پرداخت مبلغ مشخص شده مهلت دارد. به گزارش ورزش سه، 
پرونده پرو پئیچ مهاجم کروات استقال تنها پرونده این باشگاه 
در فیفاس��ت که برای این باش��گاه هنوز دردسرساز است. این 
مهاجم کروات به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از باش��گاه 
اس��تقال بعد از جدایی از این تیم به فیفا ش��کایت کرده بود 
و حاال پرونده این بازیکن وارد مرحله جدیدی ش��ده است. بنا 
بر اعام فیفا باشگاه اس��تقال موظف است 370هزار دالر به 
این مهاجم کروات پرداخت کند و تنها 30 روز برای پرداخت 
این هزینه س��نگین مهلت دارد و در صورت عدم پرداخت این 

جریمه دچار محرومیت خواهد شد. استقالی ها طبق قوانین 
فیفا می توانند در مدت زمان 30 روز، با ارس��ال نامه به دادگاه 
CAS درخواست استیناف خود را مطرح کنند. آبی ها عقیده 
دارند که با توجه به صدور رضایت نامه توافقی نباید بابت سال 
دوم قرارداد این بازیکن هزینه ای را به او پرداخت کنند. ارجاع 
پرونده استقال به دادگاه CAS البته برای آبی ها دردسرساز 
اس��ت و براساس قوانین س��ازمان لیگ این باشگاه با توجه به 
پرون��ده ای که در این دادگاه دارد اجازه جذب بازیکن خارجی 
در بازار نقل و انتقاالت را نخواهد داش��ت تا مانند قرمزپوشان 
پایتخت فعاً از ثبت قرارداد بازیکنان خارجی خود محروم باشد. 

آبی ها در آستانه محرومیت
جریمه 370 هزار دالری استقالل در پرونده پئیچ

تی�م  هدای�ت  فرک�ی،  حس�ین    
تراکتورس�ازی را نپذیرف�ت. فرکی که 
سابقه س�رمربیگری فوالد و سپاهان را 
دارد، دلیل جواب منفی خود را بیماری 

و حال ناخوش خود عنوان کرد. 
   کارلوس کی روش، سرمربی پرتغالی 
تی�م ملی ای�ران که به مرخص�ی رفته 
بود، روز ش�نبه به تهران بازگشت تا در 
تمرینات تیم   مل�ی فوتبال ایران حاضر 

شود. 

 ایران در جدول مدال های بازی های کشورهای اسالمی باکو 2017 با 
20 مدال طال در جایگاه سوم ایستاده است. آذربایجان و ترکیه در 

رتبه های اول و دوم ایستاده اند. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

حجت االسالم حسن روحانی با کسب 57 درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم پیروز شد و بار دیگر به عنوان رئیس جمهور از سوی مردم برگزیده شد. 

در پی حضور پرشکوه و حماسی مردم در دوازدهمین 
دوره انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری و پنجمی��ن دوره 
انتخابات ش��وراهای اسامی ش��هر و روستا، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقاب اس��امی پیام 
تشکر و قدردانی صادر و بر نکات مهمی تأکید کردند. 
به گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی دفتر مق��ام معظم 
رهبری، متن پیام حض��رت آیت اهلل خامنه ای به این 

شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ملت عزیز ایران
جش��ن حماس��ی انتخابات دی��روز، ب��ار دیگر گوهر 
درخشاِن عزم و اراده ملی را در برابر چشم جهانیان به 
جلوه آورد. مشارکت گسترده و پرشور شما، و هجوم 
مش��تاقانه به مراکز رأی گیری، و تش��کیل صف های 
طوالنی برای رس��یدن ب��ه صندوق های رأی در همه 
جای کشور، و از همه قش��رهای اجتماعی، نشانه ای 
آشکار از اس��تحکام پایه های مردم ساالری اسامی و 
دلبستگی همگانی به این موهبت بزرگ پروردگار بود 
و ایران و ایرانی را در آزموِن میدان  عمل، س��رافراز و 
روس��فید کرد. دیروز با این حضور متراکم و افکندن 
بیش از چهل میلیون برگه رأی در صندوق ها، نصاب 

ت��ازه ای در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری پدید آمد و 
پیش��رفت روزافزون ملت ایران را در عرصه حضور و 
بروز قدرتمندانه نش��ان داد. ایران اس��امی بار دیگر 
بدخواهان و کین ورزان و حس��ودان را عقب نش��انید 
و دل دوس��تان و تحس��ین کنندگان خود را لبریز از 
شادی و افتخار کرد. پیروز انتخابات دیروز، شما مردم 
ایرانید و نظام جمهوری اس��امی اس��ت که با وجود 
توطئه و تاش دش��منان، توانس��ته است اعتماد این 
ملت بزرگ را به طور فزاینده جلب کند و در هر دوره 
درخشش تازه ای نش��ان دهد. آزمون برجسته دیروز 
تنها مشارکت گسترده نبود، آرامش و متانت و نجابت 
شرکت کنندگان که امنیت انتخابات را تضمین کرد، 
نی��ز بخش مهمی از این آزمون خیره کننده بود. همه 
قشرها، همه س��لیقه ها، همه گرایش های سیاسی در 
کنار هم به صحنه آمدند و دوشادوش یکدیگر به نظام 

جمهوری اسامی رأی دادند. 
اینجانب با خشوع در برابر خدای بزرگ، جبهه سپاس 
بر خاک می سایم، و لطف و رحمت و پاداش شایسته 
برای ملت ایران مسالت می نمایم و به پیشگاه حضرت 
بقی��ة اهلل االعظم ارواحنا فداه عرض س��ام و اخاص 

می کنم و نکاتی چند را متذکر می شوم: 

1� به مردم عزیز، عرض می کنم خدای را بر موفقیت 
در برگزاری انتخابات ش��کر گزاری��د و پس از التهاِب 
روزه��ا و هفته های پیش از انتخابات، اکنون به اتحاد 
و اتفاق عمومی بیندیشید که بی شک یک عامل مهم 
اس��تحکام و اقتدار ملی است. همه در زیر سایه نظام 
جمهوری اس��امی و فرزندان این میهِن س��رافرازید، 
بکوش��ید تا س��هم خود از وظیفه پیش��برد کشور به 
س��مت هدف های بزرگ را بشناس��ید و دنبال کنید. 
برآمدن همه آرزوهای ملی در گرو چنین اندیشیدن 

و چنین عمل کردن است. 
2� ب��ه رئیس جمه��ور محترم و همه کس��انی که در 
دولت آینده ش��رکت خواهند داشت سفارش و تأکید 
می کنم که کار و تاش پرانگیزه و اندیشیده و جوانانه 
را برای برطرف کردن مشکات کشور در پیش گیرند 
و لحظه ای از این خط مس��تقیم غفلت نکنند. رعایت 
قشرهای ضعیف، توجه به روستاها و مناطق فقیر، در 
نظر گرفتن اولویت ها، برخورد با فساد و با آسیب های 

اجتماعی، باید در صدر برنامه ها قرار گیرد. 
3� عزت ملّی و رعایت حکمت در ارتباطات جهانی و 
اهتمام ب��ه اقتدار بین المللی نیز از جمله اولویت های 

مدیریت انقابی و اسامی است. 

4� الزم می دانم از یکایک آحاد شرکت کننده در انتخابات 
و نیز کس��انی ک��ه در ترغیب آنان ب��ه این وظیفه نقش 
آفریدند تشکر کنم، به ویژه مراجع معظم و علمای اعام و 

نخبگان دانشگاهی و سیاسی و فرهنگی و هنری. 
5 � الزم می دانم از حضرات نامزدهای ریاس��ت جمهوری 
نیز که در این روش��نگری و ش��ورآفرینی برای انتخابات 

تأثیر جّدی بر جای نهادند تشکر کنم. 
6� الزم می دان��م از همه دس��ت اندرکاران اجرا و نظارت 
انتخابات ریاست جمهوری و نیز انتخابات شوراهای شهر 
و روستا که متحمل زحمات طاقت فرسا شدند تشکر کنم. 
7� الزم می دانم از حافظان امنیت انتخابات و نیز از رسانه 
ملّی که انتخابات پرش��ور، مرهون تاش ش��بانه روزی و 

هنرمندانه آنان است سپاسگزاری کنم. 
8 � در پای��ان، خ��ود و همگان را به تق��وا و تاش در راه 
وظیفه الهی و اجتماعی و پایبندی به مس��یر انقاب که 
میراث ارزش��مند امام خمینی بزرگ و شهدای گرانمایه 
است دعوت می کنم و شادی روح و علو درجات آنان را از 

خداوند متعال مسالت می نمایم. 
والسام علیکم و رحمة اهلل
سّیدعلی خامنه ای
سی ام / اردیبهشت ماه / 1396

پس از گذشت 38 سال از انقاب اسامی ایران، تجربه تاریخی سیاست کشور ثابت کرده که ریاست  قوه مجریه دو دوره ای است و به جز ابوالحسن بنی صدر و محمدعلی رجایی، سایرین ریاست جمهوری هشت ساله را تجربه 
کردند که این روند امروز با پیروزی  »حسن روحانی« در انتخابات استمرار پیدا کرد. 

به گزارش ایسنا، از میان هفت رئیس جمهور تاریخ کشور، پنج تن از آنها دو دوره ریاست جمهوری را تجربه کردند، شرح آرای آنها در جدول ذیل قابل مشاهده است. 

رئیس��ی 2.5 براب��ر قالیب��اف رأی آورد، روحانی رکورد 
خودش را زد

نه تنها میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری 
دوازدهم بیش از انتخابات پیش��ین بود، بلکه آرای چهار 
نامزد این دوره، تفاوت محسوسی با چهار نامزد اول دوره 

قبل دارد. 
به گ��زارش خبرآنای��ن، میزان مش��ارکت در این دوره 
41220131 نف��ر ب��ود ام��ا در انتخاب��ات چهار س��ال 

پیش36704156 نفر در انتخابات شرکت کرده بودند. 
آرای حجت االسام حس��ن روحانی در فاصله سال های 
92 ت��ا 96 از 18613329 نف��ر ب��ه 23549616 رأی 
افزایش یافته که گویای رش��د 20درصدی آرای او است. 
از س��وی دیگر آرای نف��ر دوم در انتخابات امس��ال نیز 
رش��دی 2.5 برابری نس��بت به دومین نفر در انتخابات 
گذشته را نشان می دهد. چه آنکه آیت اهلل ابراهیم رئیسی 
با کسب 15786449 رأی به مراتب جلوتر از محمدباقر 
قالیباف در س��ال 92 اس��ت که 6077292 رأی کسب 

کرده بود. 
در نم��وداری که آورده ش��ده تف��اوت آرای چهار نامزد 
ریاست جمهوری این دوره با آرای چهار نامزد پیروز دوره 

قبل مقایسه شده است: 

مقایسه آرای انتخابات 
ریاست جمهوری سال 92و96

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی در پی حضور حماسی و پرشکوه مردم در انتخابات:  
پیروز انتخابات، مردم ایران و نظام جمهوری اسالمی هستند

 
مقایسه آرای دور دوم رؤسای جمهور ایران

درصد مشارکتتعداد رای دهندگاندرصد آرای کسب کردهتعداد واجدین شرایطآرای کسب کردهرئیس جمهور

54.7 درصد14 میلیون و 238 هزار و 587 نفر85 درصد25 میلیون و 993 هزار و 802 نفر12 میلیون و 205 هزار و 12 رایسیدعلی خامنه ای

50.5 درصد16 میلیون و 769 هزار و 787 نفر63 درصد33 میلیون و 156 هزار و 55 نفر10 میلیون و 566 هزار و 499 رایاکبر هاشمی رفسنجانی

66.6 درصد28 میلیون و 81 هزار و 930 نفر77 درصد42 میلیون و 170 هزار و 230 نفر21 میلیون و 659 هزار و 53 رایسیدمحمد خاتمی

85 درصد39 میلیون و 165 هزار و 191 نفر62.46 درصد46 میلیون و 199 هزار 997 نفر24 میلیون و 527 هزار 516 رایمحمود احمدی نژاد

73 درصد41میلیون و 220 هزار و 131 نفر57 درصد56 میلیون و 410 هزار و 234 نفر23 میلیون و 549 هزار و 616 رایحسن روحانی

41220131

%38/5

ابراهیم رئیسی

مصطفی میرسلیم مصطفی هاشمی طبا

حسن روحانی

%57

23549616 15786449 478215 215450
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مدیریتکسبوکار فرصتکسبوکار

 اشتغالی برای
200 جوان جویای کار

13

بازاریابیوفروش

11

۵ استراتژی پیشرفته برای 
تبلیغات در رسانه های اجتماعی

اگر تاکنون کمپین های تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی خود اجرا کرده باشید، بی گمان از دشوار بودن فرآیند 
اجرای آن آگاهی دارید.  هر چند ممکن است که در نگاه اول روند اجرای کمپین های تبلیغاتی ساده و آسان به 
نظر برسد اما اگر در بطن کار قرار بگیرید متوجه سختی های آن خواهید شد. هدف گیری، تنظیم بودجه، تعیین 
مخاطبان هدف، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه و… از جمله مهم ترین عواملی هستند که باید در اجرای کمپین ها 
و تبلیغات رس��انه های اجتماعی مورد توجه قرار گیرند.  الزم به یادآوری اس��ت که معموال در تبلیغات رسانه های 

اجتماعی رقابت شدیدی بین برندهای مختلف وجود دارد، از این رو مدیریت آن نیز دشوار است...

بازاریابی نوین و ارزان برای رستوران ها
10

11

12

5 بیماری مدیریتی از نگاه دمینگ
12

فرصـــت خریـــد هوشــمندانه

w w w. o f fa n . i r

 ۵مرحله راهبردی
برای مدیریت اعتراض مشتری

11  

 وقتی که رویاهای کودکانه
محقق می شود

12 

نقش تیم در سازمان بازاریابی
دیدگاه جایگزین و اهمیت اجماع

 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



اگر تاکنون کمپین های تبلیغاتی در ش��بکه های اجتماعی 
خود اجرا کرده باشید، بی گمان از دشوار بودن فرآیند اجرای 

آن آگاهی دارید. 
ه��ر چن��د ممکن اس��ت ک��ه در ن��گاه اول رون��د اجرای 
کمپین های تبلیغاتی س��اده و آسان به نظر برسد اما اگر در 
بطن کار قرار بگیرید متوجه س��ختی های آن خواهید ش��د. 
هدف گیری، تنظیم بودجه، تعیین مخاطبان هدف، محاسبه 
نرخ بازگشت سرمایه و… از جمله مهم ترین عواملی هستند 
که باید در اجرای کمپین ها و تبلیغات رس��انه های اجتماعی 

مورد توجه قرار گیرند.
 الزم به یادآوری اس��ت که معموال در تبلیغات رسانه های 
اجتماعی رقابت ش��دیدی بین برندهای مختلف وجود دارد، 

از این رو مدیریت آن نیز دشوار است. 
هر چند فضای ارائه چشم انداز شبکه های اجتماعی رقابتی 
اس��ت اما فرصت های بسیاری برای موفقیت و افزایش تعامل 

با مخاطبان و یادگیری وجود دارد. 
در حقیقت می توان گفت استفاده از تجربیات کارشناسان 
و بازاریاب��ان فرص��ت مناس��بی ب��رای اس��تفاده از تبلیغات 
رس��انه های اجتماعی در فضای مجازی را برای برندها فراهم 

می کند. 
در این مطلب چند مورد از مهم ترین اس��تراتژی هایی که 
در تبلیغات رسانه های اجتماعی می توانند مورد استفاده قرار 

گیرند را بررسی می کنیم. 

1- مش�ورت ب�ا منابع اطالعات�ی ب�رای تعیین نرخ 
بازگشت سرمایه تبلیغات رسانه های اجتماعی

می توان گفت نرخ بازگش��ت س��رمایه یک��ی از مهم ترین 
مسائلی است که امروزه کس��ب و کارها با آن مواجه هستند. 

زیرا با پیدایش ابزارهای تبلیغاتی جدید و توسعه رسانه های 
اجتماعی، کس��ب و کارها به دنبال یافتن بهینه ترین راه برای 
تبلیغات رسانه های اجتماعی و افزایش نرخ بازگشت سرمایه 

هستند. 
در این میان مناب��ع اطالعاتی با تجزیه و تحلیل داده های 
ش��بکه های اجتماعی، نرخ بازگشت سرمایه را برای تبلیغات 

رسانه های اجتماعی مختلف محاسبه می کنند. 
بنابرای��ن آگاهی از آنها می توان��د گام مؤثری برای انتخاب 

استراتژی مناسب برای اجرا یا توقف این کمپین ها باشد.
 توجه داش��ته باشید که نوع رس��انه و نوع تبلیغات نیز از 
جمله مهم ترین عواملی هس��تند که نرخ بازگشت سرمایه را 

تحت تأثیر قرار می دهند. 

2- تست کانال های تبلیغاتی مختلف برای آگاهی از 
ویژگی های منحصر به فرد آنها

در طراحی کمپین ه��ای بازاریابی، معموال راه های مختلف 
معرفی محصول به مش��تری م��ورد بررس��ی و ارزیابی قرار 
می گیرن��د. با توجه به اینکه رس��انه های اجتماعی سیس��تم 

بسته ای نیستند. 
رفت��ار مش��تریان از الگ��وی خاص��ی تبعی��ت نمی کند و 
پیش بینی رفتار مصرف کننده در این سیستم ها کار دشواری 

است.
 بنابراین الزم اس��ت که کس��ب و کارها با تست کانال های 
تبلیغات��ی مختلف بهترین آنها را برای تبلیغات رس��انه های 

اجتماعی خود انتخاب کنند. 
تست کانال های مختلف تصویر روشنی از تناسب محصول 
و رسانه در اختیار شما قرار می دهد و به شما کمک می کند 

که میزان تعامل با مخاطبان خود را به حداکثر برسانید. 

3- استفاده از تبلیغات اجتماعی برای طرح سواالت 
خاص

در بس��یاری از م��وارد کمپین ه��ا یا تبلیغات رس��انه های 
اجتماعی به منظور آگاهی از نظرات و احساس��ات مش��تری 
اجرا می ش��وند. زیرا زمانی که شرکت بودجه کافی برای انجام 

تحقیقات بازار نداشته باشد. 
تبلیغات رسانه های اجتماعی بهترین راه برای دستیابی به 
اطالع��ات بازار و آگاهی از نیازهای مردم اس��ت. در حقیقت 
کس��ب و کارها می توانن��د با طرح س��واالت خ��اص اطالعات 
مفی��دی را در زمینه ه��ای دلخ��واه خود از مخاطبان ش��ان 

جمع آوری کنند. 
ام��ا ب��رای تحقق این ام��ر باید ب��ا اصول تولی��د محتوای 
تعاملی خالقانه آش��نایی داشته باش��ند. به یاد داشته باشید 
که رس��انه های اجتماعی یکی از مهم ترین منابع دستیابی به 

اطالعات کاربران و دریافت بازخورد از آنها است.
 بنابراین طرح س��واالت خاص می تواند منبع فوق العاده ای 

برای جمع آوری اطالعات و پیش بینی بازار باشد. 

4- کشف فرصت های جدید
تبلیغات رس��انه های اجتماعی ابزار مناسبی برای آگاهی از 
الگوهای رفتاری مصرف کنندگان و کشف فرصت های جدید 

است. 
در حقیق��ت می ت��وان گف��ت ه��ر کس��ب و کاری می تواند 
ب��ه کمک رس��انه های اجتماعی نقاط ضع��ف و قوت خود را 
شناس��ایی کند و با تمرکز روی نقاط قوت خود جایگاه برند 

خود را در بازار امروز بهبود دهد.
 در حقیقت اجرای کمپین ه��ای تبلیغاتی می تواند اهداف 
برنده��ا و مخاطبان هدف آنه��ا را تغییر داده و به آنها کمک 

کند که روی فرصت های جدیدتری سرمایه گذاری کنند. زیرا 
ه��دف از اجرای هر کمپین تبلیغاتی بهبود کارایی و کش��ف 

فرصت های جدید برای رسیدن به موفقیت بیشتر است. 

5- به چالش کشیدن مخاطبان و صاحبان کسب و کار
س��رمایه گذاری روی منابع و آزمایش ایده های جدید یکی 
از مهم تری��ن فرصت هایی اس��ت که با تبلیغات رس��انه های 

اجتماعی تحقق می یابند. 
دس��تیابی به ی��ک الگوریت��م قیمت گذاری مناس��ب یکی 
دیگ��ر از دس��تاوردهای اج��رای کمپین ه��ای تبلیغات��ی در 
رسانه های اجتماعی اس��ت. زیرا کمپین های تبلیغاتی تعامل 
غیر مس��تقیمی ب��ا مخاطبان ش��کل می دهد و ب��ا به چالش 
کش��یدن مخاطب��ان کم��ک زیادی به پیش��برد اس��تراتژی 

بازاریابی کسب و کارها می کند.
 اطالعات دموگرافیک به دس��ت آم��ده از کامنت ها و نرخ 
کلیک بر روی تبلیغات می تواند به صاحبان کسب و کار کمک 
کند تا با ارائه محص��والت جدید مخاطبان خود را به چالش 

دعوت کنند.

نتیجه گیری
موفقی��ت تبلیغات رس��انه های اجتماعی در صورتی محقق 
می ش��ود که صاحبان کسب و کارها تمایل زیادی به یادگیری 
داش��ته باش��ند. زیرا تعامل با مخاطبان و ارتباط اثربخش با 
مش��تریان در کن��ار تبلیغات رس��انه های اجتماعی اطالعات 
مفی��دی را در اختیار صاحبان کس��ب و کار قرار می دهد. این 
اطالعات نیز می تواند زمینه مناسبی را برای اجرای ایده های 

جدید برای آنها فراهم کند. 
 ibazaryabi :منبع

۵ استراتژی پیشرفته برای تبلیغات در رسانه های اجتماعی
ایده های طالیی

همکاری با یک تیم طراحی آگهی

یافتن و همکاری ب��ا یک تیم طراحی آگهی مانند کار در 
یک بند موسیقی است. یکی از افراد گروه ترکیب کلمات را 
پیدا کرده، دیگری متن ش��عر را طراحی می کند و در نهایت 
هم هر کدام از نوازندگان نت های خود را آماده می کنند. به 
این ترتیب از هیچ، یک موس��یقی زنده و تپنده خلق خواهد 
ش��د. من یک موس��یقیدان نیس��تم ولی اگر قواعد ساخت 
موس��یقی را ب��ه خوبی رعای��ت کنید در نهای��ت می توانید 
امیدوار باش��ید ک��ه مخاطب رم��ز کارت اینترنتی اش را در 
اختیارت��ان قرار ده��د. این به معنای واری��ز قیمت آلبوم به 

حساب شما است. 
رویه ای که بیان شد تا حدودی یک دید مثبت به کار یک 
بند موس��یقی بود. از س��وی دیگر، اگر شما در نگارش متن 
ش��عرتان اصول اساس��ی را رعایت نکنید، نتیجه کار چیزی 
جز ناراحتی مخاطب را در پی نخواهد داشت. این به معنای 
عدم استقبال افراد از آلبوم و به تبع آن شکست تان در بازار 

فروش خواهد بود. 

ایده
ایده این ش��ماره براساس طرح برند Colophon نوشته 
ش��ده است. این ش��رکت در زمینه مش��اوره طراحی آگهی 

فعالیت دارد. 
در طول 20 س��الی که با رأس اسپیرز، طراح مطرح برند

Colophon، همکاری داش��ته ام، وی نکات بس��یار مهمی 
را در زمینه طراحی درس��ت به من آموخته اس��ت. برخی از 
ن��کات و پندهایی که از این طراح ب��زرگ دریافت کرده ام، 
در هیچ کالس درس��ی به دس��ت نخواهد آمد. این آموزش 
تنها شامل چیستی طراحی آگهی نبود. در واقع من خالصه 
تجربه اس��پیرز را از خود وی دریافت کردم. بر این اس��اس 
طراحی آگهی تنها در مورد کس��ب س��ود بیش��تر و فروش 
محصوالت نیس��ت. ایده یک آگهی بیانگر ماهیت کلی یک 
محصول ب��وده و ایجاد کنن��ده پیمان می��ان تولیدکننده و 

خریدار است. 
در اینجا به پنج نکته مهمی که راس به من آموخت اشاره 

خواهم کرد: 
1- تالش برای تأکید روی تمام ویژگی های یک محصول 
در واقع هیچ نتیجه مش��خصی را در پی نخواهد داش��ت. به 
عبارت ساده، ش��ما باید روی یک ویژگی مشخص محصول 
تمرک��ز کرده و روی همان مان��ور دهید. آگهی ای که از این 
ش��اخه به آن شاخه رفته و تالش کند در تیتر خود به تمام 
ویژگی های محصول اش��اره کند، هیچ دس��تاوردی را برای 

شرکت تولیدکننده به همراه نخواهد داشت. 
2- اش��تباهی که بس��یاری از بازاریاب ها و طراحان جوان 
مرتکب می ش��وند، تالش برای بزرگ نمایی لوگوی ش��رکت 
تولیدکننده در تبلیغات اس��ت. اگر ش��ما هم به این موضوع 
عالقه خاص��ی دارید، باید به طور کلی ناامیدتان س��ازم. در 
واق��ع هیچ فردی به لوگوی ش��رکت توج��ه نمی کند. تنها 
چی��زی که مخاطب را جذب خواهد کرد، متن قوی و از آن 

مهم تر تیتر تحریک کننده است. 
3- تقاض��ا دارم متن آگهی را خوانا تایپ کنید. اس��تفاده 
از فونت ه��ای عجیب وغریب را به زمانی دیگر موکول کنید، 
همچنین توجه داشته باشید که سایز متن از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت. نباید انتظار داشته باشید که مخاطب برای 
مطالع��ه آگهی ت��ان از عینک اس��تفاده کند. آگه��ی ناخوانا 

مساوی با ریزش مخاطب خواهد بود. 
4- طراح��ی آگهی روی کاغذ A4 به معنای این نیس��ت 
که باید از تمامی فضای موجود اس��تفاده کنید. همانطور که 
در دوران دانش��جویی دوست داشتید که جزوه چاپی بیشتر 
ش��امل فضای خالی باش��د، در دنیای تبلیغات نیز بر همین 
روند تأکید کنید. صادقانه بگویم، هیچ کس متن آگهی ای را 

که یک صفحه کامل باشد مطالعه نخواهد کرد. 
5- آگهی تان را س��اده نگه دارید. توجه داش��ته باشید که 
هدف ش��ما از طراحی آگهی کسب سود است نه درو کردن 
جوایز طراحی آگهی. در بس��یاری از موارد آگهی های موفق 
در زمین��ه کس��ب وکار آنهایی بوده اند که در زمینه کس��ب 

جوایز بدترین عملکردها را داشته اند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- دقت داش��ته باش��ید که تیم طراحی تان براساس آنچه 
ش��ما در نظر دارید، فعالیت کند. در واقع به هر یک از اعضا 
برگه ای کوچک شامل آنچه از آنها انتظار دارید، ارائه دهید. 
بر این اس��اس کمتر ش��اهد ناهماهنگی می��ان اعضای تیم 

خواهید بود. 
- تیم خود را براس��اس نیازهای ت��ان انتخاب کنید. برای 
مث��ال اگ��ر در ح��ال طراحی ی��ک آگهی آنالین هس��تید، 
اف��رادی را برای همکاری برگزینید ک��ه حداقل اطالع را از 

پیش نیازهای کامپیوتری داشته باشند. 
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اپلیکیشن »Uptime« گوگل، روشی 
جذاب تر برای مشاهده ویدئوهای یوتیوب

 »120 »ناحی��ه  گ��وگل  اس��تارتاپی   ش��تاب دهنده 
 )Area 120(، ک��ه با ه��دف فراهم کردن ام��کان تبدیل 
وقت های خالی کارمندان گوگل به ش��رکت های ش��خصی 
خودش��ان راه اندازی ش��ده، اخیرا »Uptimee«  را منتشر 
کرده است؛ یک اپلیکیش��ن پیام رسان گروهی ویدئو که به 
ش��ما اجازه می دهد ویدئوها را تماشا کرده و با دوستا ن تان 

به اشتراک بگذارید. 
هنگامی که با اکانت گوگل تان وارد می ش��وید، می توانید 
مش��اهده کنی��د ک��ه دوس��تان تان در حال مش��اهده چه 
ویدئوهایی هستند. اگر ش��ما کلیپی را تماشا کنید، تصویر 
کاربری ش��ما همراه نوار وضعیت��ی که دور صفحه می پیچد 

حرکت خواهد کرد. 
ایده های نابی وجود دارد که تیم از آزمایش های فیس بوک 
روی قابلیت ویدئوی زنده اش برداشته است. به عنوان مثال، 
شما می توانید با نوشتن نظر یا با لمس صفحه به آنچه روی 
صفحه می بینید واکنش نش��ان دهی��د. »آپتایم« همچنین 
ش��امل قابلیتی اس��ت که کاربران را تشویق می کند عادات 
تماشای ویدئوی شان را با دیگر کاربران به اشتراک بگذارند. 
ب��ا این وجود، این اپلیکیش��ن محدودیت های��ی نیز دارد. 
در حال حاض��ر، راهی وجود ندارد که بتوان ویدئویی ضبط 
کرد یا پخش زنده داش��ت. اپلیکیش��ن فقط اجازه می دهد 
ویدئوهای یوتیوب را بازنش��ر کنید، ب��ه اضافه اینکه قابلیت 
پیام خصوصی نیز در آن تعبیه نشده است. همچنین نسخه 
اندروی��د و وب  »آپتای��م« هنوز وجود خارج��ی ندارد و از 
اینها گذشته، اصال تضمینی هم وجود ندارد که »آپتایم« در 

درازمدت دوام بیاورد. 
ب��ا این وجود، اگر ی��ک آیفون برای آزمای��ش کردن این 

اپلیکیشن دارید، ارزش یک نگاه انداختن را دارد. 

ترجمه: علی آل  علی
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در کشور ما و در حوزه مدیریت شرکت ها 
و سازمان ها، اکثر مجموعه ها به جنبه نظری 
فعالیت تیمی توج��ه می کنند اما هیچ گونه 
تالش��ی در به کارگیری عملی آن نکرده اند. 
به عنوان مث��ال، در دوره کوتاهی با مدیری 
کار می کردم که شیوه کارش به این صورت 
بود که برای تمامی امور جلسه می گذاشت، 
نظ��رات را می نوش��ت، یادداش��ت می ک��رد 
و تظاه��ر می ک��رد که به صحبت س��ایرین 
اهمی��ت می دهد، اما در عم��ل کار خودش 
را عملیاتی می کرد. نتیجه این ش��د که آن 
مدی��ر در کمتر از یک س��ال، زیان باالیی را 
ب��ه مجموع��ه وارد کرد و به لط��ف رابطه با 
هیأت مدیره، به جای دیگر منتقل ش��د که 
در واق��ع یک اخ��راج محترمانه از کار اصلی 

وی بود. 
یک��ی از تکنیک های بازاریابی و فروش در 
فضای رقابتی امروز که کمتر در شرکت ها و 
کسب وکارهای ایرانی مورد توجه عملی قرار 

می گیرد، کار تیمی است. 
ب��ا توجه به ل��زوم تدوین برنام��ه جامع و 
بلندمدت ک��ه به عن��وان روش های فروش 
بیش��تر در اس��تراتژی س��ازمان های فروش 
محسوب می شود، می توان ادعا کرد که کلیه 
تکنیک ه��ای فروش حرف��ه ای و روش های 
افزای��ش فروش در صورتی ک��ه با محوریت 
کار تیمی حرکت نکنند، به نتیجه نخواهند 

رسید. 
ژاپن، ک��ره جنوبی، چی��ن و تایوان چهار 
قدرت اقتصاد بازار آسیا هستند که از دیرباز 
در اذه��ان ما ایرانی ها به عنوان کش��ورهایی 

پیشرفته جا گرفته اند. 
به عنوان مث��ال، در زندگ��ی ژاپنی تیم و 
عضوی��ت در آن، اهمیت وی��ژه ای دارد. در 
فرهنگ اقتص��اد ژاپنی ها، ق��درت و اعتماد 
جمعی، موجه یکه تازی این کش��ور در قاره 

کهن شده است. 
در نظ��ر بگیرید یک ش��رکت به آموزش 
بازاریابی حض��وری نیاز دارد. به نظر ش��ما 
کدام آموزش بازاریابی به بهترین ش��کل به 
این نیاز پاس��خ می دهد؟ من معتقد هستم 
آموزشی کارایی بهتری را نشان می دهد که 

کار تیمی را در عمل ارائه دهد. 
به همین دلیل اس��ت که حتی کشورهای 
اروپای��ی و آمریکایی نیز ب��ا توجه به تجربه 
ژاپن به بستر سازی و نهادینه کردن فرهنگ 

تیمی روی آورده اند. 
ب��رای مدی��ران بازاریاب��ی تیم ی��ک ابزار 
مؤثر اس��ت. به همین دلیل، استخدام مدیر 
بازاریاب��ی در هم��ه ش��رکت ها از اهمیت و 
حساس��یت خاصی برخوردار اس��ت، چراکه 
ب��دون تبیی��ن ش��رح وظای��ف کارش��ناس 
بازاریاب��ی، مدیریت فروش نیز اتفاق نخواهد 

افتاد. 
ابزاره��ای مفی��د در تیم ه��ای بازاریاب��ی 
نی��ز اهمی��ت  دارد. به عنوان مث��ال در یک 
کس��ب وکار مرتبط با پخ��ش و توزیع لوازم 
آرایش��ی و بهداشتی، داش��تن تیم باتجربه 
اولویت دارد و در کسب و کار تولیدی، تسلط 
مدی��ر بازاریابی به زبان انگلیس��ی بااهمیت 
اس��ت، چرا که تولید بدون در نظر داش��تن 

صادرات بی معناست. 
پ��س در ارزیاب��ی نقش تیم در س��ازمان 
بازاریاب��ی، افراد و ابزاره��ا نیز اهمیت دارند. 
مهم تری��ن مزیت تیم های کاری این اس��ت 
که می توانند در براب��ر نیازهای محیط بازار 
که مهم ترین آن درخواست مشتریان است، 
به سرعت واکنش نشان داده، سریع تصمیم 

گرفته و دست به اقدام بزنند. 
تیم های کاری، زمینه س��از بهبود کیفیت 
توس��عه ب��ازار ش��ده و در ارتق��ای عملکرد 
رقابتی اس��تراتژیک س��ازمان، سهم بسزایی 

دارند. 
ب��رای درک بهتر مفهوم بازاریابی مس��ئله 

ورزش را در نظر بگیرید. 

همان گونه که در تیم های ورزشی حرکت 
هر عضو به موفقیت ی��ا عدم موفقیت دیگر 
اعضا و در نتیجه برد و باخت تیم می انجامد، 
موفقیت بازاریابی هر سازمان در گرو تالش 
و کوش��ش مداوم گروه ه��ا و تیم های کاری 

است. 
در چنین س��ازمانی، ش��رح وظایف مدیر 
تبلیغ��ات، تداخلی با بخ��ش تحقیقات بازار 
ندارد و به همین ش��کل، شرح وظایف مدیر 
بازرگان��ی کام��اًل متفاوت با ش��رح وظایف 

کارمند فروش است.
 شرکت های بس��یاری را مشاهده کرده ام 
که نه مدیر فروش وظیفه خود را به درستی 
می شناس��د و نه کارمند بازاریابی یا فروش. 
گاه��ی اوقات به این نتیجه می رس��م که در 
پاس��خ این پرس��ش که مدیری��ت بازاریابی 
چیس��ت، بای��د چنی��ن پاس��خ بدهیم که 
مدیری��ت بازاریابی به معنی توزیع درس��ت 

وظایف در سازمان بازاریابی است. 
برای ساخت تیمی که بتواند در عرصه های 
مختلف بازاریابی به اهداف خود برس��د، باید 

انواع بازاریابی تشریح شود. 
به همین دلیل، وظایف مدیریت بازاریابی 
در هر کسب وکار به شکلی کاماًل انحصاری و 

متفاوت تعریف می شود.
 در ای��ن تعری��ف عناص��ر و عوامل��ی که 
سیستم را پویا می کند، باید مورد توجه قرار 

بگیرد. 
از جه��ت درک بهتر موض��وع باز هم یک 
مث��ال س��اده می زن��م. یک ش��رکت پخش 
مواد غذای��ی را در نظر بگیرید که تعداد یک 
قلم یا چند قلم کاال را می فروشد. مدیرعامل 
یک تبلی��غ در روزنامه . . . ی��ا نیازمندی ها 
چاپ می کن��د و در این آگهی، نیاز به مدیر 
و کارش��ناس بازاریاب��ی را اع��الم می کن��د. 
در م��واردی که ش��رکت ها ب��ه فرآیندهای 
تخصصی علمی و عملیاتی توجه بیش��تری 
نش��ان می دهند، نقش سرپرس��ت نیز مورد 

توجه قرار می گیرد.
رده  از  بزرگ��ی  بخ��ش  زیرسرپرس��تان   
مدیریتی تلقی می ش��وند و به دلیل جایگاه 
حس��اس و حیاتی خود، می توانند مدیریت 
فروش و بازاریابی س��ازمان و عملکرد آن را 

تحت تأثیر قرار دهند.
 سرپرس��تی آخرین الی��ه مدیریت تلقی 

ش��ده و در چگونگی استفاده از منابع تولید 
و به ویژه منابع انس��انی، نقش بس��یار مهم و 
کلیدی دارد. سرپرس��تان، سطح تماس رده 
مدیریت ب��ا کارکنان ب��وده و نقش اصلی و 
اساس��ی را در متعادل س��ازی شرایط کاری 
س��ازمان بازاریابی و فروش ب��ر عهده دارند. 
حال بهتر می توانیم تحلیل کنیم چرا فروش 
یک ش��رکت پخش مواد غذایی یا آرایش��ی 
بهداشتی با شرکت های دیگر متفاوت است 

و ممکن است پایین تر یا باالتر باشد.
 تیم در س��ازمان بازاریابی سبب می شود 
پیام ها، خواسته ها و انتظارات همه بخش ها 
با بهترین کیفیت ب��ا همدیگر ارتباط برقرار 

کنند.
 از این جهت، ایفای صحیح و کارآمد نقش 
سرپرستی که در قس��مت قبل به آن اشاره 

شد، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
 ب��ا توج��ه ب��ه م��وارد گفته ش��ده بهتر 
می توانیم اهمیت سرپرس��تان در سازمان ها 
را درک کنی��م. ه��ر سرپرس��ت براس��اس 
ویژگی های اخالقی خ��ود، رفتاری متفاوت 
را در برخ��ورد با کارکنان در پیش می گیرد. 
یکی ممکن است سخت گیر باشد و دیگری 
س��هل گیر؛ یکی ممکن است خودرأی باشد 
و دیگ��ری برای نظ��رات کارکن��ان اهمیت 
فراوانی قائل باش��د. در هر حال سرپرس��ت 
ایده آل، سرپرس��تی است که بتواند با توجه 
به موقعیت و ش��رایط کاری، به طوری رفتار 
کن��د که س��طح ف��روش س��ازمانی به طور 
کلی به باالترین س��طح کارایی دس��ت یابد. 
سرپرس��تان موفق کسانی هستند که نه تنها 
ب��ا اولویت ها بلکه با انتظ��ارات مدیران خود 
آش��نایی کامل داش��ته باش��ند. سرپرستان 
نباید شاخص های مدیریتی نظیر نرخ سرانه 
تولید، هزینه سرانه و. . . را در انجام وظایف 

خود دخیل سازند. 
 در تیم ه��ای بازاریابی، س��ه عامل بس��یار 

با اهمیت است که عبارتند از: 
1- شایستگی

اگ��ر اعض��ا از قابلیت های مناس��ب کاری 
برخ��وردار بوده و شایس��تگی حضور در این 
تیم را داشته باشند، سایر بخش های سازمان 
نی��ز به این مجموعه افراد اعتماد کرده و در 
اج��رای کارها با آن��ان همکاری بیش��تری 
خواهند کرد، البته در نظر داشته باشیم که 

دانش فنی بازاریابی و فروشندگی، به خودی 
خود زمینه شایستگی را به وجود نمی آورد. 
شایستگی یعنی داش��تن مهارت هایی نظیر 
دانش برخورد با مش��تری، مدیریت زمان و 

پیگیری کارها. 

2- شخصیت
شایس��تگی ب��ه تنهایی ب��رای اعضا کافی 
نیس��ت، زی��را در صورت��ی که اف��راد فاقد 
شخصیت باشند، نمی توانند تا مدتی طوالنی 

با همدیگر ارتباط برقرار کنند.
 اعض��ای فاقد ش��خصیت در اندک مدت، 
ب��ه تدری��ج احت��رام و جایگاه خ��ود را نزد 
س��ایر کارمندان از دست خواهند داد. رفتار 
دوس��تانه صادقانه موجب می ش��ود افراد به 
ش��کل صحیح در کارها س��هیم شوند و این 
مسئله س��بب افزایش اعتماد همه سازمان 
ب��ه آن تیم خواهد ش��د و این یعنی افزایش 

همکاری دوجانبه. 

3- همدلی
اگ��ر اعض��ای ی��ک تی��م بفهمن��د رفتار 
محبت آمیز و مس��رت بخش سرپرس��تان و 
مدیران، پایه حقیقی و واقعی ندارد و چیزی 
در پس شخصیت ظاهری آنان وجود ندارد، 

مطمئناً از آنها فاصله خواهند گرفت. 
مدی��ران و سرپرس��تان باید ب��ه کارکنان 
بقبوالنن��د ک��ه سرنوشت ش��ان ب��ا هم گره 
خورده اس��ت و در این بی��ن ادب و احترام 

را از یاد نبرند. 
مدیران و سرپرستان باید جسور باشند تا 
مورد اعتماد تیم ها قرار بگیرند. اینجاس��ت 
که عدالت و حقیقت خواهی مدیران بس��یار 

به چشم می آید. 

نتیجه گیری
کار تیم��ی چیز جدیدی نیس��ت. به جای 
اینکه در رس��یدن به اه��داف توجه خود را 
به ابزار معط��وف کنید، به کارکنان و عالئق 
آنان بیشتر توجه داشته باشید. به نظر شما 
آیا می توان یک فیلم یا کارتون را بدون کار 
تیمی س��اخت؟ بازاریابی و فروش هر کاال یا 
خدمتی دقیقاً به همین صورت اس��ت. شما 
ب��ه تنهای��ی نمی توانید همه ام��ور را انجام 
بدهی��د. نگاه موق��ت به تیم ه��ای کاری، از 
اس��اس رویه ای نادرس��ت اس��ت. تیم های 
کاری را با ه��دف فعالیت بلندمدت ایجاد و 
رهبری کنید. مش��کل بزرگی که در فضای 
کس��ب وکارهای کش��ور ما وجود دارد، عدم 
نگاه صحیح به فعالی��ت تیمی در همه امور 
از جمله بازاریابی اس��ت. یک مدیر بازاریابی 
اگ��ر ب��ه کارکن��ان متخصص به درس��تی 
تفویض اختیار کند تا خود روش انجام بهتر 
کارها را انتخاب کنند و نقش بیش��تری در 
تصمیم گیری داشته باش��ند، تأثیر بیشتری 

در عملکرد شرکت خواهد داشت.
 تفویض اختیار به ش��کل درس��ت در تیم 
بازاریابی باعث می ش��ود کارکنان احس��اس 
کنن��د در انج��ام کاره��ا آزاد ب��وده و خود 
سرنوش��ت فروش و موفقیت شرکت شان را 

تعیین می کنند. 
این حالت س��بب افزایش رضایت شغلی، 
روحی��ه کاری و امید و به��ره وری کارکنان 
ش��ده و افزایش بهره وری سازمان را در پی 

خواهد داشت. 
در نظر داش��ته باشیم امروزه شرکت هایی 
که خواهان پیشرفت و ترقی هستند، تعالی 
خ��ود را در گرو وجود تیم های کاری قوی و 

پایدار می دانند. 
و نکته آخر اینکه مدیریت س��نتی در کار 
تیمی ک��ه کارمندان مطی��ع و عامل صرف 
را می طلب��د، ام��روزه در س��ازمان ها کاربرد 
اثربخ��ش ندارد و به همین دلیل مش��اهده 
می کنی��م که ش��رکت ها با س��اختار و نگاه 

سنتی امروزه دوام نمی آورند. 

madiseh@elenoon. ir

5مرحله راهبردی برای مدیریت اعتراض نقش تیم در سازمان بازاریابی
مشتری

بس��یاری از خبرگان فروش موافقند که معامله قطعی نمی شود 
مگ��ر آنکه به اعتراضاتی که مش��تری دارد خوب گوش کرده، آنها 
را خوب فهمیده و هریک را با موفقیت برطرف کرده باش��ید. این 
روزها فروش، ش��امل سلسله ای از مهارت های پیچیده است. غلبه 
بر اعتراضات، بلیت موفقیت فروش اس��ت. اکثر اعتراضات در واقع 
س��واالت یا نگرانی های مشتری هستند. آنها معموالً فضا را تیره و 
تار می کنند تا از مش��تری در برابر پش��یمانی احتمالی از خرید یا 
خشم و غضب ناش��ی از اتخاذ یک تصمیم غلط خرید، محافظت 
کنند. گرچه مش��تری ممکن است کاماًل صادق و صمیمی باشد، 
اما امکان دارد که ش��ما نتوانید دریابید که دقیقاً دل مش��غولی او 
چیست. اندکی فکر کنید تا ببینید دیدگاه شما نسبت به اعتراضات 
چیست. به اعتراضات، چگونه پاسخ می دهید؟ نگرش شما چیست؟ 
اگر پس از شنیدن یک اعتراض، بالفاصله پاسخ شما این باشد که 
از خود بپرسید »منظور مش��تری از این اعتراض واقعاً چیست؟« 
در مس��یر درس��تی حرکت کرده اید. در اینجا ب��ا یک راهبرد پنج 
مرحله ای شما را راهنمایی می کنیم که چگونه اعتراضات مشتری 

را مدیریت کنید. 

اعتراضات مشتریان را پذیرا باشید و به آنها اعتبار 
ببخشید 

س��ر خود را زیر برف نکنید با این امید که اعتراضات دور شوند 
یا مشتری آنها را فراموش کند. حتی به تعویق انداختن اعتراضات 
ممکن اس��ت منجر به ایجاد تصویری منفی در مشتری یا واکنش 
منفی او ش��ود. با تأیید بالفاصله نگرانی مشتری، احترام و همدلی 
خود را به او نش��ان دهید. به س��ادگی بگویید:  »نگرانی ش��ما را 
می توانم درک کنم« یا »این در کار ما یک نگرانی نس��بتاً متداول 
است. خوشحال خواهم شد که به آن بپردازم.« به یاد داشته باشید 
که همیشه صمیمیت و همدلی خود را بیان کنید و هیچ گاه حالت 

دفاعی به خود نگیرید. 
اعتراض مشتری را روشن سازید 

این کار ش��اید با سواالتی عملی باشد که به شما کمک می کند 
اعتراض را درک کنید. گرچه برخی از مشتریان توانایی بیان نیازها 
را دارن��د اما بعضی ها نیازه��ای خود را در قال��ب اعتراضات بیان 
می کنند. مش��خص کنید که اعتراض آنان واقعی، یعنی مبتنی بر 
منطق است یا احساسی )هیجانی(، یعنی مبتنی بر ادراک شخصی 
و سوگیری هاس��ت. اعتراض��ات معموالً به یکی از این دو ش��کل 
برانگیخته می شود. اعتراضات واقعی را بسیار راحت تر می توان حل 
و فصل کرد، زیرا اطالعات نادرس��ت ی��ا ادراکات غلط را می توان 
تصحیح کرد اما حل و فصل اعتراضات عاطفی بسیار دشوار است. 
آنها ذهنی اند و غالبا فقط یک س��رپوش یا بهانه اند. آنها معموالً از 
یک استدالل عمیق تبعیت نمی کنند و ممکن است برای غلبه بر 
آنها نیاز به صبوری و پایداری باشد. آنها گاه یک نگرانی پنهان را که 
ممکن است شما هرگز از آن آگاه نشوید، مخفی می کنند. استفاده 
مؤثر از پرس وجو های مکالمه ای، در نهایت شما را به علت ریشه ای 
یک اعتراض خواهد رساند. زمانی که از شما سوالی می شود، آرامش 
خود را حفظ کنید، به دقت گوش دهید، یادداشت برداری کنید و 

از اینکه دارید چیز مهمی می آموزید، قدر شناسی کنید.
 

بالفاصله به اعتراض پاسخ دهید و مسئله را حل کنید 
اعتراض مبین فکر غالب مش��تری در آن لحظه است، بنابراین 
آن را از آن خود کنید. به یاد داش��ته باش��ید که مش��تری ش��ما 
احتماالً کنجکاوی مش��روع شرکت خود را بیان می کند، نه شروع 
یک حمله ش��خصی به ش��ما را. برطرف کردن اعتراض یا نگرانی 
مشتری ممکن اس��ت به همین سادگی باش��د که ابتدا فهرست 
ویژگی هایی را که در ذهن دارید مرور کنید و موردی را ارائه دهید 
که موجب برطرف شدن اعتراض او می شود. می توانید با این جمله 
ش��روع کنید »می توانم بفهمم که چه احساس می کنید. . . دیگر 
 مشتریان هم همین گونه احساس می کردند. . . اما پس از کار با من 
دریافتند که. . .« سپس جزییات مربوط به نحوه منتفع شدن دیگر 

مشتریان را پس از تصمیم گیری برای خرید از شما ارائه دهید. 

نسبت به برطرف شدن اعتراض، تأیید بگیرید 
ف��رض نکنید ک��ه نگرانی مش��تری را برط��رف کرده اید. هیچ 
چیز بدتر از این نیس��ت که به س��ختی به سمت فروش بشتابید، 
درحالی که اعتراضات حل نش��ده و پاس��خ داده نشده را پشت سر 
گذاش��ته باشید. اگر شما آنها را حل نکنید، رقیب تان حل خواهد 
کرد. برای اطمینان از پذیرفته شدن پاسخ تان، صرفاً بپرسید،  »آیا 
نگرانی ش��ما را برطرف کردم؟ « با گرفتن پاسخ  »بلی«، مشتری 
مجوز پیش روی به سمت فروش را به شما اعطا می کند. اگر پاسخ 
منفی باشد، ممکن است نشانه آن باشد که الزم است قضیه بیشتر 

روشن شود. 
5- پیشاپیش، خود از اعتراضات پرده بردارید. 

فروشندگان حرفه ای می دانند که ویژگی های معینی از محصول 
یا خدمات شان در برابر رقابت، آسیب پذیرند. گرچه نمی توان مانع 
همه اعتراضات شد، اما در خالل گفت وگو می توان به متداول ترین 
آنها پرداخت. قبل از آنکه مش��تری آن را مطرح کند، شما مطرح 
کنید. مشتریان هیچ نیازی ندارند که اعتراضات خود را نسبت به 
آنچه فروشنده خود مطرح کرده و پاسخ داده است، ابراز کنند. این 
راهبرد، اعتراضات غلط یا کم مایه ممکن را که می توانند به توقف 
جریان فروش منجر شوند خنثی خواهد کرد. بکوشید اعتراض های 
سفت و س��خت را در ابتدای گفت وگو از میان بردارید تا در پایان 
به یک معامله قطعی خالی از اعتراض برس��ید. با استفاده از این 5 
راهکار می توانید به نحو مؤثرتری اعتراضات مشتریان تان را مدیریت 

کنید. 
منبع: مدیران گیالن

بازاریابی نوین و ارزان برای رستوران ها

امروزه رقابت در کس��ب و کارها افزای��ش یافته و تنها با یک 
معرفی ساده از خود و کسب و کارتان نمی توانید توجه مشتریان 
را به س��وی خود جلب کنید، بنابراین ناچارید برای بازاریابی و 
جذب مش��تریان از ابزارهایی مدرن و جذاب تر استفاده کنید. 
این ابزارها با توجه به نوع کسب و کار متفاوت هستند. در ادامه 
ب��ه معرفی برخی ابزاره��ای نوین و ج��ذاب بازاریابی و جذب 

مشتریان برای رستوران ها می پردازیم. 
برای اینکه بتوانید راحت تر، بیش��تر و بهتر با مش��تریان تان 
ارتباط برق��رار کرده و آنها را از اطالعات کس��ب و کارتان آگاه 
کنی��د و به بهترین نحو و متناس��ب با س��لیقه و خواس��ته هر 
شخص به او خدمات ارائه دهید، بهتر است نرم افزاری طراحی 
کنید. در این نرم افزار منوی غذاهایتان را به همراه عکس قرار 
دهید تا هر ش��خصی از هر جایی بتوان��د از طریق نرم افزار به 
راحتی س��فارش دهد. با طراحی نرم افزار به روشی که توضیح 
خواهم داد به مش��تریان تان نشان می دهید که رستوران شما 
دارای سیستمی منظم و دقیق است و شما بیشتر مورد اعتماد 
آنه��ا ق��رار خواهید گرفت.  هر مش��تری که به ش��ما مراجعه 
می کند این نرم افزار را به طور رایگان در اختیار او قرار دهید و 
همین طور می توانید لینک دانلود آن را از طریق پنل اس ام اس 
برای مشتریان ارسال کنید تا آنها را از منوی غذا و خدمات تان 

آگاه کنید. 

چگونه سلیقه و ذائقه مشتریان مان را بدانیم و 
متناسب با همان خدمات ارائه دهیم؟ 

این اپلیکیشن را طوری تنظیم کنید تا مشتری های تان پس 
از صرف غذا در اپلیکیش��ن انتقادات و پیشنهادات خود را ثبت 
کنند. برای هر مش��تری کد اش��تراکی در نظر بگیرید، از آنها 
بخواهید عکس های خودشان را از طریق این اپلیکیشن ارسال 
کنند و مش��خصاتی همچون نام و نام خانوادگی و سن خود را 
بنویس��ند. این کار برای این است که مشخص شود چه کسی 

انتقاد و پیشنهاد داده است. 
پس از گذاش��تن انتقاد و پیشنهاد توسط مشتری در پاسخ، 
ب��ه آنها اطالع دهید که دفعه بعد همانطور که آنها می خواهند 
تغییرات ایجاد خواهد ش��د و آنها را ب��ه مراجعه دوباره دعوت 
کنی��د و برای آنها همان گونه ک��ه می خواهند خدمات خود را 
ارائه دهید. به عنوان مثال اگر می گویند مرغ سوخاری بیش از 
حد خش��ک بود و می خواهند کمی نرم تر باش��د، در مراجعات 
بعدی آنها این نکته را در نظر بگیرید و در سفارش��ات مش��ابه 
آن را اعم��ال کنید. یادتان باش��د پاس��خگویی ب��ه انتقادات و 
پیشنهادات و دعوت دوباره آنها به رستوران بسیار مهم است. 

چگونه با مشتری برخورد کنیم؟ 
می توانید در بخش��ی از نرم افزار تس��ت کوچک خود شناسی 
قرار دهید و آنها را به انجام تست سرگرم کنید ولی این تست 
در فایلی برای ش��ما با کد اشتراک مشتری ذخیره خواهد شد 
و با ویژگی ها و اخالقیات مشتری آشنا خواهید شد و می دانید 
دفع��ات بعدی با آنه��ا چگونه برخ��ورد کنید ی��ا می توانید با 
برخوردی که در مرحله اول داشتید کمی از روحیات آنها را در 
بخش روانشناسی نرم افزار وارد کرده تا هر گاه کد اشتراک شان 

را وارد کردید اطالعات در اختیار شما قرار بگیرید. 
صفحه ای از لیست عکس های مشتریان ایجاد کنید و از آنها 
بخواهید تا عکس ش��ان را به هم��راه غذایی که میل کرده اند با 
متنی در آن صفحه قرار دهند. شما می توانید در فواصلی، مثاًل 
آخر هر ماه یک قرعه کشی انجام دهید و جایزه ای برای آنها در 
نظر بگیرید. این جایزه می تواند یک وعده غذایی رایگان باشد. 
از طرفی س��عی کنید آن صفحه را به اینس��تاگرام خود متصل 
کرده یا آن عکس ها را به طور دس��تی در اینستاگرام رستوران 
خود قرار دهید تا افراد دیگر نیز مشتاق شوند به رستوران شما 
مراجعه کنند. به این ترتیب کس��انی که اپلیکیش��ن رستوران 
شما را نصب می کنند مشتریان قبلی شما را دیده، نظرات آنها 
را می خوانند و عکس ها و نظرات آنها برایش��ان جذاب خواهد 
بود و دوست دارند عکس خودشان نیز در میان مشتریان شما 
قرار گیرد. این کار در ایجاد و افزایش اعتماد مش��تریان دیگر 
به ش��ما تأثیر گذار خواهد بود، از طرفی آنها مش��تاق می شوند 

غذاهای دیگر شما را امتحان کنند. 
در آخر هر ماه جشنی شاد به همراه موزیک برای قرعه کشی 
و اعالم برنده بهترین نظر و عکس برگزار کنید. نیازی نیس��ت 
این جش��ن خیلی سخت و پر هزینه برگزار شود. کافی است با 
چند بادکنک و چند شاخه گل روی میزها، رستوران را تزئین 
کرده و یک مجری جذاب برای برگزاری قرعه کش��ی داش��ته 
باش��ید. موزیک ها را از قب��ل برنامه ریزی و با مجری هماهنگ 

کنید. 

غذای جدید در ماه جدید
در منوی رس��توران همیش��ه یک غذای متغی��ر در اول هر 
م��اه قرار دهید. به این صورت ک��ه چند غذا را انتخاب کرده و 
از مش��تریان تان از طریق اپلیکیشن بخواهید تا در نظر سنجی 
ش��رکت کنند و یکی از غذاها را به عنوان غذای جدید آن ماه 
انتخاب کنند یا اگر پیشنهاد غذایی دیگری دارند پیشنهادشان 

را به اشتراک بگذارند. 

پیشنهاد برای موقعیت های مختلف
ب��رای موقعیت های مختلف برای آنها غذاهایی را پیش��نهاد 
دهی��د. به عنوان مثال اگر مش��تری تان کارمند اس��ت به آنها 
بگویید اگر یک غذای فوری و سنتی می خواهید این غذا را به 
ش��ما پیش��نهاد می کنم. اگر غذایی سبک می خواهید این نوع 
غذا را پیش��نهاد می دهم یا اگر عاش��ق غذاهای فست فودی و 

سس های مخصوص هستید این غذا را پیشنهاد می کنم. 

مشتریان خود را دسته بندی کنید
کارمندان، مدیران، دانشجویان، محصالن و هر دسته بندی ای 
که به شما برای ارائه خدمات تان کمک خواهد کرد. با این کار 
ارتباط ش��ما با مش��تریان تان برقرار خواهد ماند و آنها شما را 
همیش��ه به یاد خواهند داش��ت. در این نرم افزار خالقیت های 
دیگ��ری نیز می توانی��د ارائه دهید که برای مش��تریان جذاب 

باشد. 

کلیدکلید

پژوهشگر و مشاور بازاریابی و تبلیغات
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برای مطالعه 695 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ: اس��تراتژی خلق بازار جدید یکی از استراتژی های 
پرریس��ک است که به همان اندازه که ریسک دارد، می تواند 
س��ود باالیی هم برای شرکت داشته باشد. راه های مختلفی 
ب��رای ایجاد یک بازار جدید وجود دارد. به عنوان مثال خلق 
یک محصول جدید برای گروهی ناش��ناخته از مخاطبان که 
این روش خطرناک ترین مسیری است که می توانید انتخاب 

کنی��د، زیرا هیچ دانش و تجرب��ه ای از محصول و خریداران 
خ��ود ندارید. روش دیگر این اس��ت ک��ه محصول جدیدی 
برای گروهی مش��خص خلق کنید که در این حالت مزیتی 
که وجود دارد این اس��ت که ش��ما اطالعاتی از خریداران و 
مخاطبان خود دارید که می توانید بر اس��اس آن اقدام کنید. 
همچنین ش��ما می توانید محصولی مشخص را برای گروهی 
نامش��خص خلق کنید ک��ه در این حالت نی��ز اطالعاتی از 
محصول در اختیار داری��د و فضایی هم برای نوآوری وجود 

دارد که ریسک را کاهش می دهد. به طور کلی توصیه من به 
شما این اس��ت که اگر به دنبال موفقیت های آسان هستید 
این اس��تراتژی را انتخاب نکنید اما اگ��ر تصمیم دارید این 
کار را انجام دهید س��عی کنید مشتری را محور کارتان قرار 
دهید و از روشی استفاده کنید که ریسک به نسبت کمتری 
دارد.سعی کنید به دنبال هر فرصتی نباشید زیرا هر فرصتی 
شایس��ته توجه نیس��ت و ب��رای انجام این کار ی��ک تیم را 
مشارکت دهید تا از تخصص های مختلفی برخوردار شوید. 

ایجاد بازار جدید

سوال: مدیریت یک شرکت در حوزه تولید محصوالت شوینده و بهداشتی را بر عهده دارم. تصمیم گرفته ام بازار جدیدی در این زمینه ایجاد 
کنم. لطفا به من بگویید چگونه می توانم این کار را انجام دهم و چه چیزهایی را باید در نظر داشته باشم؟  کلینیک کسب و کار

ش��هر کودک ش��اپرک نخستین 
مجتمع تخصصی تجاری، تفریحی، 
س��المتی  و  آموزش��ی  خدمات��ی، 
ویژه کودکان در ایران اس��ت که با 
مشارکت ش��رکت رویال ساختمان 
آریا و شرکت آتیه اندیشان شاپرک 
)بستگان قموشی( به عنوان مالکان 
و مجریان مجموعه در شهریور ماه 

٩٥ افتتاح شد. 
ش��اپرک ش��هر تخصصی کودک 
در ش��رق تهران در اتوبان رس��الت 
نرس��یده ب��ه اتوبان ش��هید باقری 
ق��رار دارد و با دسترس��ی بس��یار 
خ��وب ترافیک��ی و مج��اورت ب��ا 
اتوبوس  پایانه  ایس��تگاه های مترو، 
دانش��گاه عل��م و صنع��ت و پایانه 
تاکسی دردش��ت دسترسی به این 
مجموعه بسیار سهل و آسان است. 
این مجموعه در زمینی به مساحت 
27٥0 مترمربع قرار دارد و در 10 
طبق��ه و با زیربن��ای کل 20000 
مترمربع ش��امل بخش های تجاری 
)ش��ش طبقه 63 واحد(، شهربازی 
طبق��ه(،  ی��ک  )در  فودک��ورت  و 
آموزش��ی، خدماتی و مشاوره )سه 
طبقه 24 واحد( است که هر کدام 
به ط��ور خاص در یک��ی از طبقات 
شهر کودک جای گرفته اند. ضمن 
اینکه چهار طبق��ه پارکینگ برای 
میزبان��ی 2٥0 خ��ودرو دارد. برای 
ای��ن مجتمع  با  آش��نایی بیش��تر 
دفت��ر  ب��ه  تج��اری   - تفریح��ی 
علیرضا قموش��ی یکی از مالکان و 
مدیرعامل ش��هر کودک ش��اپرک 
رفتیم تا بیش��تر با ای��ن مجموعه 
آشنا شویم. مدیرعامل شهر کودک 
ش��اپرک در خص��وص انگیزه های 
س��اخت این مجموعه گفت: ش��هر 
کودک ش��اپرک )نخستین مجتمع 
 تجاری، اداری و تفریحی، تخصصی 
کودک( با مش��ارکت شرکت رویال 
قموش��ی  ش��رکای  و  س��اختمان 
به عنوان مجریان و س��رمایه گذاران 
ب��ه اج��را و بهره برداری رس��یده و 
برای  منحصربه فرد  مجموع��ه  یک 
فراهم کردن تمام نیازهایی اس��ت 
که خانواده ها نمی توانند به راحتی 
و در زم��ان مناس��ب آنه��ا را برای 
ک��ودکان خ��ود مهیا کنند. ش��هر 
کودک ش��اپرک با تکیه بر دانش، 
تخص��ص و فناوری ه��ای نوی��ن و 
بررسی تجربه های موفق در جهان 

ساخته شده است. 
ش��هر کودک ش��اپرک نخستین 
شهر کودک ایران محسوب می شود 
و از جمله ویژگی های منحصربه فرد 

و بی نظیر این مجموعه می توان به 
معم��اری وی��ژه کودک، سیس��تم 
مدیریت یکپارچه )IMS(، سیستم 
مدیریت هوش��مند س��اختمانی و 

امنیتی )BMS( اشاره کرد. 
علیرضا قموش��ی می گوید: شهر 
کودک ش��اپرک نخستین مجموعه 
تج��اری تفریح��ی در ایران اس��ت 
که با تش��کیل هفت دهکده سعی 
دارد ب��ه هم��ه نیازه��ای کودکان 
پاس��خ دهد. این دهکده ها ش��امل 
دهک��ده خری��د، دهک��ده ب��ازی، 
دهکده خوراک��ی، دهکده خدمات، 
دهکده آموزش، دهکده س��المت و 
دهکده رفاهی است. اگرچه از همه 
ش��اپرک  دهکده های  ظرفیت های 
هنوز استفاده نشده است، اما از روز 
اول قصد داشتیم مجموعه ای کامال 
استاندارد و تخصصی راه بیندازیم، 
ب��ه همی��ن خاط��ر ب��ا مش��ورت 
کارشناسان خبره توانستیم شاپرک 
را به هفت دهکده تقسیم کنیم که 
امروز ای��ن دهکده ها ه��ر کدام به 
تنهایی نیازهای زیادی از کودکان و 
خانواده ها را رفع می کنند.  از میان 
این دهکده های هفت گانه، دهکده 
خرید تقریبا تا ٩٥ درصد راه اندازی 
ش��د و ما امروز برندهای بزرگی را 
در ای��ن مجموعه گردهم آورده ایم. 
بخشی از طبقه منفی یک و همکف 
و طبقه اول ش��هر کودک شاپرک 
به دهکده خرید اختصاص دارد که 
حضور برندهای خ��وب و باکیفیت 
مانند چیکو، گوکو، بانی نو و . . . در 
این طبقات یکی از امتیازهای این 
بخش اس��ت و خانواده  ها می توانند 
همه نیازهای کودک شان را از این 
بخش تهی��ه کنند. البت��ه دهکده 
بازی در طبقه دوم نیز با بازی های 
حرکت��ی و مهارتی که در نوع خود 
در ایران ممتاز است راه اندازی شده 
و خانواده ه��ا و کودکان اس��تقبال 
خوب��ی از ای��ن فضا ه��ای تفریحی 
کرده ان��د و ه��ر هفته جش��ن های 
زیادی در این دهکده اجرا می شود. 
مالک ش��اپرک معتقد اس��ت که 
ش��اپرک به دالیلی هنوز نتوانسته 
نش��ان  را  ظرفیت های��ش  هم��ه 
ده��د. به همین دلیل خ��ود ما در 
برنامه توس��عه ای در ماه های آینده 
اتفاق ه��ای خوبی را رق��م می زنیم 
مثال در همان بخ��ش دهکده های 
هفت گانه شاپرک دهکده خوراکی 
ب��ه زودی با افتت��اح روف گاردن و 
آمدن چند برند خوراکی با در نظر 
گرفت��ن ذائقه ک��ودکان راه اندازی 

می ش��ود و خانواده ها ب��ا اطمینان 
می توانند غذاهایی با استاندارد باال 
برای کودکان خود سفارش دهند. 

شاپرک گرچه کمتر از یک سال 
اس��ت که راه اندازی شده است، اما 
هنوز برخی از خانواده های تهرانی 
از بودن چنی��ن مجموعه تفریحی 
بی اطالع  ک��ودکان  ب��رای  تجاری 
هس��تند. ش��اید الزم بود تبلیغات 
بیش��تری در ای��ن زمین��ه صورت 
می گرفت. علیرضا قموشی در این 
خصوص می گوید: از دید برخی از 
مردم، م��ا باید تبلیغات بیش��تری 
انجام می دادیم اما خودمان اعتقاد 
داریم وقتی به ش��کل گس��ترده و 
مل��ی تبلیغ می کنیم باید مجموعه 
ما نیز گنجای��ش و ظرفیت وجود 
افراد را داشته باشد. ما همین االن 
هم در روزهای تعطیل با استقبال 
زیادی روبه رو می شویم. نکته دیگر 
اینک��ه هم��ه بخش های ش��اپرک 
هن��وز تم��ام و کم��ال راه ان��دازی 
نشده اس��ت، بنابراین ما در آینده 
نزدیک ش��کل دیگری از تبلیغات 
ش��اپرک را رونمایی می کنیم. اگر 
هم��ه دهکده ه��ا با هم��ه ظرفیت 
راه اندازی شوند یک اتفاق مبارکی 
خواهد افت��اد. ما تمام تالش مان را 
کردیم تا بتوانیم در مدنیت شهری 
جدی��د طرحی ن��و در اندازیم و با 
این ن��وآوری نیازهای جدید مردم 
را پاس��خ دهی��م. در ش��اپرک هر 
خان��واده ای ک��ه با ک��ودکان خود 
بیایند می توانند ساعت های زیادی 
را با آرام��ش بگذرانند. خرید تنها 
یک��ی از امتی��ازات ای��ن مجموعه 
اس��ت که خانواده ها بدون دغدغه 
می توانند پوش��اک و اس��باب بازی 
و ل��وازم اتاق ک��ودک را از دهکده 
خری��د تهیه کنن��د. م��ا برنامه ای 
ترتی��ب دادی��م ک��ه ه��ر خانواده 

می تواند یک روز کامل را در اینجا 
سپری کند. فرض کنید قرار باشد 
برای کودکش جش��ن تولد بگیرد 
م��ا امکانات صفر تا صد را اینجا در 

برنامه داریم.
 از اصالح س��ر ک��ودک گرفته تا 
سالن جش��ن، کیک و ش��یرینی، 
شکالت، آتلیه عکاس��ی، پذیرایی، 
 .  .  . و  کادو  ش��ادی،  و  تفری��ح 
بنابراین پدران و م��ادران با آمدن 
به شاپرک می  توانند همه نیازهای 
بچه ها را برآورده کنند و این امتیاز 
در سراس��ر ایران فقط در شاپرک 
موج��ود اس��ت. علیرضا قموش��ی 
اضافه می کند: بای��د به امنیت نیز 
اش��اره کنیم. در ش��اپرک س��عی 
کردیم امنیت کامل فراهم ش��ود، 
بنابرای��ن در همه جا هم��کاران ما 
حضور دارند تا مبادا بچه ای دست 
مادر یا پدرش را رها کند و دقایقی 
گم ش��ود یا بی محابا روی پله برقی 
ق��رار گی��رد. ب��ه خاط��ر ضری��ب 
امنیت ب��االی ای��ن مجموعه خدا 
را ش��کر تاکنون هی��چ اتفاق بد و 
ناخوشایندی نیفتاده و هر روز این 
ضریب امنیت را افزایش می دهیم 
ت��ا خانواده ها با آرامش بیش��تر به 

این مجتمع بیایند. 
می گوید:   ش��اپرک  مدیرعام��ل 
ما ب��ه راس��تی و درس��تی اعتقاد 
داری��م و اهل ج��ار و جنجال های 
تبلیغاتی نیس��تیم. واال االن صدها 
نف��ر باید پش��ت در مجموعه صف 
می ایس��تادند. ما ب��رای هر بخش 
س��عی کردی��م بهترین باش��یم و 
بهتر از این هم خواهیم ش��د. مثال 
ما دکور اتاق مادر و کودک را س��ه 
ب��ار ع��وض کردیم تا اگ��ر مادری 
برای ش��یردادن یا تعویض پوشک 
بچه به ای��ن اتاق رف��ت همه چیز 
در ح��د اس��تاندارد و زیبا باش��د. 

تنهاتری��ن  و  نخس��تین  ش��اپرک 
مجموعه تفریحی تجاری در ایران 
اس��ت که ب��رای کودکان س��اخته 
شده اس��ت، اما به دلیل نخستین 
بودن مش��کالت خاص خودش را 
دارد، ای��ن را مدیر عامل ش��اپرک 
می گوی��د و ادام��ه می دهد: روزی 
که ما خواس��تیم ای��ن مجموعه را 
ایرانی وجود  بس��ازیم هیچ الگوی 
نداش��ت، در صورتی که االن برای 
ساختن مال ها و ش��اپینگ مال ها 
ده ها نمونه وجود دارد و می توانند 
از هم الگو برداری کنند اما ما فقط 
یک ط��رح در ذهن مان داش��تیم، 
بنابرای��ن طراحی، س��اخت، اجرا و 
بهره برداری ای��ن مجموعه با همه 
مجموعه ه��ای تج��اری و تفریحی 
فرق دارد. مثال یک نمونه س��اده را 
عرض کنم؛ بچه ها نمی توانند برای 
شستن دست و رو از سرویس های 
بهداشتی بزرگ ترها استفاده کنند، 
بنابراین م��ا این ام��کان را فراهم 
کردیم تا کودکان ب��ه اقتضای قد 
و قامت ش��ان راحت بتوانند از این 
بخش بهداشتی اس��تفاده کنند یا 
مث��ال در دهکده آموزش و در خانه 
عل��وم خالقیت یک��ی از مهم ترین 
بخش ه��ای ماس��ت. ب��ازی عدد و 
رق��م، کارگاه رن��گ ی��ا رنگ بازی 
کارگاه خمیر بازی و امثالهم نیاز به 
طراحی داشت که ما سعی کردیم 
تا حدود زیادی برای نخس��تین بار 

این کارها را انجام دهیم. 
علیرضا قموشی می گوید: ما کار 
بزرگ��ی را ب��رای تحق��ق رویاهای 
کودکان این س��رزمین با استفاده 
از تکنول��وژی روز دنیا آغاز کردیم 
و س��امان دادی��م، اما اینه��ا تنها 
بخش��ی از برنامه های ما برای یک 
کودکان  تجاری  تفریحی  مجموعه 
اس��ت. به همین خاط��ر در برنامه 
توسعه ش��اپرک قرار است کارهای 
زی��ادی را انج��ام دهیم ک��ه برای 
محقق ش��دن آنها نیاز به همراهی 
ارگان ها و نهادها و سازمان هاس��ت 
تا ب��ا حمایت س��ازمان ها و نهادها 
ای��ن مجموع��ه را در ارائه خدمات 
تجاری و تفریح��ی بهترین کنیم.  
بی تردید اجرای برخی از ایده های 
ما برای ک��ودکان در این مجموعه 
نیازمند صدور مجوزهای رسمی از 
نهادهای دولتی است که امیدواریم 
از موقعی��ت و  ب��ا درک درس��ت 
ظرفی��ت ای��ن مجموع��ه راه های 
تازه ت��ری برای تحق��ق آرمان های 

بزرگ شاپرک گشوده شود. 

گفت و گوی »فرصت امروز« با علیرضا قموشی مالک و مدیرعامل شهر کودک شاپرک

وقتیکهرویاهایکودکانهمحققمیشود

کلید

5 بیماری مدیریتی از نگاه دمینگ
در مرکز هر کس��ب وکار موفق یک مدیریت خوب قرار دارد. 
عملکرد تیم مدیریتی و تصمیمات آنهاس��ت که باعث می شود 
ش��رکت هفته ها، ماه ها و سال های پیش رو رونق پیدا کند یا به 

دردسر بیفتد. 
ب��ا وجود اینکه ب��رای موفقیت یک ش��رکت عواملی بیش از 
مدیریت خوب الزم اس��ت، اما در راس سازمان، این عامل برای 
جمع کردن این موارد در یکجا، کلیدی است. انتخاب های خوب 
معموالً به نتایجی مثبت منجر می ش��وند و در نتیجه س��ازمان 
می تواند به رشد خود ادامه بدهد و به سمت جلو حرکت کند. 
قطعاً ایجاد مدیریت موفق در یک سازمان کار ساده ای نیست. 
حتی مدیران باتجربه و بااس��تعداد هم ممکن اس��ت تصمیمات 
ضعیف��ی بگیرند یا وارد مش��کالتی با عوامل متعدد ش��وند. در 
پنج بیماری مدیریت دمینگ  )Deming( برخی از رایج ترین 

مسائل تشخیص داده و بیان شده است. 
ه��ر یک از ای��ن پنج بیماری ب��ه همراه توضی��ح مختصری 
درمورد اینکه در هر س��ازمان با آنها چگونه رفتار می ش��ود، در 

زیر آمده است.
 

1- نبود ثبات در اهداف
یکی از اش��تباه های رایج که توس��ط مدیریت اتفاق می افتد 
این اس��ت که به طور روشن نمی دانند چرا در کسب وکار حاضر 
هستند. بدون یک هدف و مقصد مشخص برای آینده، تفکرات 
کوتاه مدت به مرور زمان جای برنامه ریزی بلندمدت را می گیرد. 
بس��یاری از س��ازمان ها هرگ��ز ای��ن تفک��رات کوتاه مدت را 
تبدیل به برنامه بلندمدت نمی کنند چرا که چش��م اندازی برای 
برنامه ریزی چگونگی آینده ندارند. هر سازمان باید فهم روشنی 
از اینکه سعی دارد چه کاری را انجام دهد و اینکه چگونه برای 
موفقیت در آینده تالش می کند داشته باشد. زمانی که مدیریت 
ب��ا چش��م انداز موجود هدایت می ش��ود، می توانن��د تصمیمات 
عاقالن��ه ای بگیرند ک��ه منفعت کوتاه مدت و بلندمدت داش��ته 

باشد. 

2-تاکید بر مزایای کوتاه مدت
این نکته به خوبی بر نکته پیش��ین منطبق اس��ت. زمانی که 
تصمی��ات تنه��ا بر ای��ن مبنا گرفته ش��وند که چگون��ه منافع 
کوتاه مدت را بیش��ینه کنند- احتماال با این هدف که ذی نفعان 
را راضی نگه دارند- س��المت بلندمدت سازمان قربانی می شود. 
کارهای��ی از قبیل بهب��ود کیفیت محصوالت ی��ا فراهم کردن 
خدمات بهتر همیش��ه در گزارش های س��ود و زیان فصلی بیان 
نمی ش��وند. در نتیجه س��رمایه گذاری هایی که در بلندمدت به 
سازمان کمک می کنند، معموالً نادیده گرفته شده و فعالیت ها 
به گونه ای انجام می ش��وند که ب��رای همین اکنون خوب به نظر 
برس��ند. مزایای کوتاه مدت ممکن است مناسب باشند، اما آنها 
نمی توانند س��ازمانی قدرتمند و پایدار ایج��اد کنند. در نهایت 
تاکید بر منافع کوتاه مدت تبدیل به مانعی بر سر راه کسب وکار 
می ش��ود و منافعی که تا پیش از این محقق ش��ده بودند نیز از 

دست می روند.
 

۳- رتبه دهی ساالنه به عملکرد
رتبه ده��ی س��االنه ب��ه کارمن��دان، ت��وان مدیری��ت را در 
تاثیرگذاری عمیق روی س��ازمان کاهش می دهد، به این دلیل 
که کارمندان درون س��ازمان از این ارزیابی س��االنه می ترسند 
و ای��ن ترس می توان��د تاثیری منفی روی عملکرد س��االنه آنها 
داش��ته باشد. این گونه باعث می ش��ود کارمندان به جای اینکه 
تصمیمات��ی بگیرند و کارهایی انجام دهند که بهترین نتیجه را 
برای سازمان داش��ته باشد، به دنبال منفعت شخصی خودشان 
باش��ند و کارهایی انجام دهند که در هن��گام ارزیابی مثبت در 
نظر گرفته می ش��ود. احتماال بزرگ ترین تاثیر منفی سیس��تم 
رتبه دهی ساالنه، از دست رفتن کار گروهی است. تحت چنین 
سیس��تمی، افراد تمایل بس��یار کمی به کار گروهی دارند، چرا 
که همیش��ه این ترس وجود دارد ک��ه در ازای کاری که انجام 
می دهن��د، به اعتبار ف��رد دیگری افزوده ش��ود. انگیزه دادن با 
اس��تفاده از ترس از ارزیابی س��االنه، روش��ی کثیف برای وادار 
کردن افراد به س��خت کار کردن اس��ت و آنها معموالً به ندرت 
در جه��ت منفع��ت س��ازمان کار می کنند. باز هم این اش��تباه 
دیگر مدیریت اس��ت که منافع کوتاه مدت را به منافع بلندمدت 
س��ازمان ترجیح می دهد. اعمال کوتاه مدت ممکن است در یک 
ارزیابی خوب به نظر برس��ند، اما احتماال نمی توانند سازمان را 

به درجات باالیی برسانند. 

۴- تغییر مدیریت
ثب��ات در تیم مدیریت چیزی اس��ت که برای یک س��ازمان 
بسیار مطلوب است، اما متاسفانه معموالً به ندرت شاهد چنین 
چیزی هس��تیم. در س��ازمان هایی که با مدیریت مشکل دارند، 
احتم��ال اینکه تی��م مدیریت برای مدت زیادی با ش��رکت کار 
نکند بسیار زیاد اس��ت. گرفتن تصمیمات هوشمندانه مستلزم 
فهم عمیقی از کس��ب وکار است؛ چیزی که نمی توان با مطالعه 
کتاب های راهنما به دس��ت آورد. س��ازمان هایی که بیش��ترین 
منفعت را از تیم مدیریتی شان به دست می آورند، سازمان هایی 
هس��تند که مدیران را تا جایی که امکان دارد حفظ می کنند و 
به مدیران تنها برای پیشرفت های کوتاه مدت پاداش نمی دهند. 
این نیز مصداق دیگری اس��ت که ثابت می کند ارزیابی س��االنه 
و سیستم های مش��ابه دیگر می توانند مشکل آفرین شوند. یک 
ارزیابی ضعیف ممکن اس��ت باعث ش��ود که مدیری بااستعداد 
و باتجرب��ه به دنبال کار دیگری برود؛ در نتیجه، س��ازمان تمام 
دانش، انرژی و هزینه هایی را که طی س��ال ها صرف تربیت یک 

مدیر به دست آورده است، از دست می دهد. 

5- استفاده صرف از ارقام قابل مشاهده
آخرین بیماری در این فهرس��ت به تصمیم گیری های صرف 
براس��اس آمارهای قابل اندازه گیری مربوط می ش��ود. اگر نتوان 
چیزی را در یک ترازنامه یا در قیمت س��هام مش��اهده کرد، در 

این صورت نادیده گرفته می شود و این یک اشتباه است. 
این نیز اشتباه دیگری است که به دلیل در نظر گرفتن عوامل 
کوتاه م��دت به ج��ای بلندمدت، اتفاق می افت��د. عمل کردن به 
ش��یوه ای که تنها به نیازهای حس��اب های س��ود و زیان پاسخ 
می دهند، ممکن اس��ت در لحظه باعث خوش��حالی صاحبان و 
ذی نفعان ش��ود، اما این خوش��حالی به س��رعت از بین می رود. 
برخ��ی عوامل غیرقاب��ل اندازه گیری، مانند خدم��ات  مثبت به 
مش��تریان و ایجاد وفاداری در آنه��ا می تواند منفعت بلندمدتی 
ایجاد کند که در لحظه قابل  مش��اهده نیس��ت. پیش��گیری از 
پنج بیماری ذکر ش��ده کار ساده ای نیس��ت، اما برای سالمتی 
و موفقیت س��ازمان در درازمدت مهم اس��ت. با ترکیبی از یک 
تیم مدیریتی پایدار و نگاه به آینده کس��ب وکار، ممکن اس��ت 
بتوانید به ش��کلی موفق از این مش��کالت عبور کنید. یک تیم 
مدیریتی با تجربه، نی��از به توجه بلندمدت به آینده را به جای 
نتایج کوتاه مدتی که در گزارش های فصلی قابل بیان هس��تند، 

درک می کند. 
pro. chetor :منبع

کارتابل

دیدگاه جایگزین و اهمیت اجماع

عالوه بر س��ر جان هاروی جونز، برند تویوتا نیز در اصول 
چهارده گانه ای که تحت عنوان »راه تویوتا« منش��تر ش��ده 
است، در 13 اصل به اهمیت همکاری و اجماع اشاره کرده و 
آن را مهم ترین بخش کار معرفی می کند. در ادامه به عنوان 
قس��مت پایانی ایده حاضر، نگاهی مختصر به بخشی از این 
اصول خواهیم انداخ��ت: »تصمیمات خود را به آرامی، پس 
از مش��ورت با افراد مناس��ب و با در نظر گرفتن گزینه های 
جایگزی��ن آن اتخاذ کنید. هرگز دس��ت به اجرای برنامه ای 
نزنی��د، مگر آنکه چندین طرح جایگزین برای آن در اختیار 
داشته باشید. به چنین فرآیندی در زبان ژاپنی »نماواشی« 
گفته می ش��ود. بر این اس��اس پیش از اج��رای هر تصمیم 
به دقت آرای محتلف گردآوری ش��ده و م��ورد تحلیل قرار 
می گیرند. توجه داشته باش��ید که در شیوه نماواشی هدف 
صرفاً اتخاذ تصمیم نیس��ت؛ هدف اصلی اتخاذ راه درس��ت 

است.«
بر این اساس بهتر اس��ت فکر اتخاذ تصمیمات به صورت 
یک جانبه را از س��رتان بیرون کنید. در واقع دنیای امروز به 
قدری پیچیده و چندبعدی است که تسلط بر همه ابعاد یک 
کس��ب وکار غیر ممکن می نماید. بر همین اساس روش هایی 
مانند نماواش��ی و سایر ش��یوه های موجود می تواند به مثابه 

عنصر جایگرین مدنظر قرار گیرد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- مدی��ران و رهب��ران تج��اری تمایل غیرقاب��ل کنترلی 
ب��ه اتخ��اذ تصیمات به صورت مس��تقل دارند. ب��ا این حال 
براس��اس آنچه در ایده حاضر بیان ش��د، چنین روش هایی 
باتوجه به سرعت رو به افزایش تکنولوژی و سایر جنبه های 

کسب وکارها چندان معقول به نظر نمی رسد. 
- در ش��یوه مبتنی بر نماواشی مشکالت به صورت بهتر و 
عمیق مورد بررسی قرار گرفته و به تبع آن تصمیم نهایی از 

کمترین میزان ریسک برخوردار خواهد بود. 
- هنگامی که تصمیم تان را براس��اس اصالحات وارد شده 
در مرحله نماواش��ی گرفتید، تردید ب��ه خود راه ندهید. در 
واقع هیچ تصمیمی خالی از ایراد نیس��ت. با این حال آنچه 
برخ��ی تصمیات را بدل به ش��اهکارهای دنیای کس��ب وکار 

می کند، اعتماد افراد به آن تصمیم هاست. 
 

جمالت تأثیرگذاری از توماس ادیسون که 
می تواند الهام بخش کارآفرینان باشد

توماس آلوا ادیس��ون که به سبب پش��تکار، نبوغ و روحیه 
سخت کوش��انه اش مش��هور اس��ت، یک��ی از بزرگ تری��ن و 
شناخته ش��ده ترین مخترعان در طول تاریخ بشریت است. او 
در ط��ول زندگانی خود بیش از 1000 پتنت از المپ حبابی 
گرفته تا فونوگراف را تنها در کش��ور آمریکا به ثبت رسانده و 
نیاز به توضیح ندارد که صدها اختراع دیگرش هم در سرتاسر 
دنیا ثبت ش��ده اند. ادیس��ون با ت��الش و روحیه جنگ طلبانه 
خود توانست الکتریسیته، تصاویر متحرک، ضبط صدا و حتی 
دس��تگاه پرتو ایکس را توس��عه دهد که همین عوامل کمک 
کردند تا دنیای پیش��رفته امروزی شکل بگیرد. اگر شما هم 
جزو کارآفرینانی هس��تید که در مس��یر پیشرفت خود گاهی 
با شکس��ت مواجه ش��ده اند، ممکن اس��ت این نقل قول های 

معروف ادیسون در ادامه راه به کمک شما بیایند.
 - فرصت ه��ا توس��ط اکث��ر انس��ان ها غنیمت ش��مرده 
نمی ش��وند، چراکه در لباس کار ظاهر شده و نیازمند تالش 

هستند.
- ثروت های زیاد زمانی به دست می آیند که با آمادگی به 

استقبال فرصت ها بروید.
- ب��رای اختراع ک��ردن تنها به یک قوه تجس��م خوب و 

مقداری خرت و پرت نیاز دارید.
- تنها یک درصد نبوغ را الهام تشکیل می دهد و ٩٩درصد 

باقیمانده آن در گرو سختکوشی است.
- بزرگ تری��ن ضعف ما در تس��یلم ش��دن نهفته اس��ت. 
همیشه مطمئن ترین راه برای موفقیت، تالش دوباره خواهد 

بود. 
- م��ن هیچ گاه شکس��ت نخورده ام. تنه��ا 10 هزار روش 

یافته ام که به نتیجه نمی رسد.
- چنانچه همه ما کارهایی را که در توان مان هستند انجام 
دهیم، ب��ه معنای واقعی کلمه خود را ش��گفت زده خواهیم 

کرد.
- م��ن ب��رای افرادی که تنه��ا یک ایده دارن��د اما در راه 
رس��یدن آن ق��دم می گذارند، احترام بیش��تری نس��بت به 
کس��انی که ه��زاران ایده دارند اما به دنبال ش��ان نمی روند، 

قائل هستم.
- افرادی به موفقیت دس��ت پیدا خواهند کرد که همواره 

در تالش هستند اما تعجیل نمی کنند.
Entrepreneur :منبع

ترجمه: علی آل  علی



رئی��س س��ازمان نظ��ام مهندس��ی معدن اس��تان زنج��ان گفت: 
 س��رمایه گذاری در معدن از ماندگارترین نوع س��رمایه گذاری اس��ت.

 ب��ه گزارش معدن نی��وز، مهدی حمیدی با بیان ای��ن مطلب،  افزود: 
سال های متوالی است که رهبر معظم انقالب در ابتدای هر سال هنگام 
نام گذاری سال ها از عناوین اقتصاد مقاومتی و عناوینی همچون تولید 

و اشتغال استفاده کرده اند. 
وی ادامه داد: امسال توسط ایشان به عنوان سال  »اقتصاد مقاومتی؛ 
تولید و اشتغال« نام گذاری شده که در این سال بخش معدن می تواند 

فعال تر شود. 
حمی��دی افزود: ب��ه راحتی می توان اقتصاد مقاومت��ی را در معادن 
تعری��ف و اش��تغال و به تبع آن تولی��د را ایجاد کرد، چ��را که معدن 
پتانس��یل های باالیی را در ایجاد اش��تغال دارد و تولی��دات حاصل از 

معادن با فرآوری می توان صادر شود و عالوه  بر تولید و اشتغال، تجارت 
خارجی را فعال و ارزآوری ایجاد می کند. وی با اشاره به برخی مشکالت 
معدنکاران، خاطرنشان کرد: بیشترین مشکل معدنکاران در ارتباط با 
قوانین اس��ت و گاهی این قوانین سبب می شود که سرمایه گذاران در 
مسیر سرمایه گذاری به مشکل بخورند که این اتفاق بر سرمایه گذاری و 

تولید و اشتغال در کشور و یا استان تأثیر منفی دارد. 
رئیس س��ازمان نظام مهندسی معدن اس��تان زنجان، تصریح کرد: 
معدن ماندگارترین س��رمایه گذاری است و اگر در حوزه معدن بتوانیم 
فعال تر عمل کنیم، می توانیم از این سرمایه گذاری ها بیشترین بهره وری 
را داشته باشیم، چرا که از 70 نوع ماده معدنی که در کشور وجود دارد، 
32 نوع ماده معدنی قابلیت ایجاد اشتغال باالیی را دارد و باید توجه به 

این بخش بیش از پیش افزایش یابد. 

استاد دانشگاه تهران گفت مهم ترین اولویت دولت دوازدهم، بازنگری 
کوتاه در راه طی شده چهار سال گذشته و برنامه ریزی دقیق و متناسب 
با واقعیت برای ادامه روند گذشته و غلبه بر موانع اصلی توسعه اقتصادی 
کشور است. به گزارش خبرآنالین، سعید شیرکوند درباره اولویت های 
اقتصادی دولت دوازدهم اظهار داشت: به دلیل آنکه دولت دوازدهم در 
امتداد دولت یازدهم شکل گرفته، برای این دولت زیرساخت های الزم 

و بسیاری از الزامات تحقق برنامه های او فراهم شده است. 
وی اف��زود: مهم ترین اولویت این دول��ت در عرصه اقتصاد، بازنگری 
کوتاه در راه طی شده چهار سال گذشته و برنامه ریزی دقیق و متناسب 
با واقعیت برای ادامه روند گذشته و غلبه بر موانع اصلی توسعه اقتصادی 

کشور است. 
معاون اقتصادی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصریح کرد: 

خوش��بختانه در دولت یازدهم غول تورم مهار شد بنابراین دولت باید 
با توجه به فضای کس��ب وکار مناسب که نشان دهنده ثبات اقتصادی 
و ثبات در برنامه ها اس��ت، شرایط بهتری برای سرمایه گذاری و ایجاد 
اش��تغال و به دنبال آن، افزایش تولید و درآمد در اقتصاد کشور داشته 
باشد. شیرکوند عنوان کرد: به نظر می رسد با آرای بسیار خوبی که ملت 
ایران به دولت تدبیر و امید دادند، رأی اعتماد الزم به رئیس دولت برای 

ادامه سیاست های کلی او داده شده است. 
وی خاطرنش��ان کرد: بر این اس��اس، دولت دوازدهم باید با تکیه بر 
این رأی اعتماد، تعامل مثبت، مؤثر و سازنده خود را با سرمایه گذاران 
داخلی و سرمایه گذاران خارجی به عمل آورده تا با تکیه بر به کارگیری 
این س��رمایه های اقتصادی و فنی، شرایط رشد اقتصادی و اشتغال هر 

چه بیشتر را فراهم کنند. 

معدنماندگارتریننوعسرمایهگذاری تعاملمثبتباسرمایهگذارانبرایرشداقتصادیواشتغال
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کی��ف، کف��ش، کمربند، کت و بس��یاری دیگ��ر از محصوالت 
را می ت��وان از چ��رم تهیه ک��رد. نکته قابل توجه در اس��تفاده از 
محصوالت چرمی آن اس��ت که با گذش��ت هزاران س��ال از این 
صنعت ام��ا همچنان این محصوالت در بین م��ردم دارای ارزش 
باالی��ی اس��ت. به گزارش پول نیوز؛ پوس��ت حیوان��ات ابتدا طی 
فرآین��دی به نام دباغی در کارخانجات چرم س��ازی، به پوس��ت 
فسادناپذیر و قابل اس��تفاده برای ساخت انواع محصوالت چرمی 
تبدیل می ش��ود. سپس کارگاه ها و واحدهای تولیدی دیگر از این 

پوست انواع محصوالت چرمی را تولید می کنند. 
خری��د محصوالت چرمی طرفداران بس��یار زیادی دارد چرا که 
هم محصوالت چرمی دوام بهتری دارند و از ماندگاری بیش��تری 
برخوردار هس��تند و هم اس��تفاده از آنها به لح��اظ روانی در بین 
افراد جامعه از محبوبیت باالیی برخوردار است. در کشور ما برخی 
ش��هرها نظیر همدان و تبریز از دیرباز خاستگاه تولید محصوالت 

چرمی بوده اند. 
در ای��ن ش��هرها کارخانج��ات تولید چ��رم و کارگاه های تولید 
محصوالت چرمی فعال هس��تند. به س��راغ بابایی یکی از فعاالن 
این صنعت در اس��تان همدان رفتیم که خود سال هاست دستی 
ب��ر آتش دارد، از طرف دیگر اس��تان همدان یکی از اس��تان های 
پیش��رو در زمینه صنعت چرم است و یکی از نخستین کارخانه ها 

و کارگاه های مربوط به چرم در این استان فعال شد. 
 وی با توجه به گس��تردگی اس��تفاده از محص��والت چرمی به 
پ��ول نیوز می گوید: یک کارگاه معمولی می تواند حدود ش��ش یا 
هفت نفر را مش��غول به کار کند، البته بس��تگی به گستره تولید 
دارد و حت��ی می توان��د تا 200نفر را هم مش��غول ب��ه کار کند. 
کارگاهی که بتواند حدود شش نفر را مشغول به کار کند نزدیک 
به 60میلیون تومان س��رمایه می خواهد. مواد اولیه برای کارگاه، 
بیش��تر چرم خام اس��ت که می ت��وان آن را از جاهای مختلفی از 
جمل��ه کارخانج��ات چ��رم دولت آباد ته��ران، تبری��ز، همدان و 
ورامین تهیه کرد. به لحاظ کیفیت و قیمت نیز چرم گاو از هر پا 
)30س��انتیمتر در 30سانتیمتر( از 7هزار تومان تا 14هزار تومان 
اس��ت. عالوه بر چرم به موادی مانند چسب، نخ آستر و یراق  نیز 

نیاز است.
 وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که ی��ک کارگاه معمولی چقدر 
می تواند درآمدزایی داش��ته باش��د، می افزاید: ب��رای کارگران در 
حدود ماهی ی��ک میلیون تومان و برای فردی که س��رمایه گذار 
اس��ت می تواند ماهی تا 4میلیون تومان به عنوان س��ود خالص و 

پس از کسر هزینه ها درآمدزایی داشته باشد. 
ی��ک کارگاه می توان��د هزینه های مختلفی داش��ته باش��د اما 

بیش��ترین هزینه مربوط به کارگران اس��ت، اما چیزی که بسیار 
مهم است شناخت و سلیقه در کار است و دو محصول یک اندازه 

ممکن است از نظر قیمتی متفاوت باشند.
یک��ی از دغدغه های تولیدکنندگان مخصوص��ا صنایع کوچک 
نظی��ر کارگاه ها، چگونگی اخذ مجوزه��ای  قانونی برای راه اندازی 
کارگاه اس��ت. فعاالن حوزه کسب و کار همواره از قانون های زائد و 
سخت گیری های بیش از حد در زمینه اخذ مجوزهای قاونی گله 
دارند. بابایی در پاسخ به پرسش پول نیوز در این زمینه می گوید: 
مجوزها به سه شکل هستند؛ اول کارگاه های تولید صنایع دستی 
چرمی که از صنایع دس��تی مجوز می گیرند. دوم تولیدی های تا 
10ال��ی 12نفر که کار را به صورت ماش��ینی تر انجام می دهند و 
معموالً از اتحادیه ها مجوز می گیرند و سوم کارگاه های بزرگ که 
در ش��هرک های صنعتی مش��غول به فعالیت هستند و از صنعت 
و مع��دن مج��وز می گیرند. اما برای راه اندازی ی��ک کارگاه تولید 
محصوالت چرمی نیاز به یک مکان مناس��ب اس��ت و آنچه مسلم 
اس��ت اینکه اجاره یا خرید کارگاه در ش��هرهای مختلف متفاوت 
اس��ت و این کارگاه ها معموالً در حاشیه ش��هر ها یا خارج از آنها 

قرار گرفته اند. 
این فعال حوزه چرم در پاسخ به پرسشی درمورد  متراژ کارگاه 
بیان می کن��د: یک کارگاه تولید محص��والت چرمی از 10متر تا 
چند هزار متر می تواند قابل توس��عه باش��د و بستگی به تعداد و 
نوع تولید دارد که می تواند از دس��تبند چرمی تا روکش صندلی 

هواپیما یا جلد کتاب های نفیس را در بر بگیرد.
یک��ی از دغدغه ه��ای فعاالن ه��ر صنعت، چگونگ��ی بازاریابی 

و فروش محصوالت خود اس��ت. صنعت چرم گس��تردگی بسیار 
زی��ادی دارد و برخالف تصور عده ای ک��ه فقط افراد با درآمد باال 
را خری��داران محص��والت چرمی می دانند اما الزم به ذکر اس��ت 
ک��ه محصوالت چرمی به علت ماندگاری بس��یار باالیی که دارند 
در می��ان تمام اقش��ار جامعه خریدار خاص خ��ود را دارند و کم 
نیس��تند افرادی که که از درآمد پایینی برخوردار هس��تند اما از 
کفش یا کمربند چرمی که مدت هاست استفاده می کنند رضایت 

خاطر دارند. 
بابای��ی در مورد خری��داران و اس��تفاده کنندگان از محصوالت 
چرمی می افزاید: خریداران از همه نوع قش��ری می توانند باشند و 
بس��ته به نیاز متفاوت است و برخی محصوالت مانند کمربند نیاز 
عموم مردم اس��ت اما برخی محصوالت دیگر مانند تابلوفرش های 

چرمی و جلد کتاب های نفیس خریداران خاص خود را دارد. 
گس��تردگی صنعت چرم و بازار انبوه مصرف کنندگان آن باعث 
شده است افراد زیادی فکر ورود به این صنعت را داشته باشند. 

مهدی فصیح، فعال صنعت چرم در اس��تان قزوین است که به 
تازگ��ی به این حوزه ورود و ی��ک کارگاه تولید محصوالت چرمی 
راه اندازی کرده اس��ت، در مورد نح��وه یادگیری تولید محصوالت 
چ��رم می گوید: مانند هر حرفه دیگر این کار نیز به مهارت خاص 
خودش نیاز دارد. ش��خصی مانند من که شاید کارهایم متفاوت و 
موف��ق به نظر بیاید، هیچ کجا آموزش ندیده ام و پیش هیچ مربی 
و استادی نرفته ام اما با تحقیق و جست وجو االن خودم به حدود 
200 نفر آموزش مجازی می دهم. پس لزوما نیاز به استاد نیست 
اما حتماً نیاز به کس��ب مهارت است، حاال یا با مراجعه به مربیان 

و اس��اتید یا با تحقیق و پرس و جو یا با هر دو روش می توان به 
این مهارت دست یافت.

وی در م��ورد چرم به کار رفته می افزای��د: چرمی که برای کار 
دس��تی به کار می رود، دقیقا چرمی است که برای کار صنعتی به 
کار می رود و به ترتیب اکثر مصرف چرم گاو، بز، گوس��فند، شتر، 
ش��ترمرغ، سوس��مار، مار و حتی ماهی است و همه این موارد در 
بازار مصرفی ایران به چرم های ایرانی و ترکیه ای تقسیم می شوند. 
چرم ه��ای ترک ب��ه علت تجهیزات ش��ان، باکیفیت تر هس��تند و 
گران ت��ر، اما چرم ایرانی مرغوب و صادراتی هم داریم. از نظر نوع 
کار نیز چرم های س��راجی و مخص��وص کارهای معمولی فینیش 

شده هستند. 
چرم های مخصوص حکاکی و س��وخت ن��گاری یا الک نخورده 
هستند. این فعال صنعت چرم در پاسخ به سوالی درباره مشکالت 
این حوزه می گوید: این کار بس��یار جای پیش��رفت دارد اما یکی 
از مش��کالت موجود این اس��ت که در این حوزه دست زیاد است 
و افراد بس��یار زیادی به طور مستقیم و غیرمستقیم در این حرفه 
مشغول هستند و بعضی ها با رفتار غیرحرفه ای گاهی ارزش کار را 
پایین می آورند. برای فروش محصوالت نیز تقریباً همه ما مشکل 
داریم و باید فرهنگ س��ازی شود. مشکل دیگر که وجود دارد این 
است که مدت زیادی طول می کشد تا تکنولوژی روز دنیا به ایران 
بیاید، آن هم بی کیفیت و به صورت محدود و واقعاً مشکل ابزار و 

تجهیزات در ایران زیاد داریم.
ب��ا توجه به اینکه صنعت چرم در کش��ور م��ا از قدمت باالیی 
برخوردار اس��ت و دامپروری و به تبع آن تولید پوست و چرم نیز 
رونق مناس��بی دارد به نظر می رسد چنانچه انتقال تکنولوژی در 
این عرصه صورت بگیرد و از ابزارآالت و تجهیزات مدرن استفاده 
ش��ود و تولیدکنندگان بتوانند برای محصوالت تولید ش��ده خود 
بازار مناسبی پیدا کنند، ورود به این صنعت می تواند سود خوبی 
داشته باشد. از طرف دیگر از آنجا که راه اندازی یک کارگاه تولید 
محصوالت چرمی در ابتدا می تواند در ابعاد کوچکی باشد و سپس 
آن را توس��عه داد، لذا می تواند کس��ب و کار مناسبی برای جوانان 
بیکار باش��د. راه های زیادی برای یادگیری این حرفه وجود دارد. 
از جمله راه های یادگیری می توان ش��رکت در دوره های آموزشی 
س��ازمان فنی و حرف��ه ای، کار کردن در کارگاه ها و اس��تفاده از 
تجربیات مربیان و اس��تادکاران، تحصیل در رشته چرم و پوست 
در برخی دانشگاه ها و مراکز علمی - کاربردی و برخی روش های 
دیگ��ر را نام برد. به هرحال یادگی��ری صحیح و تولید محصوالت 
بهتر می تواند در این حوزه حرف اول را بزند، چرا که افراد زیادی 

هستند که به صورت غیرحرفه ای در این زمینه کار می کنند. 

گزارشیازهزینههایراهاندازیکارگاهتولیدیمحصوالتچرمی

اشتغالی برای 200 جوان جویای کار
خبر

سرمایهگذاریایتالیاوآلماندر
ساختتجهیزاتفوالدیدرایران

 وب س��ایت پالتس در گزارشی به سرمایه گذاری ایتالیا 
و آلمان در س��اخت تجهیزات فوالدی در ایران پرداخت. 
ب��ه نقل از وب س��ایت پالت��س)Platts S&P(، کارخانه 
تولید ماشین آالت و تجهیزات فوالد سازی شرکت دانیلی 
پرش��یا Danieli Persia با حضور وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت محمدرض��ا نعم��ت زاده و مهدی کرباس��یان، 
رئیس هی��أت عامل ایمی��درو در اش��تهارد واقع در 80 
کیلومت��ری غرب تهران افتتاح ش��د. جی��ان پترو بندتی 
)GianpietroBenedetti( مدیرعامل شرکت دانیلی 
سال 2014 در کنفرانسی در تهران اعالم کرد این شرکت 
در نظر دارد به منظور تأمین 40 درصد از تجهیزات مورد 
نیاز فوالد سازی ایران کارخانه ای را احداث کند، بنابراین 

پروژه در سال 2015 آغاز شد. 
نعمت زاده در مراس��م افتتاحیه این کارخانه اظهار کرد: 
ایران به دلیل رشد روز افزون تولید فوالدسازی در آینده 
تجهیزات بیشتری نیاز دارد و ما انتظار داریم تولید فوالد 
از 18 میلیون تن در س��ال 1395 ب��ه 25 میلیون تن تا 

پایان سال جاری افزایش یابد. 
دانیلی پرش��یا تجهیزات مورد نیاز پروژه هایی همچون 
فوالد نی ریز و پروژه آهن اس��فنجی در جنوب کش��ور را 

فراهم می کند. 
پالت��س به نق��ل از یک منبع آگاه خب��ر داد: دانیلی از 
س��ال 1980 تاکن��ون تجهیزات مورد نی��از 15 کارخانه 
فوالد س��ازی را در ایران تأمین کرده و در حال حاضر در 
پروژه های متعدد فوالد س��ازی ایران ازجمله کارخانه های 
ذوب میلگرد، ریخته گری بیلت، ماژول های آهن اسفنجی 
و همچنین بازس��ازی برخی کارخانه های فعلی ذوب آهن 
هم��کاری می کند. همچنی��ن کرباس��یان، رئیس هیأت 
عامل ایمیدرو نیز خبر داد که ش��رکت آلمانی اس ام اس 
)SMS( تأمین کننده تجهی��زات و کارخانه متالورژی در 
حال احداث کارخانه دیگری در مرکز ایران در اصفهان با 
مش��ارکت همکار ایرانی است که انتظار می رود در آینده 
به بهره برداری برس��د. در سفر نخست وزیر ایتالیا به ایران 
در سال گذش��ته، ایران از س��رمایه گذاری مشترک 6.2 
میلیارد یورو با ایتالیا برای توس��عه ظرفیت فوالدس��ازی 

و آهن اسفنجی در ایران خبر داد. 

پیشبینیافزایشسودعملیاتی
21درصدیپاناسونیکباتمرکزبر

صنعتخودروسازی
پاناس��ونیک با گس��ترش فعالیت های خ��ود در عرصه 
خودروس��ازی، امید به افزایش درآم��د 20درصدی دارد. 
به تازگی مس��ئوالن پاناس��ونیک اعالم کرده ان��د که این 
ش��رکت پیش بینی کرده است س��ود عملیاتی ساالنه  اش 
به واس��طه گس��ترش فعالیت و همکاری با خودروسازان، 
20 درصد افزایش خواهد داش��ت. به گزارش گجت نیوز، 
 غول فناوری ژاپ��ن طبق برآورد های خود، انتظار افزایش 
س��ود عملیاتی از 276.8 ب��ه 339 میلی��ارد ین )2.93 
میلی��ارد دالر( تا ماه مارس س��ال 2018 دارد، البته این 
مبل��غ کمتر از می��زان 346.28 میلیارد ی��ن پیش بینی 
شده توس��ط رویترز است. پاناس��ونیک که به طور جدی 
وارد ح��وزه خودروس��ازی ش��ده، تصمیم گرفته اس��ت 
سهام ش��رکت اسپانیایی فیکوس��ا، تولید کننده آینه های 
م��ورد نیاز خودروها را خریداری کند. پاناس��ونیک پیش 
از این نیز از س��رمایه گذاری 5میلیارد دالری در ش��رکت 
گیگافکتوری خبر داده بود. این کارخانه که با مش��ارکت 
تس��ال در حال توسعه اس��ت، به بزرگ ترین تولید کننده 
بات��ری خودروه��ای الکتریکی در جه��ان تبدیل خواهد 
ش��د. افزایش سود عملیاتی پاناس��ونیک پس از ورود به 
حوزه خودروس��ازی، مه��ر تأییدی برای اس��تراتژی های 
کازوهیرو تس��وگا، مدیر اجرایی جدید این شرکت است. 
پنج س��ال پیش، زمانی که وی سکان هدایت پاناسونیک 
را برعهده گرفت، این ش��رکت مطرح و باس��ابقه فناوری 
در ژاپن وضعیت مطلوبی نداش��ت و با کاهش سهم بازار 
محصوالت خود، اعم از تلویزیون  روبه رو ش��ده بود، اما با 
تغییر زمینه کاری توس��ط تس��وگا، پاناسونیک مجددا به 
س��وددهی بازگشته است. پاناسونیک امیدوار است بخش 
صنعتی و خودروس��ازی این ش��رکت تا پایان سال مالی 
خود، رک��ورد فروش 2.66 تریلیون ی��ن را بر جا بگذارد 
که نش��ان از افزایش 10 درصدی فروش نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته دارد. این موضوع به واسطه آغاز 
توسعه و فروش سیستم های سرگرمی و اطالعاتی خودرو 
در کنار آینه های هوش��مند جدید و سامانه های ایمنی و 

کنترلی خودرو محقق خواهد شد. 

 

قیمت)تومان( نامدستگاه ردیف

حدود 8 تا 10 میلیون   پرس  1

حدود 2 میلیون  لویس 2

2 میلیون  چرخ راسته دوز  3

1 میلیون  میز کار  4

6 میلیون  دستگاه برش  5

4 میلیون  چرخ بطر  6

4 میلیون  چسب زن  7
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سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 
با تش��کیل کمیته ارزش��یابی و احراز 
صالحیت مش��اوران پای��ه دو فناوری 
اطالعات و ارتباط��ات، فرآیند ارتقای 
مش��اوران پایه س��ه به دو را آغاز کرد.  
به گزارش ایران اکونومیس��ت به نقل 
از روابط عمومی سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کش��ور، نخس��تین نشس��ت 
کمیت��ه مرک��زی ارزش��یابی و احراز 
صالحیت مش��اوران پای��ه دو فناوری 
اطالعات و ارتباطات با حضور ناصرعلی 
سعادت رئیس سازمان، سهیل عباسی، 
داوود یعقوب��ی، مرتضی کس��ائیان و 
سیدعلی موسوی برگزار شد.  سهیل 
عباس��ی رئیس کمیس��یون مشاوران 
و اش��خاص حقیقی با اعالم این خبر، 
گف��ت: یکی از مزیت های ارتقای رتبه 
مشاوران فناوری اطالعات و ارتباطات 
س��ازمان از سه به دو، باال رفتن سطح 
تخصصی مش��اور اس��ت ک��ه موجب 
می شود امکان مشارکت در پروژه های 
بزرگ تر و تخصصی تر برای مش��اوران 
به وجود  آید که این مسئله دسترسی 
به فرصت های ش��غلی بیشتر را برای 

این گروه فراهم می سازد. 
او ب��ا اب��راز امی��دواری ب��ه اینکه 
بخش��نامه های  و  قانون��ی  الزام��ات 
م��ورد نی��از در هیأت دول��ت وجود 

دارد، گفت: با همراهی س��ازمان های 
دولتی، نهادها و ادارات و همین طور 
بخش خصوص��ی در ب��ه کار گی��ری 
مش��اوران س��ازمان، این افراد قادر 
خواهن��د ب��ود در پروژه های فناوری 

اطالع��ات و ارتباط��ات ب��ه صورت 
مشاور و مجری حضور داشته باشند. 
این عض��و کمیته مرک��زی احراز، 
به تش��ریح فرآیند ارتقای مش��اوران 
س��ه ب��ه دو پرداخ��ت و گف��ت: در 

مرحله نخس��ت باید کمیت��ه احراز 
مرکزی تش��کیل ش��ود که در حال 
حاضر تش��کیل و جلسه نخست آن 
نیز برگزار ش��ده اس��ت. س��پس به 
درخواست شورای مرکزی، نظام های 

اس��تانی موظف به تش��کیل کمیته 
احراز استانی هستند. 

وی افزود: در ای��ن کمیته پرونده 
متقاضیان ارتقا در هر اس��تان مورد 
بررس��ی قرار می گی��رد و پس از آن 
پرونده ه��ا به کمیته اح��راز مرکزی 
ارجاع داده می ش��ود تا پس از انجام 
بررس��ی نهایی در خص��وص ارتقای 

رتبه مشاور تصمیم گیری شود. 
عباس��ی با ی��ادآوری این نکته که 
آزمون احراز صالحیت مشاوران پایه 
س��ه فناوری اطالع��ات و ارتباطات 
16 تیرم��اه برگزار می ش��ود، گفت: 
ص��ورت  در  س��ه  پای��ه  مش��اوران 
کس��ب موفقیت در آزمون س��االنه، 

صالحیت شان احراز می شود. 
وی افزود: در صورتی که مش��اور 
پایه س��ه بخواهد در سطوح باالتر و 
پروژه های بزرگ تر مش��ارکت داشته 
باشد، باید گواهی مش��اوره رتبه دو 
را کسب کند که این مرحله فقط از 
طریق آزمون نیست بلکه یک فرآیند 
ارزیابی در نظر گرفته شده و عواملی 
مانند سوابق، تعداد پروژه های موفق 
انجام ش��ده و تعداد قراردادهایی که 
بس��ته ش��ده و با رضایت کارفرما به 
نتیجه رس��یده است در ارزیابی مؤثر 

خواهد بود. 

برنامه جامع حس��ن روحانی برای 
دولت دوازده��م با عن��وان »دوباره 
ای��ران« در ح��وزه علم، فن��اوری و 
ن��وآوری با ه��دف »جامع��ه نوآور« 
تقوی��ت و حمای��ت توانمندی ه��ای 
با  داخلی و همکاری های بین المللی 

پیشروها انتشار یافت. 
این برنامه با شعار »آزادی و امنیت؛ 
آرامش و پیشرفت« در قالب کتابی با 
224 صفحه در پایگاه اطالع رس��انی 
انتخاباتی این نامزد انتخابات ریاس��ت 
جمهوری منتشر ش��ده است.  علم و 
فناوری منشأ قدرتمندی، ثروت و رفاه 

کشورها در دنیای امروز است. نوآوری 
نی��ز یک��ی از اصلی تری��ن موتورهای 
تمام��ی  در  رقابت پذی��ری  مح��رک 
عرصه های زیست بشر در دنیای امروز 
است. نوآوری در عرصه فناوری منجر 
به شکل گیری رقابت پذیرترین کاالها و 
خدمات می شود و در عرصه فرهنگی 
و هن��ری بنیاد ش��کل گیری »صنایع 
خالق« اس��ت. ظرفیت نوآوری از این 
رو اصلی ترین دارایی بنگاه های بزرگ 
و پیش��رو جهانی است؛ همان گونه که 
در عرص��ه نظامی و امنیت��ی، نوآوری 
برای  امنیت  زیرساخت ش��کل گیری 

تمامی ش��هروندان یک کشور و غرور 
ملی برآم��ده از قدرت در تمامی ابعاد 
نرم و سخت اس��ت، عرصه فرهنگ و 
هن��ر نیز بیش از ه��ر عاملی، نیازمند 
نوآوری در تولید مفاهی��م و باورهای 
نوین از طریق بازاندیشی های مداوم و 
همچنین پذیرش مولفه های فرهنگی 
تولید ش��ده، توسط اعضای آن جامعه 
و جوامع دیگر اس��ت. عل��م و فناوری 
در نهایت در قال��ب نوآوری تبدیل به 
خروجی های��ی ملموس ب��رای جامعه 

می شوند. 
نظام علم، فن��اوری و نوآوری دارای 

شش هدف عمده است که عبارتند از: 
1- ارتقای س��رمایه انس��انی جامعه 
به عنوان خروجی نظام آموزشی و مهارتی

ن��وآور؛  جامع��ه ای  ایج��اد   -2
جامع��ه ای ب��ا ش��هروندانی پذیرای 

نوآوری و ارائه دهنده نوآوری 
3- ارتقای رف��اه و کیفیت زندگی 
و  فناوری ه��ا  برپای��ه  ش��هروندان 

نوآوری ها 
4- افزایش قدرت نظامی و امنیتی 

بر پایه فناوری های قدرت ساز 
5- خل��ق ثروت برپای��ه فناوری ها 
و  رقابت پذی��ر  نوآوری ه��ای  و 

متمایزکنن��ده بنگاه ه��ای ایرانی در 
عرصه جهانی 

6- خل��ق دان��ش نوی��ن و م��ورد 
استناد جهانی. 

برنام��ه پیش��نهادی ب��رای علم و 
فن��اوری در دول��ت دوازدهم بر پایه 
ض��رورت فراه��م آوردن ملزوم��ات 
رسیدن به این اهداف و شناخت هایی 
که از وضعیت علم و فناوری کش��ور 
به دس��ت  آمده و همچنین توجه به 
س��ایر برنامه های تنظیم ش��ده برای 
اداره کش��ور در دول��ت دوازده��م، 

تدوین شده است. 

 فرآیند ارتقای مشاوران
سازمان نظام صنفی رایانه ای آغاز شد

اولویت های روحانی برای دولت دوازدهم در حوزه علم، فناوری و نوآوری

خبر

شبکه فیبر نوری پیش نیاز توسعه 
زیرساخت ارتباطی

ش��ورای عالی فضای مجازی یکی از مهم ترین پیش نیازهای 
توس��عه زیرس��اخت ارتباطی کشور را ش��بکه دسترسی فیبر 
ن��وری عنوان کرد که می تواند دول��ت الکترونیک و حرکت به 
سمت شهر هوشمند را محقق کند.  ابوالحسن فیروزآبادی در 
بازدید از پروژه ش��بکه دسترس��ی فیبر نوری شرکت مخابرات 
ایران و نمایشگاه توانمندی های این شرکت در حوزه فیبر نوری 
و تجهیزات وابس��ته، اظهار داشت: فیبر نوری پیش نیاز تحقق 
دولت الکترونیک است.  وی با اشاره به اینکه اقدامات در حوزه 
فیبر نوری، یکی از مهم ترین پیش نیازهای توس��عه زیرساخت 
ارتباطی، تحقق دولت الکترونیک و حرکت به ش��هر هوشمند 
اس��ت، ادامه داد: توسعه زیرساخت های ارتباطی و شکل گیری 
دولت الکترونیک، پیش نیاز حرکت به س��مت شهر هوشمند و 
کاهش آلودگی و ترافیک اس��ت. فیروزآبادی با تأکید بر اینکه، 
آینده توسعه فیبرنوری بسیار روشن است، گفت: اما باید مسئله 
صرفه اقتصادی و سوددهی عملیاتی مورد توجه قرار گیرد. در 
این راس��تا مرکز ملی فضای مجازی، حداکثر تالش خود را در 
مسیر کمک رساندن به مخابرات برای توسعه زیرساخت بخش 
ثابت و س��یار کش��ور، انجام می دهد.  وی با اشاره به شیب تند 
تولید محتوا در فضای مجازی و گس��ترده شدن بازار، تحریک 
تقاضا را یکی از مهم ترین سرفصل های الزم برای توسعه شبکه 

دسترسی منازل به فیبرنوری عنوان کرد. 

انتخابات بدون هیچ مشکل ارتباطی  
برگزار شد

دوازدهمی��ن دوره انتخابات ریاس��ت جمه��وری در ایران، 
بدون هیچگونه اختاللی در ش��بکه های ارتباطی برگزار شد. 
این را وزیر ارتباطات در حین بازدید از ستاد انتخابات وزارت 
کش��ور بیان کرد.  محمود واعظی در پاس��خ به این سوال که 
آیا در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات اختاللی ایجاد شده 
اس��ت؟ گفت: خیر تاکنون در این زمینه هیچ مشکلی ایجاد 

نشده است.  
مطابق این گ��زارش، وزیر ارتباط��ات در جمع خبرنگاران 
با اش��اره به همکاری میان وزارت ارتباطات و وزارت کش��ور 
اظهار کرد: طبیعی اس��ت با همکاری چند ماه گذشته میان 
همکاران من با وزارت کشور برای آماده سازی بستر انتخابات 
الکترونیکی و کلیه کارهایی که به عرصه  آی تی برمی گردد، 
همکاری نزدیکی داش��ته ایم و همکارانم از ش��ب گذشته در 

وزارت کشور حضور داشته اند.  
وی در ادامه افزود: در رابطه با ارزیابی اش از مشارکت مردم 
در انتخاب��ات تصریح کرد: م��ن هم جایی که رأی دادم و هم 
در مس��یر مش��اهده کردم مردم به ندای رهبر انقالب لبیک 
گفتند و باید منتظر باش��یم مردم ایران حماس��ه جدیدی را 
بیافرین��د.  واعظی ب��ا بیان اینکه حضور م��ردم در انتخابات 
فوق الع��اده بوده اس��ت و این تنها مختص به تهران نیس��ت، 
خاطرنشان کرد: با توجه به اخباری که در سراسر کشور دارم، 
چه در ش��هرهای کوچک و بزرگ و چه در روستاها مشارکت 

مردم باال بوده است. 

گزارش

هارد درایو های جدید سیگیت در ایران
روز گذش��ته طی مراسمی، شاهد معرفی سه مدل حافظه 
قدرتمن��د از س��یگیت Seagate بودیم ک��ه جزییات این 
مراس��م را برای ش��ما خواهیم گفت. شرکت سازگار در این 
مراسم مدل های آیرون ولف، اسکای هاک و باراکودا را معرفی 
کرد. این مراس��م با صحبت های آق��ای ابراهیم، مدیر بخش 
خاورمیانه سیگیت شروع و محصوالت جدید معرفی شد. در 
ادامه هم از رسانه های برتر و فروشندگان نمونه تقدیر شد. 

باراکودا
خ��ط تولید هارد درایوهای باراکودای س��یگیت با الهام از 
نس��ل گذش��ته خود مجددا به راه افتاده اس��ت. باراکودا در 
Fir BarraCuda، BarraCuda Pro و -  ���ه م��دل

Cuda مخصوص محاسبات، کارهای روزانه و بازی طراحی 
شده اس��ت. هارد درایوهای باراکودا ظرفیت های گوناگونی 
دارند. برای کسانی که به دنبال عملکرد بهتر و ذخیره سازی 
حرفه ای تر هس��تند مدل باراکودای پرو با سرعت و ظرفیتی 
بیش از گذش��ته عرضه ش��ده اس��ت. مدل FireCuda با 
عملک��ردی 55 برابر س��ریع تر از هارد درایوهای اس��تاندارد 
مخصوص سیس��تم های گیمینگ طراحی شده که می تواند 
به خوبی پاس��خگوی نیاز عالقه مندان به بازی های رایانه ای 

باشد. 

 آیرون ولف
 IronWolf در دو مدل IronWolf ه��ارد درایوه��ای
و IronWolf Pro طراح��ی و تولید ش��ده که مخصوص 
ذخیره س��ازهای تح��ت ش��بکه NAS هس��تند و بهترین 
 Bay عملکردشان را برای ذخیره سازی گروهی بیش از یک
ارائه می دهند. دیگر ویژگی این هارد ها، قابلیت پش��تیبانی 
از پروت��کل Raid اس��ت که ب��ا اتصال هارد ه��ا به یکدیگر 
موج��ب افزایش فضای ذخیره س��ازی و افزای��ش امنیت در 
حفظ اطالعات می شود. IronWolf مخصوص حرفه ای ها، 
عالقه من��دان به تکنولوژی و کس��ب و کارهایی اس��ت که از 
راهکاره��ای ذخیره س��ازی NAS  بهره می برن��د و نیاز به 
ذخیره سازی در 24 ساعت شبانه روز و ۷۷روز هفته دارند. 

 
اسکای هاک

  SkyHawk با هارد درایو مخصوص دوربین مداربس��ته
تصاویر را هوش��مندانه تر ضبط کنید. 10سال پیش شرکت 
سیگیت در بازار هارد درایوهای مخصوص دوربین مداربسته 
پیشگام بود و امروزه SkyHawk  به عنوان یکی از قوی ترین 
هارد درایو مخصوص دوربین مداربسته، در بازار ادامه دهنده 
همان راه اس��ت. درایوهای SkyHawk بهترین عملکرد را 
در ذخیره س��ازی اطالعات برای استفاده های طوالنی مدت 
دارن��د و به گونه ای طراحی ش��ده اند که بتوانند 24 س��اعت 
ش��بانه روز و هف��ت روز هفته بدون وقفه به ذخیره س��ازی 
تصاوی��ر بپردازند. هر درای��و SkyHawk می تواند تصاویر 
644 دوربی��ن یا کانال ویدئویی را به طور همزمان ثبت کند 
و در ضبط فریم ها به اندازه ای هشیار است که با استفاده از 

این هارد هیچ فریمی از دست نخواهد رفت. 



ثروتمندان طماع پول های خود را در کش��ور هایی مخفی می کنند که از پرداخت مالیات معاف باش��ند. در 
این کش��ور ها معموال به فعالیت های تجاری، مالیاتی تعلق نمی گی��رد یا فقط جنبه ای ظاهری دارد. گریزگاه 
مالیاتی یا بهشت مالیاتی به کشور، ایالت یا منطقه ای گفته می شود که با داشتن حساب های بانکی و شرکت، 

سرمایه گذاران معاف از مالیات بوده یا اینکه مالیات بسیار اندکی پرداخت می کنند. 
بهش��ت های مالیاتی معموال کشورهای بسیار کوچکی هستند که منابع طبیعی و صنعتی اندکی دارند و از 
این طریق، اقدام به جذب س��رمایه گذاران و رونق فعالیت های اقتصادی در کشورش��ان می کنند. 13روزنامه، 
طرح های بهینه سازی و فرار از پرداخت مالیات را در این جزیره کوچک از بین 430 هزار نفر جمعیت بررسی 

کردند. با توجه به اعالم رسانه ها این کشور محروم از 2 میلیارد یورو درآمد مالیات در سال است.
 بع��د از پرونده های  LuxLeaks و اس��ناد پاناما در اینجا پرون��ده Malta Files را می بینیم. 13روزنامه 
گروه بندی در ش��بکه های رسانه ای مؤسس��ه تحقیقاتی اروپا  )EIC( را منتشر کردند و از جمعه به مدت دو 

هفته نتایج کار روی بیش از 150 هزار سند محرمانه آشکار شد.
 نتایج به دس��ت آمده نش��ان دهنده اس��نادی از این پناهگاه مالیاتی کمتر شناخته ش��ده بود که به وسیله 
Mediapart اعالم ش��د. این س��ایت اعالم کرده که این جزیره کوچک با 430 هزار نفر جمعیت، محروم از 

2میلیارد یورو درآمد به خاطر فرار های مالیاتی است.
 دولت مالت در پی انتشار این مقاالت به وسیله سخنگوی وزارت اقتصاد گفت که برچسب پناهگاه مالیاتی 
را تکذی��ب کرد و گفت که این کش��ور به هیچ وجه و هیچ وقت پناه��گاه مالیاتی برای افرادی که می خواهند 

فرار مالیاتی کنند نیست. 

قایق بادبانی کارفرمایان فرانسوی 
با توجه به گزارش��اتMediapart، تحقیقات مربوط به »بهینه سازی و فرار از پرداخت مالیات، پولشویی 
و فس��اد« و براس��اس »لیست افراد و نهاد های درگیر« توانس��ته اند 53.247 شرکت را در مالت آشکار سازی 
کنن��د. Mediapart  می گوید که در میان این ش��رکت های ثبت ش��ده در مالت رهبران کس��ب و کار های 
 ب��زرگ و ش��رکت های چندملیتی مانن��د Bouygues، Total، BASF و Ikea همچنین بانک هایی مانند 

Reyl et JP Morgan نیز دیده می شوند. 
به گزارش این س��ایت، کارفرمایان فرانس��وی قایق بادبانی را در این جزیره به آب انداخته اند و با روشی به 
نام مالیات جذاب و به نفع فعالیت های اجتماعی مانند کاهش هزینه خدمه از مالیات این قایق فرار کرده اند. 
در میان نام های اعالم ش��ده می توان ب��ه Jean-François Decaux مالک  )JC Decaux(، موریس 
ریک��ی مال��ک  )Akka Technologies(، خاوی��ر نیل مال��ک  )Iliad-Free(، هوب��رت مارتینی مالک  
)cofondateur d'Altran(، اولیوی��ر برتران��د مالک  )groupe Bertrand( و اس��تفان کوربیت مالک  

)Lov Group( که هیچ پاسخی به سواالت نداده اند اشاره کرد. 

18 شرکت وابسته به لوفت هانزا
عالوه بر س��ایتMediapart، هفته نامه اش��پیگل آلمان، روزنامه اکسپرسو پرتغالی، ال موندو اسپانیایی، 
اسپرس��و ایتالیایی، لو س��وار بلژیک��ی، پولیتیکن دانمارکی و مال��ت تودی مالتی و همچنین رس��انه آنالین 

رومانیایی بلک سی در میان رسانه هایی هستند که این موضوع را بررسی کردند.
 ب��ا توج��ه به تحقیقات هفته نامه اش��پیگل آلمان، چندین گروه آلمانی ش��رکت های خود را در مالت ثبت 
کرده ان��د که از آن جمل��ه می توان به بی ام و، BASF، دویچه بانک، پوما، Merck، بوش، راین متال اش��اره 
کرد. با توجه به گفته های هفته نامه آلمانی اش��پیگل، ش��رکت لوفت هانزا غول هواپیمایی دنیا 18 ش��عبه در 
کشور مالت دارد و می نویسد که این شرکت صندوق بازنشستگی خود را در این کشور مستقر کرده است. 

این شرکت در تماسی با هفته نامه اشپیگل اعالم کرده است که حضور همه شعبه های لوفت هانزا در کشور 
مالت قانونی بوده و همچنین اعالم کرده که با توجه به قانون این کشور مالیات خود را پرداخت کرده است. 

ایتالیا، کشور بیشترین شرکت ها 
عالوه بر این، وزیر اقتصاد دولت منطقه ای، در 10 مه اعالم کرده است که دولت وی به بررسی نزدیک به 
2هزار شرکت شبح در این جزیره اقدام کرده است که نتایج این بررسی ها منجر به شناخت برخی شرکت های 

بزرگ که به گروه های بزرگ آلمانی ختم می شود شده است که این شرکت ها مشکوک به تقلب هستند. 
با توجه به روزنامه اسپرس��و، ایتالیا با حدود 8 هزار پرونده در Malta Files بیش��ترین حضور را داراست، 

این شرکت های مالتی توسط سهامداران ایتالیایی کنترل می شوند.
 این تحقیقات توسط 49 روزنامه نگار مستقر در 16 کشور به مدت چهار ماه صورت گرفته است که نتایج 

تحقیقات آنها در مدت دو هفته آشکار شده است. 

ترجمه: گلنوش محب علی 
منبع: فیگارو 

اپو، ستاره جهانی گوشی های هوشمند

مدل R9s برند گوشی های موبایل هوشمند اپو که یک 
برند چینی اس��ت، در رده سومین گوشی پرفروش دنیا در 
س��ه ماهه اول س��ال جاری میالدی قرار گرفته اس��ت. اما 
چ��ه چیزی تا این حد باعث موفق ش��دن این برند چینی 

شده است؟ 
فیگارو ی��ک مقاله تحلیلی درباره فرآیند تاثیر گذاری اپو 
منتش��ر کرده اس��ت. در این مقاله آم��ده چهار حرف برند 
)Oppo( در دنی��ای تکنول��وژی حرف ه��ای زیادی برای 
گفت��ن دارد. این کارخانه چینی تولید کننده گوش��ی های 
موبایل هوش��مند نه تنها مانند س��تاره ای در بازار چین و 
بلکه در عرصه جهانی هم می درخش��د. پنج س��ال اس��ت 
ک��ه کارخانه اپ��و فعالیت خود را در منطق��ه ای در جنوب 
چی��ن آغاز کرده و از هم��ان موقع عرصه را برای غول های 
تکنولوژی دنیا، اپل و سامسونگ در آسیا تنگ کرده است. 
جدید ترین مدل گوش��ی هوشمند اپو با توجه به گزارش ها 
در س��ه ماهه اول سال 2017 میالدی 8.9 میلیون دستگاه 
فروخته و پس از فروش آیفون 7 و آیفون 7 پالس در رده 
سوم پرفروش های جهانی نشس��ته است. این تولید کننده 
اصالت��ا چینی در س��ال 2016 نیز با 122 درصد رش��د در 
صدر لیس��ت برترین های ب��ازار موبایل کش��ور چین قرار 
گرفته، اپل را به رده چهارم تنزل داده و سامس��ونگ را به 
کلی از لیست پنج رتبه ای خارج کرده است. بنا بر گزارش 
س��ازمان IDC، ش��رکت اپو بهترین برند تولیدکننده در 
بازار گوش��ی های هوشمند چین است. این شرکت در سال 
2016 میالدی توانس��ت به فروش 78.4 میلیون دس��تگاه 
گوشی هوشمند موبایل در چین دست یابد و بدین ترتیب 

سهم این شرکت از بازار چین به 16.8 درصد رسید. 
ی��ک تحلیلگر موسس��ه Strategy Analytics به نام 
نیل ماوستون می گوید: »اپو ستاره صنعت تکنولوژی چین 

است.«
فیگارو نیز در مقاله خود می نویس��د در یک س��ال، این 
تولید کننده چینی توانس��ت س��هم خ��ود را در بازار چین 
بیش��تر از دو برابر افزایش دهد و به 14 درصد س��هم بازار 
دس��ت پیدا کند که با فروش 15 میلیون دس��تگاه موبایل 
هوشمند در سه ماه، در جایگاه دوم بازار موبایل چین پس 

از هوآوی و قبل از Vivo قرار گرفت. 
چهار س��ال پی��ش و دقیقا زمانی که هنوز یک س��ال از 
آغاز فعالیت اپو در چین نگذشته بود، به سختی یک درصد 
سهم بازار در اختیار این برند چینی بود. اما حاال فروش اپو 
دوبرابر بیشتر از فروش اپل در چین است و اپل در رقابت با 
گوشی های چینی دیگر مانند هوآوی و ویوو در رده پنجم 
جای گرفته است. سال 2004 اپو فعالیت خود را با تمرکز 
برروی دس��تگاه های MP3 ش��روع کرد و در سال 2008 
خط تولید موبایل هم به آن اضافه شد و در نهایت در سال 
2011 نخس��تین گوشی هوشمند کش��ویی خود را به نام 
Finde Me به بازار عرضه کرد. همه این ها شرح موفقیت 
اپو بود، دلیل آن چه بود؟ عرضه گوش��ی های هوش��مند با 
کیفیت بس��یار باال با قیمت 1300 تا 3000 یوان )150 تا 
400 یورو( و شبکه توزیع بسیار گسترده و قدرتمند دالیل 
موفقیت اپو هس��تند. سخنگوی اپو می گوید: »اپو از همان 
آغ��از فعالیتش هیج گاه هدفش عرضه محصوالتی با قیمت 
 TCL نهای��ی کم نبود.« زمانی ک��ه برند هایی مثل لنوو یا
Alcatel ت��الش می کردند ت��ا محصوالتی با قیمت نهایی 
کم به بازار عرضه کنند، اپو سعی داشت با طراحی، کیفیت 

صدا و تصویر خود را از بقیه برند ها متمایز کند. 
ی��ک کارش��ناس موسس��ه Canalys ب��ه ن��ام نیکول 
پن��گ درباره برند اپو می گوید: »اپ��و ویژگی هایی دارد که 
مس��تقیما جوانان را تحت تاثیر قرار می دهد و کمپین های 

فروش و بازاریابی بسسیار تهاجمی دارد.« 
گوش��ی جدی��د R9 اپو در ماه م��ارس به ب��ازار آمد و 
توانست در عرض فقط س��ه ماه بیش از 7 میلیون دستگاه 
با ش��عار »متخصص در سلفی« و مجهز به تکنولوژی شارژ 

سریع به فروش برساند. 

تمرکز در شهر های کوچک و متوسط 
با شعار موثر »پنج دقیقه شارژ کنید، دو ساعت صحبت 
کنی��د«، اپو توانس��ت در بازار به ش��دت رقابت��ی چین که 
کاربران به نام تجاری خاصی هم وفادار نیستند، طرفداران 
خود را جذب کند. تبلیغات موثر اپو به واس��طه ستاره های 

سینما محبوبیت زیادی را برایش به ارمغان آورد. 
اما اپو برای نشان دادن اهمیت خود در بازار چین، خود 
را به ش��هر های بزرگ مانند پکن و شانگهای محدود نکرد. 
ای��ن برند چینی در ش��هر های کوچک و متوس��ط، حتی 
ش��هر هایی که درجه اهمیت چهار یا پن��ج را دارند هدف 
قرار داد و عرضه محصوالت خود را در آنها توس��عه داد. تا 
جای��ی که اپو در حال حاضر با داش��تن بیش از 200 هزار 
پایگاه فروش در سراس��ر کشور، ش��بکه توزیع قدرتمندی 

در چین دارد. 

یک ستاره چشمک زن هند 
براس��اس گزارش س��ه م��اه اول ب��ازار ف��روش جهانی 
گوش��ی های هوش��مند، بع��د از آیف��ون 7 و آیف��ون 7 
 پالس، این اپوR9s بوده اس��ت که مقام س��ومین گوشی 
 پرف��روش دنیا را در ای��ن بازه زمانی کس��ب کرده و لقب 
پرفروش ترین گوش��ی اندروید دنیا را در این سه ماه از آن 
خود کرده اس��ت. میزان فروش این دس��تگاه 2.5 درصد از 
فروش کل گوش��ی های هوشمند بوده است که این درصد 
معادل 8.9 میلیون دس��تگاه گوشی اپو است. به طور قطع 
ف��روش باالی این محصول با محبوبیت آن در چین و هند 

به طور همزمان ارتباط مستقیم دارد. 
پ��س از عرض��ه این محصول در اکتبر س��ال 2016، اپو 
ب��ا افزودن رنگ ه��ای متنوع و جدید به قاب گوش��ی های 
هوشمند، جان دوباره ای به اشتیاق طرفدارنش افزود و آنها 
را برای خرید این محصول بیشتر از پیش متقاعد کرد. در 
همین راس��تا حتی نسخه سبز رنگ این محصول اخیرا در 

چین عرضه شد است. 
در ب��ازار رقاب��ت جهان��ی، هن��د دومی��ن ب��ازار بزرگ 
گوش��ی های هوش��مند در دنیاس��ت. در این کش��ور هم 
گوشی های چینی سهم خوبی از بازار را دارند. شرکت های 
چینی تولید کننده گوشی های هوش��مند که نمی خواهند 
از رقی��ب بزرگ کره جنوبی خود سامس��ونگ در بازار هند 
عقب بمانند دس��ت به استراتژی های مختلف زده اند. اخیرا 
ش��رکت های اپو و وی��وو برای تبلی��غ در خیابان های هند 
به خص��وص دهلی و همچنین مترو این کش��ور مبلغی در 
ح��دود 350 میلیون دالر خرج کرده ان��د. یکی از مدیران 
ارشد خرده فروش��ی آنالین در هند می گوید اپو و ویوو در 
حال تمرکز روی پیش فروش گوش��ی های خود هس��تند 
آنه��ا می خواهند با تخفیفات زیاد خرده فروش های آنالین 
و مردم را به س��وی خود بکشند همچنین یکی از مدیران 
ش��رکت های تبلیغاتی نیز فاش کرده است، تقریبا تمامی 
اس��الت های تبلیغاتی فضای باز توس��ط دو شرکت ویوو و 

اپو گرفته شده است. 

رئیس جمهور چین ژی جین پینگ، روز 
جمعه خواستار عادی سازی روابط کشورش 
با سئول ش��د. دو کشور در طی تنش های 
اخیر کره شمالی بار دیگر روابط شان خراب 

شد. 
ب��ا  رئیس جمه��وری چی��ن در دی��دار 
فرس��تاده رئیس جمه��وری جدی��د ک��ره 
خواستار بازگشت روابط دو کشور به مسیر 
عادی ش��د. روز جمعه 19 م��ه، ژی جین 
پین��گ، رئیس جمه��وری چی��ن در تاالر 
بزرگ خلق چین با لی های  چان فرس��تاده 
ویژه رئیس جمهوری و نخست وزیر پیشین 
ک��ره جنوبی دی��دار و گفت وگ��و کرد. ژی 
جین  پین��گ، رئیس جمهوری چین گفت، 
کش��ورش خواستار بازگش��ت روابط با کره 
جنوبی به یک »مس��یر عادی« اس��ت، اما 
پکن در عین حال از س��ئول می خواهد که 
به نگرانی هایش احترام بگذارد و تنش ها بر 
سر انتقال سیستم دفاع موشکی آمریکایی 
تاد را که چین مخالف آن اس��ت حل کند. 
رئی��س جمهوری چی��ن در ای��ن دیدار با 
اش��اره به توسعه جهش��ی روابط دو کشور 
در 25 سال گذشته پس از برقراری روابط 
رس��می دو طرف و ایجاد رفاه برای مردم و 
انجام خدمات شایس��ته دو کشور در حفظ 
صل��ح و ثبات منطقه گف��ت: اکنون روابط 
دو کش��ور در مرحله حساس��ی قرار دارد. 
چی��ن به روابط خود با کره جنوبی اهمیت 
می دهد و مایل است با اتفاق کره جنوبی به 
عادی  شدن هرچه سریع تر روابط دو کشور 
بپردازد. روابط بین پکن و سئول که بر سر 
میزبانی کره جنوبی از سیس��تم دفاع ضد 
موش��کی تاد با تنش هایی همراه شده بود، 
پ��س از روی کار آمدن م��ون جائه این در 
ک��ره جنوبی در اوایل م��اه جاری میالدی، 
لح��ن مصالحه  جویانه ت��ر به خ��ود گرفته 
اس��ت. رئیس جمهوری چین ب��ه نماینده 
رئیس جمهوری جدید ک��ره جنوبی گفت، 
سفر وی به پکن نشان دهنده اهمیتی است 
که رهبر جدید کره جنوبی به روابط با پکن 
قائل اس��ت. رئیس جمه��وری چین تأکید 
کرد: چین بر عاری ش��دن شبه جزیره کره 
از سالح هس��ته ای پایبند بوده و خواستار 
ح��ل مس��ئله از طری��ق رایزنی می ش��ود. 
چین مایل اس��ت با تقویت رایزنی با دولت 
جدید کره جنوبی، برای از سرگیری هرچه 
سریع تر مذاکرات تالش کند. شی در پکن 
ب��ه خبرن��گاران گفت:»چین ه��م اهمیت 
زی��ادی ب��ه رواب��ط دوجانب��ه می دهد. ما 
تمایل داریم برای حفظ دس��تاوردهایی که 
 برای آنها تالش بس��یاری صورت گرفته با 
 ک��ره جنوبی همکاری کنی��م و به صورت 

مناس��ب اختالف��ات را مدیری��ت کنیم تا 
روابط چی��ن و کره جنوبی به یک مس��یر 
ع��ادی بازگردد و بر مبنای تفاهم و احترام 
متقابل م��ردم هر دو کش��ور از این روابط 
منتفع ش��وند.« لی های چان در این دیدار 
نی��ز عنوان کرد: ک��ره جنوبی به طور کامل 
نگرانی چین را مدنظر گرفته و مایل اس��ت 
با تقویت رایزنی و هماهنگی مس��ائل مانع 
توسعه روابط دو کش��ور را بحث و بررسی 
کن��د. رئیس جمهور چین گف��ت: ما مایل 
هس��تیم با کره جنوبی هم��کاری کنیم تا 
اختالفات به طور مناسبی حل و فصل شود 
و روابط کره و چین به مسیر عادی بازگردد. 
وی خطاب به فرس��تاده ویژه رئیس جمهور 
کره جنوبی افزود: س��فر شما به چین برای 
ایج��اد ارتب��اط در خصوص مس��ائل مهم 
مربوط به روابط دوجانبه، نشانگر این است 
که رئیس جمهور جدید کره جنوبی اهمیت 
زی��ادی ب��رای روابط دوجانبه قائل اس��ت. 
چین به شدت مخالف استقرار سامانه دفاع 
موش��کی تاد در خاک کره جنوبی اس��ت. 
یانگ جیه چی، دیپلمات ارش��د چینی نیز 
از سئول خواست به نگرانی های جدی پکن 
احترام بگذارد و مس��ئله مربوط به استقرار 
س��امانه دفاع موشکی تاد را به طور مناسب 
حل و فصل کند. پکن می گوید این سامانه 
دفاع��ی ب��ه واش��نگتن اج��ازه می دهد از 

عملیات های نظامی چین جاسوسی کند. 

تحریم کاالهای کره جنوبی در چین 
این رقم براس��اس محاسباتی که انجمن 
بین الملل��ی کره جنوبی انجام داده اس��ت 
نزدیک به 11درص��د از کل تولید ناخالص 

داخلی کره جنوبی است. 
 جن��گ تجاری غیررس��می چی��ن علیه 
ک��ره جنوبی در ماه جاری میالدی ش��دت 
گرف��ت، زمانی که کره جنوب��ی اعالم کرد 
نخس��تین محمول��ه از س��امانه پیش��رفته 
ضدموشکی »تاد« آمریکا وارد پایگاه هوایی 
اوس��ان در نزدیکی پایتخت شده است تا با 
تهدیدهای موشکی کره شمالی مقابله کند. 
افزون بر این، کره جنوبی و آمریکا در حال 
پیش��برد برنامه آرایش این سامانه هستند 
ک��ه احتماال ت��ا پایان ماه ج��اری میالدی 
رادارهای آن هم وارد کره می شود و دو ماه 

دیگر عملیاتی خواهد شد.
 از س��وی دیگر، خبرگ��زاری یونهاپ از 
کره جنوبی گزارش کرده اس��ت که تدابیر 
ش��دید امنیتی در روستای س��ئونگجو در 
300کیلومتری جنوب ش��رق شهر سئول، 
محل استقرار تاد در نظر گرفته شده است 
و ایست های بازرسی همه ترددها و عبور و 
مرورها را کنترل می کنند. این در شرایطی 
است که فقط در اوایل سال جاری میالدی 

بود که کره جنوبی از افزایش صادرات خود 
به چین و توسعه بی سابقه روابط اقتصادی 
با این کشور از س��ال 2010 میالدی خبر 

داده بود. 
با اع��الم س��ئول و واش��نگتن مبنی بر 
اینکه س��امانه ضدموشکی »تاد« تحت هر 
ش��رایطی در کره جنوبی مس��تقر می شود، 
دو  اقتص��ادی  همکاری ه��ای  چارچ��وب 
شریک بزرگ آسیایی به یکباره فروریخت 
و دو کش��ور در آس��تانه یک جنگ تجاری 

قرار گرفته بودند. 
چین تاکنون از رس��میت بخش��یدن به 
تحریم های اقتصادی خود علیه کره جنوبی 
خودداری کرده بود. البته پیش��تر روزنامه 
گلوبال تایمز چین به کره جنوبی هش��دار 
داده ب��ود که خود را قربانی سیاس��ت های 
نظامی آمریکا در منطقه نکند و آرایش تاد 

را به فراموشی بسپارد. 
ب��ا این وصف کره جنوب��ی و آمریکا عزم 
خ��ود را برای این کار ج��زم کرده بودند و 
تقریب��ا همه کارها به س��مت آرایش کامل 
این س��امانه پیش رفت و استقرار پیدا کرد 
که به گفته چین امنیت ملی این کشور را 

به خطر می اندازد. 
این در حالی اس��ت که ش��مار پروازهای 
ک��ره جنوبی به چین ه��م در حال کاهش 
 اس��ت و گردش��گران کمت��ری از چین به 
ک��ره جنوب��ی می رون��د و م��ردم چین در 
بس��یاری موارد خرید کااله��ای کره ای را 

تحریم کرده اند. 
بیش��تر تحلیل ه��ا حاک��ی اس��ت ک��ه 
فش��ارهای اقتصادی چین ه��ر چقدر هم 
سخت باش��د باز هم مانع اس��تقرار تاد در 
کره جنوب��ی نخواهد ش��د و برخی بر این 
باورند که ممکن اس��ت ای��ن نبرد تجاری 

باعث تالفی جویی مردم کره نیز بشود. 
اس��تقرار ای��ن س��امانه در پ��ی تواف��ق 
دولت ه��ای کره جنوبی و آمری��کا به بهانه 
مقابله با تهدیدهای موش��کی کره شمالی 
و فعالیت ه��ای تس��لیحاتی این کش��ور در 

تابستان سال جاری حاصل شده است. 
ع��الوه بر چی��ن، روس��یه نی��ز یکی از 
مخالفان سرس��خت آرایش این سامانه در 

شبه جزیره کره بوده است. 
چین و روسیه نگران آن هستند که پس 
از ک��ره جنوبی، کش��ور ژاپ��ن هم درصدد 
اس��تقرار چنین س��امانه ای در خاک خود 
باش��د و این می تواند منافع پکن و مس��کو 

را در منطقه به خطر بیندازد. 
این س��امانه به نوعی تنظیم ش��ده است 
ک��ه رادارهای آن می توان��د اطالعاتی را از 
موش��ک های چی��ن و روس��یه در منطقه 
جم��ع آوری کند و حتی به س��امانه دفاعی 

آمریکا در ژاپن مرتبط شود. 

پس از کشمکش های فراوان بین این دو کشور 

چین در مسیر صلح با کره جنوبی

 بارها ش��ده که از ش��ب قبل برنامه ریزی می کنی��د تا فردای آن روز کارهایی را انج��ام دهید. طبق زمانبندی که 
مشخص کرده اید همه آن کارها باید انجام شود و حتی وقت اضافه هم برای آن در نظر می گیرید اما وقتی شروع به 
انجام آن کارها می کنید، در پایان روز متوجه می شوید که همه کارهایی که برای آن برنامه ریزی کرده بودید را انجام 
نداده اید و بخش��ی از آنها انجام نش��ده و یا نیمه کاره باقی مانده است. ممکن است درکالس های مختلفی هم شرکت 

کنید و یک مشاور هم برای شما برنامه ریزی کند اما باز هم نتیجه همان است.
برای اینکه علت این عقب ماندگی ها را بدانید باید کمی به عقب تر برگردید و از خود بپرس��ید که آخرین تفریح و 
شور و هیجانی که داشتید کی بوده؟ چند بار از تفریح تان به خاطر کار گذشتید؟ آیا برنامه خاصی برای تفریح های 
خود دارید؟ آیا این اتفاق افتاده که در این دوره که کارهای تان را انجام می دهید احساس کنید اعتماد به نفس تان را 

از دست داده  اید و یا کارها با آن کیفیتی که انتظار دارید پیش نمی رود؟
پاس��خ تمام این س��واالت در نداشتن تفریح و هیجان است. علت عدم اعتماد به نفس و پایین آمدن کیفیت کارها 
این است که شما از شور و هیجانی که در کنار دوستان و خانواده باید داشته باشید فاصله گرفته اید تا به کارهای تان 
برسید، غافل از اینکه این بی توجهی شما به خودتان و سالمت روحی تان به مرور باعث از بین رفتن اعتماد به نفس، 

انرژی و تمرکزتان می شود، در نتیجه در کارهای تان نیز موفق نخواهید بود و آنها را با بی حوصلگی انجام می دهید.
آیا تاکنون به کودکان دقت کرده اید که از صبح تا شب بی وقفه بازی می کنند اما خسته نمی شوند در حالی که ما با 
انجام اندکی کار احساس خستگی می کنیم؟ علت این بی انرژی بودن ها، نداشتن شور و هیجان مورد نیاز برای بدن 
است. طبق تحقیقات انجام شده بودن در طبیعت، ارتباط با دوستان، ورزش و... هورمونی را در بدن فعال می کند که 
باعث افزایش تمرکز، اعتماد به نفس و آزاد شدن انرژی های منفی در افراد می شود. در نتیجه سرعت عمل انسان را 

افزایش داده و احساس آرامش بیشتری در زندگی به افراد می دهد.

چرا با وجود برنامه  ریزی به هیچ کدام از کارهای مان نمی رسیم ؟ 

کیوسـکقــاب

صفحه 16

دوردنیــا

سبک زندگی

جش�نواره »یی پنگ« در ش�هر چیانگ مای در شمال تایلند. این جش�ن یک نمایش جادویی است که هزاران 
نفر از مردم برای فرس�تادن خوم لوی یا همان فانوس های روش�ن به آس�مان شب دور هم جمع می  شوند تا آن 

را بر پا کنند.
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