
هیات دولت در مصوبه ای، فرمانی ۱۳ بندی را به ۱۳ دس��تگاه 
دولتی ابالغ کرد که بر مبنای آن جایگاه ایران در ش��اخص های 

کسب و کار باید بهبود یابد. 
بهب��ود فض��ای کس��ب و کار از جمله درخواس��ت هایی اس��ت 
ک��ه فعاالن اقتص��ادی آن را حتی مهم تر از تزری��ق منابع مالی 
و تأمی��ن س��رمایه در گردش مورد نیاز خ��ود می دانند؛ در واقع 
آنه��ا بر ای��ن باورند که اگر محیط مناس��بی ب��رای فعالیت های 
تولیدی و تجاری ش��ان وجود داش��ته باش��د، حتم��اً با مدیریت 
می توانند س��ودآوری داش��ته و بهره وری خود را باال برند. اکنون 
دول��ت در مصوبه ای ۱۳ دس��تگاه دولتی اع��م از وزارتخانه های 
اقتصاد، دادگس��تری، کش��ور، نیرو، ارتباطات، جه��اد، صنعت، 
کار و س��ازمان های برنام��ه و بودج��ه، حفاظت محیط زیس��ت، 
اس��تاندارد ای��ران و بانک مرک��زی جمهوری اس��المی ایران را 
مکلف به فراهم س��ازی ش��رایط ب��رای ارتقای جای��گاه ایران در 
حوزه ش��اخص های جهانی کسب و کار کرده اس��ت. خبرگزاری 
مهر مت��ن کامل مصوبه دولت و تکالیف دس��تگاه های دولتی را 

منتشر می کند: 
بسمه تعالی

»با صلوات بر محمد و آل محمد«
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگس��تری - وزارت 
کش��ور -وزارت نی��رو - وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
- وزارت جه��اد کش��اورزی- وزارت صنعت، مع��دن و تجارت - 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- س��ازمان اداری و استخدامی 
کشور - سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان حفاظت محیط 
زیست - س��ازمان ملی استاندارد ایران- بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران
هیأت وزیران در جلس��ه ۱۳۹۶/۰۲/۲4 به پیش��نهاد ش��ماره 
۱۶4۱۶ م��ورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰7 وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
به اس��تناد اصل یکصد و سی و هش��تم قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران تصویب کرد: 
۱- اصطالحات مندرج در این تصویب نامه در معانی مش��روح 

مربوط به کار می روند: 
ال��ف - محیط کس��ب وکار: مجموعه عوامل مؤث��ر در اداره با 
عملکرد بنگاه های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است. 
ب – ش��اخص های انجام کس��ب وکار: ش��اخص های ارزیابی 
محیط کس��ب و کار مطابق با اس��تانداردهای بین المللی به شرح 
جدول پیوس��ت  )۱( ای��ن تصویب نامه که به مه��ر دفتر هیأت 

دولت تأیید شده است. 
پ- دستگاه های اجرایی، دستگاه های موضوع ماده  )۵( قانون 

مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶-. 
ت - ش��رکت س��نجش اعتبار: ش��رکت های س��نجش اعتبار 
مندرج در آیین نامه نظام س��نجش اعتب��ار موضوع تصویب نامه 

شماره ۲۱۱۸۲۹ /ت ۳۹۳۹۶ ه. مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶
۲- به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخصی شروع کسب و کار 

و تسهیل فرآیندها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت: 
ال��ف- س��ازمان های امور مالیاتی کش��ور و تامی��ن  اجتماعی 
مکلفند ظرف س��ه ماه پس از ابالغ این تصویب نامه ارتباط خود 
را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کلی ثبت شرکت ها 
و مؤسس��ات غیر تجاری ب��ه نحوی فراهم نماین��د که کلیه امور 
مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق 
تمبر گواهی س��هام، اطالع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور 
در خصوص ش��روع فعالیت ش��رکت و ثبت اطالعات کارگاه ها و 
کارکنان در س��ازمان تامین  اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره 
کل ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیر تجاری در کمتر از یک روز 

صورت پذیرد. 
ب- در مواردی که گواهی عدم سوء پیش��ینه مورد نیاز باشد، 
وزارت دادگس��تری مکلف اس��ت ب��ا همکاری نی��روی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان بندی 
برخط ش��دن کلیه فرآینده��ای اخذ گواهی عدم سوء پیش��ینه 
ش��امل دس��تگاه های مس��ئول برنامه و الزامات آن را به نحوی 
پیگی��ری نماید که کلیه فرآیندها از زمان درخواس��ت متقاضی 
تا صدور گواهی عدم سوء پیش��ینه شامل دس��تگاه های مسئول 
برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابالغ این تصویب نامه به 
صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعالم برخط و 

الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد. 
پ - در اج��رای ماده  )۵7( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کش��ور - مصوب ۱۳۹4- کلیه دستگاه های 
اجرای��ی که اخ��ذ مجوز از آنها برای ثبت ش��رکت الزم اس��ت، 
مکلفن��د با رعایت ترتیبات مق��رر در آن ماده، امکان اخذ مجوز 
مذکور را به صورت برخط و از طریق س��امانه پنجره واحد اداره 
کل ثبت ش��رکت ها و مؤسات غیر تجاری به نحوی فراهم نمایند 
که زمان اخذ مجوز مذکور از س��قف زمانی تعیین ش��ده توسط 
هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز 

نکند. 
ت- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است در اجرای 
مواد  )۱۹۶(،  )۱۹7( و  )۱۹۹( الیحه قانونی اصالح قسمتی از 
قانون تجارت - مصوب ۱۳47- برای بازنگری و اصالح آیین نامه 

اصالحی ثبت تشکیالت و مؤسات غیرتجاری اقدام نماید. 
ث- بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ایران موظف اس��ت با 
هم��کاری اداره کل ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیر تجاری در 
راس��تای حذف ارائ��ه گواهی بانک��ی پرداخت حداقل س��رمایه 
ش��رکت های در حال تأس��یس و افزایش س��رمایه بعدی آنها به 
صورت فیزیکی، ش��رایط و زیرس��اخت های الزم ب��رای برقراری 
ارتباط الکترونیکی س��امانه ثبت شرکت ها و بانک ها و مؤسسات 

مالی را فراهم نماید. 
۳- به منظور ارتقای جایگاه ایران در ش��اخص اخذ مجوزهای 

ساخت و ساز و تسهیل فرآیندها در این زمینه: 
الف- دس��تگاه های ارائه دهنده خدمات از جمله ش��رکت های 
توزی��ع برق، آب و فاضالب، مخابرات و گاز مکلفند در راس��تای 
ح��ذف مراجع��ه حضوری متقاضی��ان دریافت مجوز س��اخت و 
انش��عابات به مراجع متعدد، همکاری الزم را جهت ارائه خدمات 
و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه 
واحد ش��هرداری فراهم نمایند. دس��تگاه های مذک��ور موظفند 
ضمن فراهم کردن زیرس��اخت های مناسب، فهرست و جزییات 
اطالع��ات و مدارک مورد نیاز در فرآیند صدور مجوز س��اخت و 
فروش انش��عاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابالغ این 

تصویب نامه در اختیار شهرداری قرار دهند. 
تبصره - ش��رکت های آب و فاضالب مکلفند ظرف ش��ش ماه 
پ��س از ابالغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انش��عاب 
آب و فاض��الب را به نح��وی فراهم نمایند که زم��ان الزم برای 
اخذ هر دو انش��عاب، مجموع��اً به کمت��ر از  )۱۰( روز کاری از 
زمان تحویل مدارک توس��ط متقاضی به درگاه واحد شهرداری 

تهران کاهش یابد. 
ب- دس��تگاه های اجرای��ی مکلفن��د ترتیبی اتخ��اذ نمایند تا 
حداکثر دو ماه پس از ابالغ این تصویب نامه اطالعات استعالمی 
مورد نیاز به شرح جدول پیوست  )۲( این تصویب نامه که به مهر 
دفتر هیأت دولت تأیید ش��ده است، به صورت برخط در اختیار 

شهرداری تهران قرار گیرد. 

پ- وزارت کش��ور مکلف اس��ت ب��ا هم��کاری وزارتخانه های 
ارتباطات و فناوری اطالعات امور اقتصادی و دارایی ظرف س��ه 
ماه پس از ابالغ این تصویب نامه، آیین نامه نحوه اجرایی ش��دن 
اجزاء  )الف(،  )ب( و  )پ( این بند را در س��ایر مناطق ش��هری 
و روس��تایی و صنعتی کشور ش��امل زمان بندی و نحوه اجرا در 
مناط��ق مختلف و همچنین نح��وه ایجاد بس��تر یکپارچه ارائه 
خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور را تهیه و 

برای تصویب هیأت وزیران ارائه نماید. 
ت- معاون��ت حقوق��ی رئیس جمهور مکلف اس��ت با همکاری 
وزارت کش��ور )س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور(، 
وزارت جهاد کش��اورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان 
دسترس��ی به کلیه قوانی��ن و مقررات و فرآینده��ا و الزاماتی را 
که س��ازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز س��اخت و پایان کار 
نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترس��ی به س��امانه جامع قوانین و 
مقررات کش��ور در سامانه وزارت کشور  )سازمان شهرداری ها و 

دهیاری های کش��ور( ظرف دو ماه پس از ابالغ این تصویب نامه 
درج نماید. انتشار اطالعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی 
حداکثر ظرف چهار ماه پ��س از ابالغ این تصویب نامه و حداقل 
به یک زبان بین المللی  )مانند زبان انگلیس��ی( براساس ترجمه 
مورد تأیید معاونت حقوقی رئیس جمهور توس��ط وزارت کش��ور  

)سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور( الزامی است. 
4- به منظور ارتقای جایگاه ش��اخص ثبت مالکیت و تسهیل 
فرآیندها در این زمینه، سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین  
اجتماعی مکلفند ظرف س��ه ماه پس از اب��الغ این تصویب نامه 
امکان ارتباط الکترونیکی خود با س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک 
کش��ور را به نح��وی فراهم نمایند که کلیه ام��ور مالیاتی و امور 
مرتبط با س��ازمان تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصا حس��اب 
مالیات��ی، اخذ مفاصا حس��اب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات 
نقل و انتقال از طریق درگاه واحد س��ازمان ثبت اسناد و امالک 

کشور صورت پذیرد. 
تبصره - سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ظرف سه ماه پس 
از ابالغ این تصویب نامه با همکاری س��ایر دس��تگاه های مرتبط 
امکان انجام کلیه امور مرب��وط به ثبت مالکیت امالک از طریق 
پنجره واحد سازمان یادش��ده را به نحوی فراهم نماید که کلیه 

مراحل ثبت مالکیت در کمتر از  )۵( روز صورت پذیرد. 
۵- به منظور ارتقای جایگاه کش��ور در ش��اخص دسترسی به 

برق و تسهیل فرآیندهای اخذ انشعاب برق: 
ال��ف- وزارت نی��رو با هم��کاری وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطالع��ات مکلفند در راس��تای افزایش امتیاز ش��اخص قابلیت 
عرضه و ش��فافیت تعرف��ه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی 
برق، اقدامات الزم از قبیل توس��عه و بهبود سیس��تم نرم افزاری 
و پایش تعمیرات پیش��گیرانه و وضع مقررات الزم در راس��تای 

هوشمندسازی شبکه را انجام دهند. 
ب - وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه 
خدم��ات الکترونیکی و بهبود فرآیندها ظرف ش��ش ماه پس از 
ابالغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را به 

صورت زیر فراهم آورد: 
۱-کاهش زمان مربوط به مرحله ارائه درخواس��ت متقاضی و 

بازدید از محل از  )۸( روز به کمتر از  )۵( روز. 
۲- کاهش زمان تهیه طرح نیرورس��انی، تش��کیل کمیسیون 

و عقد قرارداد با متقاضی از  )۱۱( روز به کمتر از  )۱۰( روز. 
۳- کاه��ش زمان اج��رای طرح نیرورس��انی و نصب کنتور به 

کمتر از  )۱۵( روز. 
تبص��ره – در صورتی که انجام اقدامات فوق نیازمند همکاری 
دس��تگاه های متعددی باشد، وزارت نیرو موظف است ظرف یک 
م��اه پس از ابالغ این تصویب نامه برنامه عملیاتی نحوه همکاری 
دس��تگاه های مذکور و اقدامات الزم ب��رای تحقق اهداف در این 
زمین��ه را به دس��تگاه های مربوط ابالغ و اج��رای آن را پیگیری 

نماید. 
۶- به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی 

و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی: 
الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف اس��ت با تش��کیل 
کارگروه��ی مرکب از نماین��دگان وزارتخانه های صنعت، معدن 
و تج��ارت، جه��اد کش��اورزی، نیرو، ات��اق بازرگان��ی، صنایع و 
معادن و کش��اورزی ایران و حس��ب مورد س��ایر دس��تگاه های 
مرتبط، ظرف ش��ش ماه پ��س از ابالغ ای��ن تصویب نامه، ضمن 
ارائ��ه پیش نویس های اصالحی ی��ا جایگزین در خصوص قوانین 
و مق��ررات محدودکننده حوزه تج��ارت فرامرزی مراجع قانونی، 
الزامات کاهش اس��تناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی 
و راهکاره��ای عملیات��ی موض��وع را در قالب برنام��ه عملیاتی 
زمان بندی ش��ده ش��امل اقدامات مورد نیاز توسط دستگاه های 
مرتب��ط با موض��وع و الزامات الزم را به مراج��ع قانونی ذیصالح 

آن ارائه نماید. 
ب - وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات مکلف اس��ت با 
همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی 
و دارای��ی )گمرک جمهوری اس��المی ایران(، ب��ه منظور بهبود 
کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی توس��ط دس��تگاه های ذی ربط 
در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های 
ارتباط��ی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف س��ه 
ماه پس از ابالغ این تصویب نامه نس��بت به ارائه برنامه عملیاتی 

زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام نماید. 
پ- سازمان های ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست 
و وزارت جهاد کش��اورزی مکلفند با رویکرد تس��هیل در فرآیند 
تجارت فرامرزی نسبت به بازنگری در شیوه های بررسی کیفیت 
کاالهای تجاری از جمله امکان واگذاری بررسی کیفیت کاالهای 

وارداتی به شرکت های بین المللی در مبدأ اقدام نمایند. 
7- وزارت صنع��ت، معدن و تجارت مکلف اس��ت با تش��کیل 
کارگروه��ی مرک��ب از وزارتخانه های امور اقتص��ادی و دارایی و 
دادگس��تری، نمایندگان قوه قضاییه، اتاق های بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و حس��ب 

مورد نمایندگان س��ایر دس��تگاه های اجرایی از جمله س��ازمان 
تامین اجتماعی، ظرف سه ماه پس از ابالغ این تصویب نامه برنامه 
عملیاتی ارتقای ش��اخص های اجرای قراردادها، ورشکس��تگی و 
پرداخت دیون و ثبت مالکیت ش��امل اهداف زمان بندی ش��ده 
برای رس��یدن به جایگاه برتر سند چشم انداز در این شاخص ها، 
اقدامات الزم برای تحقق اهداف و دس��تگاه های مسئول در این 
زمین��ه و همچنی��ن پیش نویس قوانین و مقررات م��ورد نیاز را 

تهیه نماید. 
 ۸- بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران مکلف است ظرف 
س��ه ماه پس از ابالغ این تصویب نامه نسبت به تهیه پیش نویس 
اصالح��ات قانونی و مقرراتی الزم ب��رای ارتقای جایگاه ایران در 

شاخص اخذ اعتبار اقدام نماید. 
 ۹- س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور، بیمه مرک��زی جمهوری 
اسالمی ایران، گمرگ جمهوری اسالمی ایران، پلیس راهنمایی 
و رانندگ��ی نیروی انتظامی جمهوری اس��المی ایران، ش��رکت 
ملی گاز ایران، وزارت نیرو، ش��رکت مخابرات ایران و کارورهای  
)اپراتوره��ای( تلفن همراه مکلفند ظرف س��ه م��اه پس از ابالغ 
این تصویب نامه امکان اس��تعالم الکترونیکی و برخط را مطابق 
م��اده  )۵( آیین نامه نظام س��نجش اعتبار موضوع تصویب نامه 
ش��ماره ۲۱۱۸۲۹ /ت ۳۹۳۹۶ ه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به نحوی 
فراهم نمایند که دارای کیفیت و کفایت الزم برای ش��رکت های 

سنجش اعتبار باشد. 
۱۰- سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلفند 
به منظور کاه��ش تعداد و زمان پرداخت ه��ای مؤدیان مالیاتی 
و پرداخ��ت کنندگان حق بیمه، ظرف دو م��اه پس از ابالغ این 
تصویب نامه امکان ارس��ال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم 
از مالیات ه��ای مس��تقیم و ارزش افزوده و ح��ق بیمه )جاری و 
معوقه( کارکنان بنگاه های اقتصادی )شامل مراحل اخذ، ابالغ و 

پرداخت( را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند. 
۱۱- وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت مکلف اس��ت مطابق با 
قانون تجارت الکترونیکی - مص��وب ۱۳۸۲- ظرف دو ماه پس 
از اب��الغ این تصویب نامه بس��تر و ام��کان الزم جهت بهره گیری 
از امض��ای الکترونیکی ایجاد نماید. کلیه دس��تگاههای اجرایی 
مکلفند ظرف س��ه ماه پس از ایجاد بس��تر امضای الکترونیکی، 
ام��کان انجام فرآیندهای مرب��وط به تولید یا انتق��ال داده پیام  
)اسناد و اس��تعالمات الکترونیکی( را بر پایه امضای الکترونیکی 

فراهم سازند. 
تبص��ره- وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات موظف اس��ت 

زیرساخت های الزم جهت تحقق این بند را ایجاد نماید. 
۱۲- شاخص های عملکرد بهبود محیط کسب و کار دستگاه های 
اجرایی و ش��اخص های ارزیابی اجرای این تصویب نامه در قالب 
شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی توسط 
س��ازمان اداری و اس��تخدامی کش��ور و با همکاری وزارت امور 
اقتصادی و دارایی تدوین و به طور ساالنه توسط سازمان مذکور 

بررسی و نتیجه آن به مراجع ذی ربط اعالم می شود. 
۱۳- دس��تگاه های اجرایی مکلفند گ��زارش عملکرد خود در 
راس��تای اجرای این تصویب نامه را در چارچوب دس��تورالعملی 
که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می کند، به وزارت مذکور 

ارائه نمایند. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد عملکرد 
دس��تگاه های اجرایی و انجام پیگیری های الزم در جهت تحقق 
اهداف این تصویب نامه، وضعیت عملکرد دس��تگاه ها و پیشرفت 
کار در این زمینه را در مقاطع زمانی شش ماهه به هیأت وزیران 

گزارش نماید. 

هیات دولت برای بهبود فضای کسب و کار مصوبه ای 13 بندی را به 13 دستگاه دولتی ابالغ کرد

 13فرمان به 13 فرمانده 
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 لزوم تغییر الگوی
حمایت دولتی از خودروسازان

 اولویت دولت دوازدهم
از نگاه 15 تحلیلگر اقتصادی

2

هیات دولت برای بهبود فضای کسب و کار مصوبه ای 13 بندی را به 13 دستگاه دولتی ابالغ کرد

13 فرمان به 13 فرمانده
هی��ات دول��ت در مصوبه ای، فرمانی ۱۳ بندی را به ۱۳ دس��تگاه 
دولت��ی ابالغ کرد ک��ه بر مبنای آن جایگاه ایران در ش��اخص های 

کسب و کار باید بهبود یابد. 
بهبود فضای کسب و کار از جمله درخواست هایی است که فعاالن 
اقتصادی آن را حتی مهم تر از تزریق منابع مالی و تأمین س��رمایه 

در گ��ردش مورد نیاز خ��ود می دانند؛ در واقع آنها بر این باورند که 
اگر محیط مناس��بی برای فعالیت های تولیدی و تجاری شان وجود 
داشته باشد، حتماً با مدیریت می توانند سودآوری داشته و بهره وری 
خود را باال برند. اکنون دولت در مصوبه ای ۱۳ دس��تگاه دولتی اعم 
از وزارتخانه های اقتصاد، دادگستری، کشور، نیرو، ارتباطات، جهاد، 

صنعت، کار و س��ازمان های برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیست، 
استاندارد ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را مکلف به 
فراهم سازی شرایط برای ارتقای جایگاه ایران در حوزه شاخص های 

جهانی کسب و کار کرده است. خبرگزاری مهر متن کامل 
1مصوبه دولت و تکالیف دستگاه های دولتی را منتشر...

 نقش پژوهش
در تولید تبلیغات کارآمد

مدیریت تبلیغات
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سرمقاله
شکست دومینووار 

پوپولیسم در دنیا

از پیروزی پوپولیس��م   پ��س 
آمری��کا،  متح��ده  ای��االت  در 
نگرانی ه��ای بین المللی از ترویج 
موجی از عوام فریبی در انتخابات 
و منح��رف ش��دن کش��ور ها از 
بین الملل��ی  تعام��الت  مس��یر 
افزایش یافت. انتخابات ریاس��ت 
جمهوری فرانسه صحنه ای برای 
بروز مج��دد پوپولیس��م در دنیا 
بود که با شکس��ت پوپولیسم در 
فرانسه اتحادیه اروپا که در ورطه 
تضعیف بیش��تر ق��رار گرفته بود 
به یک نقطه عطف دس��ت یافت. 
در واقع نتیجه انتخابات فرانس��ه 
نشانه ای برای نجات این اتحادیه 

از تعمیق و تدوام...
2

علی قنبری
عضو هیأت علمی 

دانشگاه تربیت مدرس

معاون نظارتی بانک مرکزی با هش��دار دوباره به مردم برای عدم س��پرده گذاری 
در موسس��ات مالی غیرمجاز گفت: برای سرمایه گذاری مطمئن، اسامی موسسات 

معتبر را در سایت بانک مرکزی چک کنید.  فرشاد حیدری در گفت وگو 
با مهر از تداوم برنامه های بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات مالی...



 »23 میلی��ون و 549 هزار و 616 
رأی ب��ه نام حس��ن روحان��ی«؛ این 
نتیجه انتخاباتی است که بار دیگر نام 
حسن روحانی را برای حضور در قلب 
پاس��تور و ادامه دول��ت تدبیر و امید 
رق��م زد؛ انتخاباتی که عالوه بر آن که 
نام ش��یخ دیپلم��ات را ب��رای دولت 
آت��ی تک��رار ک��رده و او را در جرگه 
رؤس��ای جمهور دو دوره ای قرار داده، 
مس��ئولیتی بی��ش از پیش بر ش��انه 

حسن روحانی نهاده است. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، حاال در 
ایام پ��س از انتخابات و با مش��خص 
ش��دن رئی��س دولت دوازده��م، این 
س��وال مطرح است که دولت بعد چه 
اولویت های��ی را باید در دس��تور کار 
قرار ده��د؟ این موضوعی اس��ت که 
15 اقتصاددان، کارشناس و تحلیلگر 
کردن��د.  بررس��ی  را  آن  اقتص��ادی 
عم��ده مس��ائلی که وجه مش��ترك 
تحلیل های کارشناس��ی است، اصالح 
ساختار اقتصادی کشور در حوزه های 
گوناگون اس��ت. آنها معتقدند دولت 
ب��رای  بازتعریف��ی  بای��د  دوازده��م 
حوزه های مهم اقتصاد داشته باشد و 
ش��جاعانه برای ایجاد تغییرات در آن 

گام بردارد. 
آنچه در ادام��ه می خوانید، مطالبه 
15 تحلیلگر اقتصادی از رئیس دولت 

دوازدهم است. 
اس�تاد  ش�یرکوند،  س�عید 
دانش�گاه تهران: مهم ترین اولویت 
دول��ت دوازدهم در عرص��ه اقتصاد، 
بازنگ��ری کوت��اه در راه ط��ی ش��ده 
چه��ار س��ال گذش��ته و برنامه ریزی 
دقی��ق و متناس��ب با واقعی��ت برای 
ادام��ه روند گذش��ته و غلبه بر موانع 
اصلی توس��عه اقتصادی کشور است. 
دول��ت دوازدهم باید ب��ا تکیه بر این 
رأی اعتم��اد، تعامل مثب��ت، مؤثر و 
س��ازنده خ��ود را با س��رمایه گذاران 
داخلی و س��رمایه گذاران خارجی به 
عم��ل آورده تا با تکیه بر به کارگیری 
این س��رمایه های اقتص��ادی و فنی، 
شرایط رش��د اقتصادی و اشتغال هر 

چه بیشتر را فراهم کنند. 
محس�ن جالل پور، رئیس سابق 
ات�اق بازرگان�ی ای�ران: بی تعارف، 
دولت به وزرایی چاالك و خالق نیاز 
دارد؛ وزرای��ی ک��ه به اندازه اس��حاق 
جهانگی��ری، اقتصاد را بشناس��ند و 
بخش خصوصی را باور داش��ته باشند. 
چه خ��وب می ش��ود اگ��ر در دولت 
جدی��د، روحان��ی تقس��یم کار کند. 
کار سیاس��ت و دیپلماس��ی را خ��ود 

پیش ببرد و کار اقتصاد را به اسحاق 
جهانگی��ری و محم��د نهاوندی��ان و 

مسعود نیلی واگذار کند. 
رئی�س  خوانس�اری،  مس�عود 
ات�اق بازرگانی تهران: ش��هروندان 
ایران��ی بی صبرانه صلح، امنیت پایدار 
و پیش��رفت کش��ور را طلب می کنند 
و اکن��ون زم��ان آن رس��یده که این 
مطالبه عمومی در س��ایه وفاق ملی، 
از میدان نظر ب��ه عرصه عمل درآید. 
بخش  خصوصی ایران امیدوار اس��ت 
آغ��از  دوران  رو،  پی��ش  س��ال های 
رش��دهای مثب��ت و اش��تغال آفرین، 
توس��عه بلندمدت و پایدار و پیشرفت 
روزاف��زون ای��ران در س��ایه تعامل و 

همکاری بیشتر با جهان باشد. 
هادی حق ش�ناس، کارش�ناس 
اقتص�ادی: دول��ت دوازده��م بای��د 
در وهل��ه اول حل مش��کل بیکاری و 
بهبود معیش��ت مردم را در دس��تور 
کار قرار دهد. از س��وی دیگر، جذب 
س��رمایه داخل��ی و خارج��ی موجب 
افزایش تولید، اشتغال و رفاه عمومی 
مناسب  راهکار  شهروندان می ش��ود. 
برای تحقق این ه��دف، انتخاب تیم 
اقتص��ادی کارآمد و بهره ور اس��ت و 
اگر دولت دوازده��م بتواند نیروهای 
کارآم��د را در بدن��ه دول��ت ب��ه کار 
بگیرد، با منابع موجود سرمایه گذاری 
هم می توان مش��کالت فوری اقتصاد 

ایران را حل کرد. 
کارش�ناس  پازوک�ی،  مه�دی 
پیش��نهاد می کنم دولت  اقتصادی: 
دوازدهم اولویت خود را بهبود فضای 
کسب وکار برای س��رمایه گذاری قرار 
دهد. تا فضای کسب وکار بهبود نیابد، 
مشکل بیکاری کماکان پابرجا خواهد 
بود؛ برای افزایش سرمایه گذاری الزم 

اس��ت تولید ملی افزایش یابد، زیرا با 
افزایش تولید اس��ت که س��طح رفاه 
بیش��تر ش��ده و مش��کل بیکاری هم 
حل خواهد شد. همچنین الزم است 
دولت دوازدهم شفافیت را به اقتصاد 
ایران برگرداند و از س��ویی سیس��تم 
تصمیم گیری دولت باید شفاف شود. 
شق��اق���ی ش�هری،  وحی�د 
اقتصاددان: اکنون مهم ترین معضل 
اقتصاد ایران، رکود اس��ت؛ از رهگذر 
پرداختن به ایجاد بنگاه های کوچک 
و متوسط، نه تنها معضل بیکاری حل 
خواهد شد، بلکه از همین مسیر نرخ 
رش��د هم بهبود پیدا می کند و رکود 

در مسیر بهبود می افتد. 
اصغ�ر س�میعی، رئیس اس�بق 
کان�ون صرافان: در ح��وزه ارز من 
فکر می کنم واقعی ش��دن قیمت ها و 
تک نرخی شدن ارز از اولویت ها باشد. 
دو پیش نیاز برای این امر الزم است؛ 
اول، تصمی��م و دوم، جرأت. تصمیم 
را که ان ش��اءاهلل تیم اقتصادی جناب 
روحانی بگیرند و ب��ا توجه به اعتماد 
باالی مردم به ایشان که با آرای شان 
نش��ان دادند، جرات هم باید حاصل 

شود. 
احم�د پورف�الح، رئی�س اتاق 
بازرگانی ای�ران- ایتالیا: انتظار ما 
از دول��ت یازده��م این اس��ت که در 
فرصت جدید ک��ه در اختیارش قرار 
گرفت��ه، فاصله را ب��ا بخش خصوصی 

کمتر کند.
 دول��ت بای��د در عمل می��دان را 
به بخ��ش  خصوص��ی بس��پارد تا به 
حرکت ه��ای مردم نه��اد جامه عمل 
بپوش��انیم و ب��ا س��رعت بیش��تری 
مس��ئولیت های اجتماعی، خیریه ها و 

حرکت های مردمی را دنبال کنیم. 

مش�اور  س�لیمی،  حس�ین 
اقتص�ادی رئی�س پارلمان بخش 
مح��وری  مهم تری��ن   خصوص�ی: 
که دول��ت بای��د در اس��رع وقت در 
دس��تور کار خ��ود قرار ده��د، ایجاد 
اش��تغال اس��ت. دولت باید از طریق 
افزای��ش س��رمایه گذاری، زمینه های 
اش��تغال زایی را در کشور فراهم کند. 
برای اینکه بتوانیم س��رمایه  خارجی 
ج��ذب کنی��م، باید دولت ب��ر بهبود 
ارتباط با اقتصادهای بزرگ و افزایش 
تعامل با دنیا تمرکز کند، کش��ورهای 
خارج��ی به ای��ران بیاین��د و بتوانند 

سرمایه گذاری کنند. 
علی قنب�ری، اقتصاددان: امروز 
مردم بیش��تر از هر زمان��ی مطالبات 
خود از دولت را می بایس��ت پیگیری 
ش��عور  و  اجتماع��ی  ش��ور  کنن��د. 
اجتماع��ی در 29اردیبهش��ت، پمپاژ 
خ��ون در رگ ه��ای اقتص��اد و تبلور 
رون��ق اقتص��ادی ش��تابان در آینده 

کشور خواهد بود. 
اکبر خدابخش�ی، عض�و هیأت 
دانش�گاه  اقتصاد  گ�روه  علم�ی 
بوعلی س�ینا: دول��ت دوازدهم باید 
به دنبال راه ف��رار از وضعیت بیکاری 
که در اولویت عموم جامعه قرار دارد، 
باش��د و بتواند زمینه کاهش نس��بی 
نرخ بی��کاری را فراهم کن��د که این 
کار ب��ا توجه به بخش تولید از طریق 
به طور  می یابد.  تحقق  سرمایه گذاری 
قطع قسمت عمده این سرمایه گذاری 
می تواند از منابع بالقوه سرمایه گذاری 
خارجی فراهم ش��ود ک��ه این خود با 
ش��رایط و روابط بین الملل��ی ارتباط 
کاه��ش  تحق��ق  دارد.  تنگاتن��گ 
بی��کاری در ح��د ایده آل ب��ا منابع و 
اتکا به س��رمایه گذاری بخش داخلی 

امکان پذیر نخواهد بود. 
عل�ی ش�مس اردکانی، رئی�س 
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و 
صنایع معادن تهران: اقتصاد ایران 
در 4 سال گذش��ته از سمت اقتصاد 
نیازهای روزم��ره عبور کرده و اکنون 
زمان مناس��بی اس��ت ک��ه تمرکز بر 
سرمایه گذاری به قصد افزایش تولید 
صورت بگیرد. با سرمایه گذاری تولید 
افزای��ش می یابد و نتیج��ه آن درآمد 
س��رانه مردم بیشتر شده و به عبارت 
عامیانه ش��کم مردم س��یر می شود. 
پرداخت یارانه باید از مسیر نقدی به 
همه مردم باید به سمت تولید تغییر 
جهت بده��د و برای توانمند س��ازی 
از  می ت��وان  کم درآم��د  دهک ه��ای 
روش ه��ای دیگری به��ره گرفت، اما 
اینکه یارانه به همه اقشار مردم تعلق 
بگیرد، ب��ه جز تبعات تورمی، تأثیری 

نخواهد گذاشت. 
مه�دی پورقاض�ی، عضو هیأت 
ات�اق ته�ران: دولت  نماین�دگان 
دوازدهم بای��د محور برنامه های خود 
را بر توس��عه صادرات قرار دهد، برای 
توس��عه صادرات نیاز اس��ت کاالهای 
صنعتی کش��ور رقابتی ش��وند. برای 
رقابتی شدن هم باید حتماً استراتژی 
توس��عه صنعتی وجود داش��ته باشد. 
اولویت بعدی دولت دوازدهم حرکت 
در مس��یر آزادس��ازی اقتصاد است و 
به همین دلیل هم حتماً ارز رس��می 
کشور باید تک نرخی شود. تک نرخی 
ش��دن ارز به هیچ وجه تورم زا نیست 
و ضرورت دارد که دولت به زودی این 

کار را عملی کند. 
عباس آرگون، عضو کمیسیون 
بازار پول و س�رمایه اتاق تهران: 
اگ��ر دولت بتوان��د در ادام��ه کارش 
بخش های��ی از اقتص��اد را ک��ه هنوز 
دچار رکود است به حرکت دربیاورد، 
و بیش از گذش��ته اقتصاد را به بخش  
خصوصی واگ��ذار کن��د، می توان به 
رش��د پای��دار در بازار س��رمایه امید 

داشت. 
مهرزاد جهان�ی، تحلیلگر بازار 
س�رمایه: ب��ا انتخاب مج��دد دکتر 
روحانی در چهار س��ال آینده ش��اهد 
تثبیت و به س��رانجام رس��یدن همه 
طرح هایی خواهیم ب��ود که در چهار 
س��ال گذش��ته برنامه ریزی ه��ای آن 
انج��ام گرفته و با پیش��رفت هایی نیز 
همراه بوده اس��ت، بنابراین با انتخاب 
مجدد دکت��ر روحانی، دولت منتخب 
ای��ن فرص��ت را خواهد داش��ت که 

اهداف خود را به ثمر برساند. 

اولویت دولت دوازدهم از نگاه 15 تحلیلگر اقتصادی

در دس��ت داش��تن اهداف س��االنه 
برای متغیرهای کالن اقتصادی جهت 
افزایش نظ��ارت عمومی ب��ر عملکرد 
اقتصادی دولت، یک ال��زام و ضرورت 
اس��ت. از ای��ن رو، نتای��ج یک مطالعه 
اقتص��ادی نش��ان می ده��د عملکرد 
اقتصادی خ��وب و در عین حال قابل 
دسترس دولت دوازدهم در چهار سال 
آین��ده می توان��د تضمین کننده یک 

جهش اقتصادی پایدار و مس��تمر در 
فاصله سال های 1400 تا 1416 باشد.  
براس��اس نتایج این مطالعه اقتصادی، 
اقتصاد ایران با تورم 5 درصد و رش��د 
اقتص��ادی 6.5 درصد وارد قرن جدید 
می شود. نرخ بیکاری بیش از 2درصد 
کاه��ش خواهد یاف��ت، ولی همچنان 
باال و مع��ادل 9.4 درصد خواهد ماند. 
نرخ ارز به صورت نس��بی تثبیت شده 

و رشدی همگون با تورم ولی با شتاب 
کمی کمت��ر خواهد داش��ت. افزایش 
حداقل حقوق در دو س��ال اول دولت 
4درصد و در دو س��ال دوم 3درصد از 
رشد تورم بیشتر اس��ت، به طوری که 
ق��درت خرید در س��ال 1400 حدودا 
15درصد از سال 96 باالتر خواهد بود. 
سود بانکی در آستانه قرن جدید باید 
حداکثر برابر با تورم س��االنه و معادل 

5درصد باش��د که مس��لما ب��ه بهبود 
بهبود فضای  س��رمایه گذاری داخلی، 
کسب وکار و افزایش ایجاد اشتغال در 
سال های آغازین س��ده جدید خواهد 
انجامید. همچنین این مطالعه نش��ان 
می دهد حج��م فرار ی��ا معافیت های 
مالیاتی باید حداکثر یک س��وم از کل 
اقتص��اد کش��ور باش��د.  در مجم��وع 
ثب��ات اقتصادی در چهار س��ال آینده 

تضمین کننده یک جه��ش اقتصادی 
پای��دار و مس��تمر درون زا بدون ایجاد 
ت��ورم باال در فاصله س��ال های 1400 
ت��ا 1416 خواه��د بود، ب��ه نحوی که 
در ابتدای سال 1416، به شرط اتخاذ 
سیاست های حساب شده اقتصادی در 
چند دولت آینده، نرخ بیکاری حداکثر 
5درصد و قدرت خرید طبقه متوسط 
حدودا دو برابر سال 1396 خواهد بود. 

پیش بینی ۷ شاخص اقتصادی تا سال 1400

اقتصاد ایران چگونه وارد قرن جدید می شود؟ 

اقتصاد کالن

یادداشت

شکست دومینووار پوپولیسم در دنیا

 پ��س از پی��روزی پوپولیس��م در ایاالت متح��ده آمریکا، 
نگرانی ه��ای بین الملل��ی از تروی��ج موج��ی از عوام فریب��ی 
در انتخابات و منحرف ش��دن کش��ور ها از مس��یر تعامالت 

بین المللی افزایش یافت. 
انتخابات ریاس��ت جمهوری فرانس��ه صحنه ای برای بروز 
مجدد پوپولیس��م در دنیا بود که با شکس��ت پوپولیسم در 
فرانسه اتحادیه اروپا که در ورطه تضعیف بیشتر قرار گرفته 
بود به یک نقطه عطف دست یافت. در واقع نتیجه انتخابات 
فرانسه نش��انه ای برای نجات این اتحادیه از تعمیق و تدوام 
رکود بود، در صورتی که موج پوپولیس��تی در فرانس��ه روی 
کار می آمد، این هجمه به بسیاری از کشور های عضو اتحادیه 
اروپا تزریق می ش��د و اتحادیه اروپا در آستانه شکست قرار 
می گرفت. نتیجه شکس��ت پوپولیس��م نه تنها برای فرانسه، 
بلکه ب��رای کل اروپا مه��م بود و پیغام های بس��یاری برای 
ادبیات انتخابات دنیا داش��ت و سرآغازی برای شکست موج 

پوپولیستی در دیگر کشورها بود. 
م��ردم فرانس��ه ب��ا نه قاط��ع گفتن ب��ه موج ش��عارهای 
عوام فریبان��ه در انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری و کنار زدن 
پوپولیس��م، سرنوشت اقتصادی کش��ور خود و اتحادیه اروپا 
را در مس��یری قرار دادند که رکود را به تدریج پش��ت س��ر 

بگذارند و جایگاه تضعیف شده خود را دوباره باز یابند. 
 پ��س از کن��ار زده ش��دن موج پوپولیس��م در فرانس��ه، 
نامزده��ای انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری ای��ران باید درس 
عب��رت می گرفتن��د و خ��ود را در ورط��ه آزم��ودن خ��رد 
جمعی مردم فرهیخته کش��ور قرار نمی دادند، اما متأسفانه 
50درص��د نامزده��ای دوازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمهوری کش��ور، به ش��عارهای عوام فریبانه روی آوردند و 
برای بهره جویی از آس��یب های اقشار کم درآمد با شعارهای 
پول پاش��ی و تزری��ق مس��تقیم پ��ول به دهک ه��ای پایین 
درآمدی و بیکاران، س��عی در جلب آرای  آنها داشته باشند. 
این ش��عار ها در حالی داده می شد که ما شاهد بودیم چطور 
در هشت س��ال روی کار بودن دولت های نهم و دهم مردم 
در تنگناهای مالی قرار گرفتند و با اوج درآمدهای نفتی در 
تایخ ای��ران، حجم تورم به گونه ای افسارگس��یخته باال رفته 
بود و منجر به کاهش ش��دید قدرت خرید مردم می ش��د و 
این موضوع با کاه��ش حجم تقاضای مردم به علت افزایش 

قیمت ها، به تعمیق رکود اقتصادی انجامید. 
این نوع رکود اقتصادی که ناشی از کاهش حجم تقاضای 
مردم اس��ت به کاهش تولید داخل��ی و تعطیلی کارخانجات 
و در نتیج��ه بیکاری گس��ترده منتج می ش��ود. آثار این نوع 
سیاس��ت های غلط هنوز که هنوز اس��ت خ��ود را بروز داده 
و بازس��ازی و ترمیم س��اختاری اقتصاد ایران را با مشکالت 

جدی و مزمنی روبه رو کرده است. 
 شکس��ت پوپولیس��ت در فرانس��ه پیغام واضح��ی برای 
کش��ورهای دنیا داش��ت. نه تنها در فرانس��ه، بلکه گروه های 
پوپولیس��ت در کش��ورهای هلند، آلمان و حتی بریتانیا نیز 
پس از روی کار آمدن رئی��س جمهور جدید ایاالت متحده 

ضعیف شده اند. 
در حال حاضر انتظار می رف��ت که نامزدهای انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری ای��ران از ای��ن شکس��ت دومینو وار 
پوپولیس��ت ها درس گرفته و به جای عوام فریبی به ارائه 
طریق و راهکارها و برنامه های حل مسائل کشور بپردازند 
تا حتی اگر در انتخابات پیروز نشدند برنامه آنها به دولت 
پیروز پیشنهاد ش��ود، اما فرصت تبلیغات و مناظره ها به 
صحن��ه ای برای تخریب و عوام فریبی از یک طرف و دفاع 
در مقاب��ل حمالت و موج تخری��ب از طرف دیگر تبدیل 

شد. 
از مهم تری��ن دغدغه ه��ا و نگرانی ها مردم برای ش��رکت 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری، اش��اعه و ترویج شعارهای 
عوام فریبانه و پوپولیس��تی بود.  خوشبختانه مردم ایران با 
مش��ارکت حداکثری خود و با حضور در صف های طوالنی 
پیام ه��ای روش��ن، برنده و صریح��ی را بیان داش��تند که 
مهم ترین آنها، بلوغ فکری جامعه ایران و پس از آنها واهمه 
از پی��روزی و روی کار آمدن پوپولیس��ت بود. این س��طح 
مش��ارکت مردمی در دول��ت دوازدهم قطعا پاس داش��ته 
خواهد ش��د و تریبون ه��ای مردم برای دولت را بیش��تر و 
رس��اتر.  امروز مردم بیشتر از هر زمانی مطالبات خود را از 
دولت باید پیگیری کنند. شور و شعور اجتماعی در بیست 
و نهم اردیبهش��ت، پمپاژ خون در رگ های اقتصاد و تبلور 

رونق اقتصادی شتابان در آینده کشور خواهد بود. 
منبع: خبرآنالین

اولویت های سرمایه گذاری در بخش 
تجارت چیست؟ 

طب��ق آنچ��ه در س��ال 1394 از س��وی معاون��ت طرح و 
برنام��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به عن��وان مهم ترین 
اولویت  س��رمایه گذاری در بخش تجارت اعالم ش��ده، احداث 
نمایش��گاه های بین المللی در محل دائمی اس��ت.  به گزارش 
ایسنا، در لیس��ت مربوط به اولویت های سرمایه گذاری که از 
سال 1394 تدوین شده  )و طبق اعالم وزارت صنعت، معدن 
و تجارت همچنان با همان رویکرد دنبال می شود( در مجموع 
12 بن��د برای س��رمایه گذاری تجاری کش��ور دارای اولویت 
ش��ناخته ش��ده اند که نخس��تین آنها به ایجاد نمایشگاه های 
بین الملل��ی مربوط می ش��ود.  پس از آن احداث نمایش��گاه 
دائم��ی فرش دس��تباف و ایج��اد بانک اصن��اف اولویت های 
دوم و س��وم این حوزه به ش��مار می روند.  توس��عه و تقویت 
زیرساخت های تجاری مانند ایجاد پایانه های صادراتی، ایجاد 
خطوط دریای��ی و هوایی جهت صادرات کاالهای کش��ور به 
بازارهای متناس��ب با نی��از نیز اولویت های چه��ارم و پنجم 
تعریف ش��ده اند و پس از آنها س��رمایه گذاری در زمینه ایجاد 
ش��هرك های لجس��تیکی یا هاب های تجاری مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت.  همچنین از ایجاد و توسعه شهرك های صنفی 
به عن��وان اولویت هفتم س��رمایه گذاری در بخش تجاری یاد 
ش��ده و ایجاد و توسعه فروشگاه های زنجیره ای )عرضه کننده 
کاال و خدم��ات( در رده بعدی قرار دارد.  ایجاد میادین میوه 
و تره بار، ایجاد و توس��عه فروش��گاه های مج��ازی و بازاریابی 
ش��بکه ای، توسعه و ساماندهی ش��رکت های پخش و حمایت 
از ایجاد شرکت های لجستیکی و در نهایت ایجاد شرکت های 
توانمن��د بازاریابی و صدور کاالی صنعتی از دیگر اولویت های 
تدوین شده در حوزه سرمایه گذاری تجاری به شمار می روند.  
در سال 1393 نیز دو بند به عنوان اولویت های سرمایه گذاری 
در فضای تجاری کش��ور اعالم شده بود که در بند اول بحث 
تقویت و توس��عه فروش��گاه های بزرگ و زنجیره ای و در بند 
دوم توسعه و ساماندهی شرکت های پخش و حمایت از ایجاد 

شرکت های لجستیک مورد تأکید قرار گرفته بود. 

نفت

نشست اوپک امروز در وین برگزار می شود
پنج سناریوی احتمالی برای سرنوشت 

توافق نفتی
نشست مهم و حساس اوپک امروز پنجشنبه در وین برگزار 
می ش��ود و تولیدکنندگان عضو و غیر عضو اوپک درباره توافق 
کاه��ش تولید نفت تصمیم گیری می کنن��د، اما برخالف چند 
نشس��ت قبل��ی این س��ازمان، هیاهو و هیج��ان کمتری برای 

نشست امروز اوپک وجود دارد. 
به گزارش ایس��نا به نقل از پایگاه خبری اویل پرایس، شاید 
عدم هیجان بازار به دلیل این تصور باشد که نتیجه این نشست 
از پیش مش��خص شده است. عربستان سعودی و روسیه هفته 
گذش��ته با اعالم حمایت از تمدی��د 9 ماهه توافق کنونی برای 
کاهش 1.۸ میلیون بش��که در روز  )1.2 میلیون بشکه در روز 
از سوی اوپک به عالوه 55۸ هزار بشکه در روز از سوی گروهی 
از کش��ورهای غیراوپک( به نوعی رویدادهایی را که در نشست 
25 م��اه مه روی خواهد داد، مخاب��ره کردند. انتظار می رود با 
توافق این دو کش��ور که بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت جهان 

هستند، این نشست سریع و راحت برگزار شود. 
ش��رکت  در  کاال  ارش��د  تحلیلگ��ر  ش��یلدراپ،   بیج��ارن 
SEB Markets در این ب��اره گف��ت: به نظر می رس��د توافق 
تقریبا حاصل شده است و هماهنگی زیادی در این گروه وجود 

دارد. 
اما اگر از نشس��ت های چند سال اخیر اوپک آموخته باشیم، 
هیچ چیز نباید قطعی تصور شود. به نظر می رسد زمان و خود 
این س��ازمان، بازارها را غافلگیر می کنند. وزیر انرژی عربستان 
س��عودی اوایل هفته جاری به این موضوع اشاره کرد و گفت: 
نشس��ت اوپک ممکن است نمایش بیش��تری از آنچه در حال 

حاضر تحلیلگران انتظار دارند، داشته باشد. خالد الفالح در یک 
کنفرانس مطبوعاتی در ریاض اظهار کرد: همه کس��انی که با 
آنها صحبت کرده ام، برای پیوستن به تمدید جدید ابراز تمایل 
و اش��تیاق کرده اند اما مس��لما این موضوع هیچ نظری درباره 

آنچه پیش خواهد آمد، ایجاد نمی کند. 
بنابرای��ن با وجود اینکه تفاهم نظ��ری درباره یک نتیجه به 
خصوص حاصل ش��ده، چند سناریوی احتمالی وجود دارد که 
ممکن اس��ت در نشست امروز اوپک اتفاق بیفتد. پایگاه خبری 
اویل پرایس به بررس��ی پنج س��ناریوی احتمالی پرداخته که 

عبارتند از: 

1- عدم تمدید
عدم تمدید، فاجعه بارترین س��ناریو ب��رای قیمت های نفت 
خواه��د بود، زی��را اوپک طرح کاهش تولی��د را رها کرده و به 
تولید کامل بازمی گردد. در شرایطی که بازارهای نفت از اشباع 
عرضه لطمه دیده اند، بازگشت این سازمان به تولید باالتر باعث 
ریزش قیمت های پایه نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا و 
برنت می ش��ود و ممکن اس��ت قیمت ها به مح��دوده 40 دالر 
یا حتی پایین تر از آن س��قوط کند. ب��ا این همه بدبینانه ترین 

سناریوی ممکن، حداقل احتمال وقوع را دارد. 

۲- تمدید شش ماهه توافق
تمدید توافق کنونی به مدت ش��ش م��اه دیگر، تا این اواخر 
احتمالی ترین سناریوی مطرح شده بود. ذخایر جهانی نفت باال 
مانده و تمدید توافق کاهش تولید تا پایان سال جاری میالدی 
برای پایین آوردن س��طح ذخایر به متوسط پنج ساله احتماال 
کافی نخواهد بود. در شرایطی که بازارها انتظار بیشتری دارند، 
تمدید شش ماهه توافق در مقطع کنونی مأیوس کننده خواهد 

بود و احتماال به کاهش قیمت های نفت منجر می شود. 

۳- تمدید ۹ ماهه توافق
ب��ازار اکنون انتظ��ار دارد توافق کاهش تولید تا پایان س��ه 
ماهه اول سال 201۸ تمدید شود و چنین اقدامی، تا حدودی 
مایه آس��ودگی خاطر سرمایه گذاران خواهد بود. اما از آنجا که 
تمدید 9ماهه توافق مبنای انتظارات کنونی بازار ش��ده است، 
در صورت محقق شدن این سناریو، افزایش چشمگیر قیمت ها 

بعید خواهد بود. 

4- تمدید ۹ ماهه توافق به عالوه پیوستن کشورهای 
بیشتر

خالد الفالح به پیوستن تولیدکنندگان بیشتر به توافق جدید 
اشاره کرده اس��ت. وی در تعطیالت پایان هفته گذشته گفت: 
م��ا بر این باوریم ک��ه توافق جدید با همی��ن میزان کاهش و 
احتماال با اضافه ش��دن یک ی��ا دو تولیدکننده کوچک حاصل 
خواهد ش��د. اضافه ش��دن چند تولیدکنن��ده کوچک حمایت 
روانی اندکی برای این توافق فراهم می کند، اما احتماال تعادل 
میان عرضه و تقاضا را تغییر نخواهد داد. این نتیجه احتماال به 

افزایش چند دالری قیمت های نفت منجر می شود. 

5- تمدید ۹ ماهه توافق همراه با کاهش بیشتر تولید
این س��ناریویی اس��ت که نباید از آن غافل شد. بسیاری از 
سرمایه گذاران چنین احتمالی را پیش بینی می کنند. یک منبع 
اوپک اخیرا به رویترز گفت: این سازمان سرگرم بررسی کاهش 
بیشتر تولید است و همه گزینه ها مطرح هستند. کاهش بیشتر 
تولید می تواند در اشکال مختلف متعددی انجام گیرد. ممکن 
است با محدودتر شدن سهمیه تولید هر کشور، سهمیه تولید 
گروهی 32.5 میلیون بش��که در روز پایین تر آورده ش��ود. اگر 
روی چنین موضوعی توافق ش��ود، تأثیر قوی تری بر قیمت ها 
خواهد گذاشت و بالفاصله قیمت های نفت افزایش چشمگیری 

پیدا خواهند کرد. 
یک راه دیگر کاهش بیش��تر تولید، حذف معافیتی است که 
به لیبی و نیجریه داده ش��ده بود. هر دو کشور از مشارکت در 
توافق اولیه کاهش تولید معاف ش��دند و ب��ا افزایش تولید، از 

رشد بیشتر تولیدشان در آینده نزدیک خبر دادند.
 ام��ا ب��ا توجه به مش��کالت اقتصادی و امنیت��ی که لیبی و 
نیجریه دارند، معلوم نیست این کشورها با محدود شدن تولید 

موافقت خواهند کرد یا خیر؟
اوپ��ک همواره تمایل به غافلگیری داش��ته اس��ت، بنابراین 
احتم��ال وقوع هر یک از این س��ناریوها ی��ا نتایج دیگر وجود 
دارد. از س��وی دیگر، اوپک انتظاراتی را ایجاد کرده که تحقق 

کمتر از آن، یأس بزرگی به همراه خواهد داشت. 
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وضع تورم در سه ماهه اول 
امسال چگونه است؟ 

در این اینفوگرافی، روند گذشته شاخص 
تورم بررسی و در ادامه، وضعیت 
تورم در سه ماهه اول سال 1۳۹۶ نیز 
پیش بینی شده است. این اینفوگرافی 
توسط دفتر مدل سازی و مدیریت 
اطالعات اقتصادی معاونت امور اقتصادی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده 
است. 
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وزیر اقتصاد با اش��اره به حماس��ه پرش��کوه 
انتخابات ریاست جمهوری و رأی اعتماد مجدد 
م��ردم به دولت حاضر گفت: باید حواس مان به 
این نکته جمع باش��د که مردمی که به ما رأی 
داده اند، از وعده های پرآب و تاب اضافه کردن 
یارانه ها چشم پوش��ی کرده و اکنون از ما توقع 

دارند آینده بهتری برای آنها فراهم بیاوریم. 
به گ��زارش »فرصت امروز« علی طیب نیا در 
دیدار با مدی��ران و کارگزاران نظام مالیاتی، بر 
اج��رای کامل طرح جام��ع مالیاتی تأکید کرد 
و با ترس��یم نقش��ه راه س��ازمان امور مالیاتی 
کشور در سال پیش رو گفت: مهم ترین برنامه 
اقتصاد مقاومتی، اصالح نظام درآمدی دولت با 
افزایش س��هم درآمدهای مالیاتی و مهم ترین 
هدف اقتصاد مقاومت��ی، افزایش توان تولید و 

مقاوم سازی اقتصاد است. 
وی با بیان اینکه همه شیوه های تأمین مالی 
دولت زیانبار هستند، تصریح کرد: تأمین مالی 
از طریق درآمدهای نفتی و استقراض داخلی یا 
خارجی، همگی از نگاه اقتصاد زیانبار هستند، 
اما مهم آن است که دولت برای انجام وظایفی 
ک��ه ب��ر دوش دارد، کم  زیانبارترین ش��یوه را 
برگزین��د که همانا اتکا ب��ه درآمدهای مالیاتی 

است. 
طیب نی��ا تصریح کرد: در اقتص��اد مقاومتی 
و در چارچ��وب برنامه های��ی که ب��رای کاهش 
آسیب پذیری اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی 
و در نتیجه نوس��انات خارجی تنظیم شده، دو 
مقول��ه یعنی اصالح نظام مالیاتی کش��ور و نیز 
توس��عه صادرات غیر نفت��ی از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است. 
وزی��ر اقتصاد با یادآوری اینکه تنها راه ایجاد 
اصالح��ات س��اختاری در اقتص��اد و رهایی از 
اقتص��اد نفت��ی، افرایش س��هم تأمی��ن منابع 
بودج��ه ای دولت از طریق ارتق��ای درآمدهای 
مالیاتی اس��ت، گفت: در ای��ن خصوص ما باید 
در دو جبه��ه ت��الش کنیم که نخس��تین آن، 
کاستن از هزینه های غیرضروری دولت است و 
این کار از طریق کوچک س��ازی دولت و رهایی 
از تصدی گری ه��ای زائد و افزای��ش بهره وری 

امکانپذیر است. 
طیب نیا افزود: جبهه دوم، حرکت به س��مت 
تأمی��ن درآمدهای دول��ت از طریق درآمدهای 
مالیاتی به عنوان مهم ترین پروژه سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی است و همه باید این را بدانیم 
که بدون اتخاذ چنین سیاستی و بدون افزایش 
س��هم درآمده��ای مالیاتی در تولی��د ناخالص 

داخلی، دستیابی به رش��د اقتصادی مستمر و 
پایدار، به هیچ وجه ممکن نیست. 

طیب نی��ا، با اش��اره به تحق��ق 97 درصدی 
درآمدهای مالیاتی در س��ال 95 خاطرنش��ان 
کرد: س��ال گذشته سازمان امور مالیاتی کشور 
عملکرد کاماًل موفقی داشت؛ به طوری که حتی 
تش��کر رئی��س جمهوری را نیز در پی داش��ت 
و نکت��ه قاب��ل توجه این بود ک��ه وصول کامل 
درآمدهای مالیاتی با رضایت مودیان همراه بود 
و حقیقتا سازمان تمام تالش خود را بر وصول 
درآمده��ا از محل شناس��ایی فرارهای مالیاتی 

معطوف کرد. 
وزی��ر اقتصاد ادامه داد: یک��ی از راهبردهای 
مه��م توانمندس��ازی اقتص��اد، بهب��ود فضای 
کس��ب و کار اس��ت و به طور کلی ه��دف نهایی 
برنامه ری��زان اقتصادی، ایج��اد رونق و افزایش 

تولید اس��ت و باید به گونه ای مالیات اخذ کنیم 
که کمترین فشار بر تولید وارد شود. 

وی ب��ا بی��ان این مطل��ب که س��ازمان امور 
مالیاتی کشور امسال باید تمام توان خود را بر 
اجرای کامل طرح جامع مالیاتی متمرکز کند، 
عنوان کرد: در کنار اهداف ترس��یم شده برای 
نظام مالیاتی، مهم ترین اقدامی که این سازمان 
باید دنبال کند، اصالح شیوه ها و روش های کار 
به گونه ای اس��ت که مبنای تش��خیص درآمد، 
صرفاً اطالعات باش��د و رابط��ه مامور مالیاتی و 
مودی نیز قطع ش��ود ک��ه این امر باعث حذف 
تعامالت و ارتباطات ناس��الم در سیستم اداری 

می شود. 
وزی��ر اقتصاد، اجرای ط��رح جامع مالیاتی را 
یکی از اقدامات مؤثر در زمینه شناسایی هرچه 
مؤثرت��ر فرارهای مالیاتی عن��وان کرد و گفت: 

ط��رح جامع مالیات��ی مهم ترین پروژه کش��ور 
اس��ت و با ایجاد این بانک اطالعاتی، اطالعات 
درآمدی و هویتی افراد از تمامی دس��تگاه های 
ذی ربط اخ��ذ و در این سیس��تم ثبت خواهد 
ش��د و رس��یدگی ها نیز صرفاً براساس سامانه 

مدیریت ریسک انجام خواهد گرفت. 
و  م��ردم  اعتم��اد  داد:  ادام��ه  طیب نی��ا 
بخش خصوص��ی رفته رفت��ه به س��ازمان امور 
 مالیات��ی افزای��ش یافت��ه اس��ت و ای��ن امر را 
به ش��خصه در جلسات مش��ترک با نمایندگان 
صنوف مختلف در جلسات »شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی«، مالحظه کرده ام. این 
یک سرمایه بس��یار بزرگ در حال شکل گیری 
اس��ت و باید با تالش و خدمت رس��انی بیشتر، 

درصدد حفظ و تقویت آن برآییم. 
همچنین رئیس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی 
در ابت��دای این نشس��ت، گزارش��ی از عملکرد 
و دس��تاوردهای نظام مالیاتی کشور ارائه کرد 
و گفت: این س��ازمان سال گذش��ته در جهت 
تحقق اهداف و برنامه های راهبردی وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی حرکت ک��رد که مهم ترین 
آن، تحق��ق کامل درآمدهای پیش بینی ش��ده 

بود. 
س��یدکامل تقوی ن��ژاد با اش��اره ب��ه اینکه 
مهم ترین رویکرد نظام مالیاتی، تعامل با مردم 
و اعتماد آفرین��ی در جامعه اس��ت، افزود: تمام 
ت��الش نظام مالیاتی بر این اس��توار اس��ت که 
مالیات، عادالنه، با کمترین فش��ار بر مردم و با 
رضایت مودیان اخذ ش��ود و اقداماتی همچون 
تعامل با اصن��اف، اتاق های بازرگانی و تعاون و 
همچنین تعامل نزدی��ک با بخش خصوصی در 
اس��تان ها، همگی نشان دهنده این جهت گیری 

است. 
تقوی نژاد، رضای��ت عمومی اصناف و فعاالن 
اقتصادی از عملکرد س��ازمان امور مالیاتی در 
س��ال گذش��ته را نتیجه اجرای این سیاست ها 
برش��مرد و گفت: سال گذشته اقدامات مؤثری 
در راس��تای رضای��ت مودی��ان مالیاتی صورت 
گرف��ت که مهم ترین آن ع��دم افزایش مالیات 
اصن��اف، بخش��ودگی جرایم، تقس��یط بدهی 
مالیاتی برخی از مودی��ان و تحقق درآمدهای 
مالیات��ی از طریق شناس��ایی مودیان جدید و 

مبارزه با فرار مالیاتی بود. 
او با بیان اینکه مهم ترین برنامه سازمان امور 
مالیاتی کش��ور، مبارزه با فرار مالیاتی اس��ت، 
گفت: سازمان عزم جدی و قاطع برای برخورد 

با فرار مالیاتی در کشور دارد. 

وزیر اقتصاد نقشه راه مالیاتی دولت در سال ۹۶ را ترسیم کرد

مردم از وعده های پر آب و تاب یارانه ها چشم پوشی کردند
یادداشت

نیاز دولت دوازدهم به کابینه کارآفرین

دولت یازدهم وارث مش��کالتی بود که هموار کردن و رساندن 
شرایط به یک سطح منطقی مناسب برای شروع و ارتقای فعالیت ها 
را زمان بر و سرمایه بر کرده بود؛ با این  وجود، این دولت توانست با 
همه کم وکاستی هایی که وجود داشت، اقدامات قابل قبولی انجام 
دهد و اکنون کار به  جایی رسیده که این دوره ها را گذرانده و باید 
حرکت به س��مت اوج را شروع کند.  اینک، در ادامه کار، بازنگری 
در چیدمان چارچوب کابینه دولت دوازدهم، به منظور برنامه ریزی 
برای رشد اقتصادی کشور، می تواند بسیار اثرگذار و منطقی باشد. 
دولت نیازمند به کارگیری تفکر جوان و متفاوت است. دنیای امروز، 
دنیای تکنولوژی و فناوری اس��ت و سیس��تم های س��نتی، دیگر 
جوابگ��وی نیازهای اقتصادی نخواهد ب��ود. در این وضعیت، اداره 
اقتصاد ایران به تفکر همراه با الگوهای بین المللی نیاز دارد.  حرمت 
تمام زحمت هایی که وزرای دولت یازدهم کشیده اند و احترام همه 
کارهایی که در دوره قبلی انجام ش��ده اس��ت باید حفظ شود؛ اما 
ادامه مسیر باید با الگوهای جدید همراه باشد. دولتی که قرار است 
روی کار بیاید، باید دولت کارآفرین باشد؛ با توجه به وضعیت امروز 
کشور، به خصوص معضل بیکاری، باید این تفاوت نگاه در چینش 
وزرای قوه مجریه به وجود بیاید و نظرات کارشناسی کسانی که در 
حوزه کارآفرینی و مدیریت نوین زحمت کشیده اند، برای پیشبرد 

اهداف توسعه اقتصادی، اعمال شود. 
ای��ن کار می تواند با تش��کیل  »معاون��ت کارآفرینی« زیر نظر 
ریاست جمهوری انجام شود و برنامه های مختص اشتغال زایی برای 
جوانان با حداقل سرمایه و حداکثر بهره وری بر پایه تفکرهای نوین 
و نقش آفرینی خالقیت و نوآوری شکل بگیرد. امیدواریم این تغییر 
نگاه و نگرش در تصمیم گیری برای چیدمان کابینه دولت جدید 
مدنظر قرار بگیرد.  اگر قرار است ما در یک جامعه مترقی زندگی 
کنیم، نمی توانیم مسائل را فقط به کمک سیستم های سنتی پیش 
ببریم، بلکه باید با الگوگیری از شیوه های سنتی و استفاده از آنها 
به عنوان پیشینه، شاخص های جدید دنیای امروز را به کار بگیریم. 
مثاًل ما در صنعت حمل ونقل باید سیس��تم حمل ونقل ش��هری، 
بین ش��هری و بین المللی خود را به روزرسانی کنیم. سیستم های 
سوخت ما قدیمی است و مصرف سوخت ناوگان مان مشکل دارد 
و به همین دلیل و به واسطه مصرف باالی سوخت، نمی توانند در 
خارج از کشور فعالیت کنند. این در حالی است که ما برای توسعه 
صنعت حمل ونقل و ترانزیت و ارتقای زندگی شهری برنامه ریزی 
می کنیم؛ پس ناگزیریم ن��اوگان حمل ونقل را در همه حوزه ها با 
ناوگان روز دنیا هماهنگ کنیم.  از دیگر سو، تکنولوژی و نوآوری 
در قالب کارآفرینی روزبه روز بیش��تر نمود پیدا می کند که نمونه 
ملموس آن، اس��تارتاپ های حوزه حمل ونقل شهری است. تجربه 
نش��ان داده که این حرکت ها در بازار رقابت س��الم ایجاد کرده و 
وقتی رقابت سالم در بازار حاکم باشد، زمینه ای ایجاد می شود که 
س��رویس دهی متعادل با قیمت روز رواج پیدا می کند. اگر با این 
نگاه، کابینه دولت دوازدهم به نوآوری و تفکر جوان میدان بدهد، 
می توان امیدوار بود که با اجرای قوانین و مقررات حمایت کننده از 
بخش های کارآفرینی که فعاًل وجود دارد اما اعمال نمی ش��ود و با 
به روز کردن آیین نامه های مربوط به این قوانین، مسیر هموارتری 

برای اشتغال زایی و رفع بیکاری و رونق اقتصادی بسازیم. 
منبع: پایگاه خبری اتاق ایران

خبرنامه

گزارش وزارت اقتصاد از بازار کار ایران
بیکارترین استان های کشور کدامند؟ 

معاونت ام��ور اقتص��ادی وزارت اقتصاد، اس��تان های 
چهارمحال و بختیاری، کرمانش��اه، اردبیل و کردس��تان 

را چهار منطقه با نرخ بیکاری باال در کشور اعالم کرد. 
به گزارش »فرصت ام��روز« در گزارش وزارت اقتصاد 
که پیرامون بیکاری و اشتغال ارائه شده، نرخ بیکاری در 
س��ال 1395 معادل 12.4درصد و تعداد شاغالن کشور 
نیز 22 میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعالم شده است. در عین 
حال، جمعیت فعال و آماده به اشتغال کشور نیز در سال 

گذشته 25 میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیان شده است. 
براس��اس این گزارش، جمعیت ش��اغل کشور در سال 
94 به میزان 23 میلیون نفر و نرخ بیکاری نیز 11درصد 
بوده که این موضوع نش��ان دهنده کاهش تعداد شاغالن 
کش��ور در س��ال 95 به میزان 4۰۰هزار نفر است. با این 
وجود، در گزارش وزارت اقتصاد عنوان ش��ده اس��ت که 
تع��داد متقاضیان کار در س��ال گذش��ته ۶1۶ هزار نفر 
بیش��تر ش��ده که عامل اصلی رش��د دوباره نرخ بیکاری 

است. 
بر پای��ه گ��زارش وزارت اقتص��اد، 31.5درصد از کل 
ش��اغالن کش��ور در س��ال گذش��ته در بخ��ش صنعت، 
49.1درص��د در بخ��ش خدمات و 19.4درص��د نیز در 
بخش کش��اورزی ش��اغل بوده اند. همچنین نرخ بیکاری 
مردان 1۰.5 درصد و نرخ بیکاری زنان نیز تقریباً دو برابر 

مردان و به میزان 2۰.7 درصد بوده است. 
ب��ا اینکه ن��رخ بیکاری ش��هرها 13.7درصد ب��وده اما 
ای��ن نرخ در روس��تاها به میزان ۸.9 درصد بوده اس��ت 
که نش��ان دهنده بهتر بودن وضعیت اش��تغال و بیکاری 
در روس��تاها نس��بت به شهرهاس��ت. با این وجود، نرخ 
بی��کاری جمعیت 15 تا 24 س��اله کش��ور که مهم ترین 
گروه جوینده شغل شناخته می شوند، 29.2 درصد اعالم 

شده است. 

مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن مطرح کرد
شناسایی ۲.۵ میلیون خانوار مستاجر 

زیر خط فقر در سال ۹۲
مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن گفت: براساس 
مطالعات انجام ش��ده در بخش مس��کن در س��ال 92 به 
میزان 2میلیون و 5۰۰هزار خانوار کم درآمد زیر خط فقر، 

مستاجر شناسایی شده اند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، فردین یزدانی در نشس��تی با محور 
موضوعی »ارتقای قابلیت زیس��ت پذیری شهرها و کیفیت 
زندگی ش��هروندان ب��ا اج��رای سیاس��ت های بازآفرینی 
ش��هری« و عنوان »بهس��ازی، نوس��ازی و مقاوم س��ازی 
مس��کن« با اش��اره به ش��هر زیس��ت پذیر اظهار کرد: فقر 
دارای ابع��اد مختلفی نظیر فقر اقتص��ادی، فقر اجتماعی، 
فقر اش��تغال،  فقر بهداشتی، فقر س��کونتی یا فقر مسکن 
اس��ت. اگر بخواهیم شهری را زیست پذیر کنیم باید فقر را 

به حداقل برسانیم. 
وی اف��زود: براس��اس مطالع��ات انجام ش��ده در بخش 
مسکن در سال 92 به میزان 2میلیون و 5۰۰ هزار خانوار 
کم درآمد زیر خط فقر، مس��تاجر شناسایی شده اند و چون 
سهم هزینه های مس��کن برای این گروه باالی 4۰ درصد 
محاسبه شده، فشار سکونتی برای آنان یک فشار اقتصادی 

عمیقی است. 
مدیر مطالعات علمی طرح جامع مس��کن با بیان اینکه 
این گروه از اقش��ار جامعه بای��د در برنامه ریزی های طرح 
جام��ع مس��کن مدنظر قرارگیرن��د گفت: اخیراً براس��اس 
مطالعات انجام ش��ده، رقم مذکور به 3میلیون و 2۰۰هزار 
خان��وار افزای��ش یافت��ه که ۶۰ درص��د ای��ن خانوارها در 

بافت های ناکارآمد سکونت دارند. 
یزدانی تأکید کرد: سیاس��ت تأمین مسکن باید معطوف 
ب��ه این گ��روه از جامعه صورت بگیرد. چنانچه سیاس��تی 
پیاده شود که منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن شده 
و انگیزه سرمایه گذاران خصوصی به این بازار بیشتر شود، 
این افزایش قیمت باع��ث رانش جمعیت به این بافت ها و 

رشد حاشیه نشینی می شود. 
وی با اش��اره به اعطای بسته های تشویقی، تسهیالت و 
 یارانه به س��رمایه گذاران بخشی خصوصی افزود: در رابطه 
با تأمین مس��کن باید بخش��ی از این مسکن ساخته شده 

صرف مسکن اجتماعی شود. 
یزدان��ی با بیان اینکه مس��کن گروه ه��ای کم درآمد و 
مس��کن اجتماعی در بافت های ناکارآم��د باید به عنوان 
موض��وع کلیدی مورد توج��ه قرار گیرد، گف��ت: برنامه 
با تأمین مس��کن باید ب��ر پایه تقویت جامع��ه مدنی با 
محوریت س��اکنان بافت تش��کیل ش��ود تا آنان بتوانند 
از خالف کاری و س��ودجویی که ممکن اس��ت توس��ط 
دولت، ش��هرداری ها و س��رمایه گذاران بخش خصوصی 
ص��ورت بگیرد، جلوگی��ری کنند. وی جامع��ه مدنی را 
ش��امل تش��کل های س��اکنان درون بافت های ناکارآمد 
دانست و اظهار داشت: برنامه ریزی مسکن باید براساس 
مجموعه ای شامل ذی نفعان بخش خصوصی، شهروندان 
)که به تنهایی از قدرت اعمال نفوذ برخوردار نیس��تند(، 
نظام مدیریت شهری و دولت مرکزی باشد که هر کدام 
بتوانند نقش و تأثیر خود را در تأمین مسکن ایفا کنند، 
در غیر  این صورت ناکارآمدی در رابطه با تأمین مسکن 

رخ خواهد داد. 
مدی��ر مطالعات علمی طرح جامع مس��کن ب��ا تأکید بر 
ضرورت ترویج بازار مسکن اجتماعی در بافت های ناکارآمد 
گفت: س��اکنان محدوده بافت های ناکارآمد جهت ارتقای 
کیفیت زندگی خود وارد بازار می ش��وند و این بازار جز با 
تشکل و س��ازماندهی اجتماعی ایجاد نخواهد شد. ایشان 
در ادامه تصریح کرد: بازار آزاد، دولت کارآمد می طلبد که 

بتواند بازار آزاد درست را اجرا کند. 
یزدانی، اتخاذ رویکرد مداخله مستقیم حداقلی در بخش 
اجرایی ساخت و س��از مسکن را سیاستی مناسب دانست و 
تصریح کرد: دولت نباید دراین باره از مسئولیت های خود 

شانه خالی کند. 
وی اظهار کرد: تزریق مناب��ع مالی به صورت ارائه یارانه 
هدفمن��د و پرداخ��ت ب��ه گروه های کم درآم��د همچنین 

انضباط در ساخت و ساز باید توسط دولت صورت بگیرد. 
مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن گفت: براساس 
مطالعات انجام ش��ده در س��ال 92 حدود ی��ک میلیون و 
5۰۰ هزار خانوار در وضعیت بدمس��کنی قرار دارند یعنی 
براساس تعریف مرکز آمار خانوارهایی که در یک اتاق 12 
متری و کمتر از این میزان زندگی می کنند که متأس��فانه 
از رق��م مذکور، حدود یک میلی��ون و 2۰۰هزار خانوار در 

سکونتگاه های غیررسمی شناسایی شده اند. 

چین، بزرگ ترین بازار صادراتی ایران 

بیشترین محصول صادراتی ایران چیست؟ 
در فروردین م��اه امس��ال همچون گذش��ته، 
چی��ن بزرگ ترین بازار صادرات��ی ایران بوده و 
در میان کاالهای صادراتی بیش��ترین میزان به 

کاالهای پتروشیمی اختصاص دارد. 
به گزارش ایسنا، آمارهای رسمی گویای آن 
اس��ت که در فروردین ماه س��ال 139۶ میزان 
ص��ادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کش��ور )به 
اس��تثنای نفت خ��ام، نفت کوره، نفت س��فید 
و همچنین بدون احتس��اب ص��ادرات از محل 
تجارت چمدانی( بالغ ب��ر ۸میلیون و ۶2 هزار 

تن ب��وده که ارزش 
واردات  ای��ن  مادی 
میلیون   2723 ب��ه 
این  می رس��د.  دالر 
اس��ت  حال��ی  در 
ک��ه واردات کش��ور 
از  م��دت  ای��ن  در 
نظ��ر وزن��ی بالغ بر 
2میلیون و 91 هزار 
حدود  یعن��ی  ت��ن 
حجم  چه��ارم  یک 
از  و  ب��وده  صادرات 
رق��م  ارزش،  نظ��ر 
میلیون دالر   234۸

بوده است. 
همچنی��ن طی ای��ن مدت کش��ورهایی که 
بیش��ترین معام��الت را با ایران داش��ته و تراز 
بازرگانی مثبت را به خود اختصاص داده اند به 
ترتیب عراق، افغانس��تان، چین، هند و امارات 
متحده عربی بوده اند. براین اساس کشور عراق 
ب��ا ت��راز بازرگانی 3۸3 میلی��ون دالر در رأس 
جدول ق��رار گرفته و پس از آن افغانس��تان و 
چی��ن به ترتیب با ت��راز بازرگانی 147 و 13۰ 
میلی��ون دالر در رده های دوم و س��وم جدول 
قرار دارند. همچنین کشور هند با تراز بازرگانی 
117 میلیون دالر و امارات متحده عربی با 95 
میلیون دالر در رده های بعدی این جدول قرار 

می گیرند. 
همچنی��ن در فروردین م��اه امس��ال از کل 
کاالهای صادر شده بالغ بر 24.1۶درصد از وزن 
و 3۸.19 درصد ارزش به کاالهای پتروش��یمی 
تعلق داش��ته و میعانات گازی نیز به ترتیب در 
ح��دود 15.5۸ و 1۸.11درصد از وزن و ارزش 
ص��ادرات را به خود اختص��اص داده اند. حجم 
س��ایر کاالها نیز ۶۰.2۶درصد و 43.7۰درصد 

ارزش به کل صادرات کشور بوده است. 
همچنی��ن ب��ه تفکی��ک عمده تری��ن اقالم 
صادر ش��ده در فروردین ماه س��ال جاری شامل 
میعان��ات گازی ب��ه ارزش 493 میلی��ون دالر  
)1۸.11درصد س��هم ارزش��ی کل ص��ادرات(، 
متانول به ارزش 132میلیون دالر )4.۸5درصد 
سهم ارزش��ی کل صادرات(، پروپان مایع شده 
به ارزش 1۰3 میلیون دالر )3.7۸درصد سهم 
ارزش��ی کل صادرات(، پلی اتیلن گریدفیلم به 

ارزش 9۸ میلی��ون دالر  )3.۶۰درص��د س��هم 
ارزشی کل صادرات( و آهن و فوالد غیرممزوج 
به ارزش 97 میلیون دالر  )3.5۶درصد س��هم 
ارزشی کل صادرات( بوده است. متوسط قیمت 
هر تن کاالی صادراتی نیز در این مدت حدود 

337 میلیون دالر ارزیابی شده است. 
س��ایر روغن های س��بک و فرآورده های غیر 
 بنزین، استیرن، روغن پایه معدنی، محصوالت 
نیم��ه تمام از آهن یا ف��والد غیرممزوج، اوره و 
پارا اکس��یلن دیگر اقالم عمده صادراتی ایران 
در نخس��تین ماه س��ال 

جاری بوده اند. 
ص��ادرات  بازاره��ای 
ای��ران نیز 1۰۶ کش��ور 
بوده ان��د و در این میان 
اختص��اص  ب��ا  چی��ن 
ارزش  درص��د   22.59
دالری کاالهای صادراتی 
مقصد  نخس��تین  ایران 
اس��ت.  بوده  کاالها  این 
ام��ارات متح��ده عربی، 
ع��راق، هند و جمهوری 
ک��ره در رده های دوم تا 
صادرات  ج��دول  پنجم 
کش��ور ق��رار گرفته اند.  
براساس گزارش های ارائه شده در فروردین ماه 
امس��ال صادرات ایران به کشور چین 2میلیون 
و ۸ه��زار ت��ن واردات ب��ه ارزش ۶15 میلیون 
دالر ب��وده و در مجم��وع 24.9۰درصد از وزن 
و 22.59 درصد از ارزش صادرات ایران به این 

کشور اختصاص یافته است. 
 ام��ارات متح��ده عرب��ی هم ی��ک میلیون و

 3۸۶ هزار تن از نظر وزن و 497 میلیون دالر 
از نظر ارزش مالی از ایران واردات داش��ته و در 
مجم��وع 17.19 و 1۸.23درصد از کل واردات 
وزنی و دالری ایران را از آن خود کرده است. 

عراق به عنوان س��ومین بازار بزرگ صادرات 
ایران یک میلی��ون و 53 هزار تن کاال از ایران 
خری��داری کرده که ارزش ای��ن کاالها معادل 
3۸۸ میلیون دالر برآورد ش��ده و 13.۰۶درصد 
از حجم و 14.2۶درصد از ارزش صادرات ایران 

به این کشور همسایه اختصاص داشته است. 
هن��د نی��ز 7۸۰ ه��زار ت��ن کاال ب��ه ارزش 
 24۸ میلی��ون دالر واردات داش��ته و 9.۶۸ و
 9.۰9 درصد از صادرات وزنی و ارزش��ی ایران 

مربوط به هند می شود. 
بازار  جمه��وری ک��ره به عن��وان پنجمی��ن 
صادرات��ی ایران 33۰ هزار تن واردات داش��ته 
که ارزش م��ادی آن برابر با 153 میلیون دالر 
بوده اس��ت. 4.۰9 درصد از وزن و 5.۶3 درصد 
از ارزش کل صادرات کش��ور نیز به این کشور 
 تعلق دارد. س��ایر کش��ورها نیز وارداتی معادل 
2 میلیون و 5۰۶ هزار تن از ایران داشته اند که 

ارزش آن معادل ۸22 میلیون دالر می شود. 



مع��اون نظارتی بان��ک مرکزی با 
هش��دار دوباره به م��ردم برای عدم 
مالی  س��پرده گذاری در موسس��ات 
غیرمجاز گفت: برای س��رمایه گذاری 
مطمئن، اس��امی موسسات معتبر را 
در سایت بانک مرکزی چک کنید. 

گفت وگ��و  در  حی��دری  فرش��اد 
ب��ا مهر از ت��داوم برنامه ه��ای بانک 
مرک��زی برای نظارت بر موسس��ات 
مال��ی و اعتباری خب��ر داد و گفت: 
بان��ک مرکزی برنام��ه جامعی برای 
اعتب��اری  موسس��ات  ب��ا  برخ��ورد 
غیرمجاز تدارک دیده اس��ت و تمام 
موسس��ات مالی و اعتباری و بانک ها 
را به صورت م��داوم پایش کرده و با 

متخلفان برخورد خواهد کرد. 
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: 
البت��ه نق��ش اصل��ی در برخ��ورد با 
موسسات اعتباری غیرمجاز را مردم 
در کنار برنامه های بانک مرکزی ایفا 
می کنن��د؛ بر همین اس��اس به آنها 
توصیه می شود به موسسات غیرمجاز 
مراجعه نکرده و از سپرده گذاری در 
آنها خ��ودداری کنن��د، در غیر  این 
صورت مس��ئولیت هر گونه مش��کل 
در منابع مالی و سپرده های آنها، به 

عهده خودشان است. 
موسس��ات  ک��رد:  تأکی��د  وی 
غیر مجاز، متخلف و متجاوز به قانون 
هس��تند و به ش��دت با آنها برخورد 
خواهد ش��د؛ البته اس��امی بانک ها 

و موسس��ات اعتباری مج��از نیز در 
وب س��ایت بان��ک مرک��زی موجود 
اس��ت و مردم با دریاف��ت اطالعات 
صحی��ح  راه  می توانن��د  صحی��ح 

را  خ��ود  س��پرده گذاری 
بیابن��د.  حی��دری گفت: 
اعتباری  موسسات  برخی 
غیرمج��از و تعاونی ه��ای 
از  تخلفات��ی  اعتب��اری، 
معام��الت صوری،  جمله 
پرداخ��ت  و  مخ��دوش 
نرخ های س��ود غیرواقعی 
انج��ام می دهن��د که این 
معامالت و نرخ های سود 
پرداختی ناشی از فعالیت 
نبوده،  تعاونی ها  عملیاتی 
وج��وه  مح��ل  از  بلک��ه 

س��پرده گذاران جدید، سود به سایر 
س��پرده گذاران پرداخ��ت می ش��ده 
اس��ت.  وی از دخ��ل و تصرف های 
غیرقانونی ص��ورت گرفته در برخی 
از ای��ن تعاونی ها خب��ر داد و اظهار 
داش��ت: این ام��ر، پیچیدگ��ی کار 
در س��اماندهی تعاونی ه��ای منحله 
را دوچن��دان ک��رده اس��ت، در غیر  
ای��ن صورت ب��رای نق��ل و انتقال و 
شناس��ایی دارایی و بده��ی، قاعدتاً 
نبای��د زم��ان طوالنی صرف ش��ود.  
معاون نظارتی بان��ک مرکزی ادامه 
داد: بع��د از انحالل تعاونی ها، هیأت 
تس��ویه ش��کل می گیرد که وظیفه 

تقویم و ارزیاب��ی دارایی ها و تعیین 
می��زان بده��ی تعاونی ه��ای منحله 
را ب��ه عهده دارد تا س��پس از محل 

دارایی ها، بدهی ها پرداخت شود. 

دالیلانجمادترازنامهبانکها
بانک  اقتصادی  مع��اون  همچنین 
مرک��زی ب��ا تأکید بر اینک��ه اصالح 
نظام بانکی از طرح ه��ای اولویت دار 
انجماد  دالیل  می ش��ود،  محس��وب 

ترازنامه بانک ها را عنوان کرد. 
پیمان قربانی در گفت وگو با ایبنا، 
درباره ط��رح اصالح نظ��ام بانکی و 
برنامه ه��ای پی��ش رو در این زمینه 
گفت: باید توجه داش��ته باش��یم که 
اقتصاد دو ح��وزه کلی بخش واقعی 
و بخش مالی را دربر دارد. در بخش 
واقعی صنعت، خدمات، اش��تغال و... 
را داریم و در بخش مالی نیز حمایت 

مال��ی از بخ��ش واقع��ی را خواهیم 
داش��ت.  مع��اون اقتص��ادی بان��ک 
مرکزی اظهار داش��ت: ما نمی توانیم 
یک رش��د واقعی بلندم��دت پایدار 
داشته باشیم بدون اینکه 
بخ��ش مالی قوی باش��د. 
هیچ کش��وری نیست که 
رش��د مس��تمر و پای��دار 
داشته باش��د، ولی بخش 

مالی آن ضعیف باشد. 
داد:  ادام��ه  قربان��ی 
سیاس��ت های  دلی��ل  به 
ناهماهن��گ، ناس��ازگار و 
مستمر  سرکوب مالی های 
دوره های گذش��ته به ویژه 
از نیم��ه دوم دهه ۸۰ که 
این ش��رایط تشدید شد، 
تحریم ه��ا و در کنار آن مش��کالت 
ساختاری جامعه باعث شد که بخش 
زیادی از ترازنامه نظام بانکی منجمد 

شود. 
وی تأکی��د ک��رد: بخش��ی از این 
دارایی ه��ای غیرج��اری و  انجم��اد 
بخش��ی نیز بدهی های انباشته شده 
دولت است و بخش دیگر نیز مربوط 
به وصول دارایی های غیرمالی مانند 
ام��الک و مس��تغالت اس��ت. با این 
ح��ال، در دول��ت یازدهم رئیس کل 
بانک مرکزی توجه وی��ژه ای به این 
موضوع داش��ت که در نهایت منجر 
به این ش��د که ب��ا بحث های صورت 

گرفته در دولت، تیرماه سال گذشته 
رئی��س جمه��ور طرح اص��الح نظام 
مالی را در ح��وزه بدهی های دولت، 
اص��الح بازار س��رمایه و اصالح نظام 
بانکی ابالغ کند.  این مقام مس��ئول 
در بان��ک مرک��زی اف��زود: در حوزه 
اصالح نظ��ام بانک��ی برنامه مفصلی 
در حال انجام است و در حال حاضر 
نی��ز به عن��وان یک��ی از اولویت های 
برنامه اقتصاد مقاومتی توسط معاون 
نظارتی بانک مرکزی دنبال می شود. 
ب��ه گفت��ه قربانی، اهمی��ت طرح 
اصالح نظام بانکی در این اس��ت که 
ما در سال جاری اگر بخواهیم بخش 
غیرنفت��ی را تقویت کنی��م نیازمند 
بهبود عملکرد بخش مالی هستیم و 
در این بخش بازار س��رمایه نیز باید 
نقش مهم تری ایفا کند و از س��ویی 
تأمین مالی خارجی نیز باید توس��ط 

وزارت اقتصاد دنبال شود. 
مع��اون اقتص��ادی بان��ک مرکزی 
حاض��ر  ح��ال  در  ک��رد:  تصری��ح 
۹۰درص��د تأمی��ن مال��ی ب��ر عهده 
بانک ها است و بانک مرکزی در این 
زمینه ب��رای بهبود عملکردها تالش 
می کند. در عین حال، بخش زیادی 
از طرح اص��الح نظام بانکی که ابعاد 
مختلف��ی دارد مانن��د حل مش��کل 
مطالبات معوق نیازمند حمایت قوه 
قضاییه و حل مشکل تأمین سرمایه 
بانک ها، نیازمند حمایت دولت است. 

اصالحنظامبانکیدردستورکاربانکمرکزیاست

هشداردوبارهبانکمرکزیبهسپردهگذاران

پساانتخاباتودوتصمیممهمبانکمرکزی

تداومکنترلتورمواصالحنظامبانکی

حسینزادهخبرداد
استقبالبانکهاوکارگزارانخارجی

برایهمکاریبابانکملیایران
مدیرعامل بانک ملی ایران بر لزوم حمایت نظام بانکی از تولید 

و اشتغال در سال جاری تأکید کرد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی بان��ک ملی ای��ران، محمدرضا 
حس��ین زاده در همایش بررس��ی عملکرد سال 13۹5و تبیین 
سیاس��ت های بانک در س��ال 13۹6 ضمن تقدیر از مشارکت 
کم سابقه و هوشمندانه مردم در انتخابات اخیر و تبریک انتخاب 
دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور گفت: این انتخاب 
مردم، کشور را بیمه کرد و نشان داد که آنها به آرامش، ثبات و 
پیش��رفت عالقه مندند.  وی با اشاره به افزایش سرمایه 1۰هزار 
میلیارد تومانی، رش��د 34درصدی منابع، افزایش 2.5درصدی 
سهم بازار و کاهش NPL بانک ملی ایران به 7.۸درصد، ادامه 
داد: ما باید در حوزه صدور ضمانتنامه های بانکی و ال سی های 

داخلی و خارجی و موارد مشابه بیشتر فعالیت کنیم. 
به گفته حسین زاده، برنامه امسال بانک ملی ایران با رویکرد 
درآمد و س��ودمحوری تنظیم ش��ده تا به استحکام مالی بانک 
بیشتر کمک کند.  مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر اینکه 
انضباط مالی در رأس برنامه های بانک است، ادامه داد: هم اکنون 
مدیریت منابع و نقدینگی در بانک بس��یار مناسب است و این 
روند باید تداوم داش��ته باشد.  حس��ین زاده در ادامه به اقدامات 
نظام بانکی در سال گذشته برای کمک به تولید و اشتغال اشاره 
کرد و گفت: س��ال گذش��ته با وجود اینکه پیش بینی شده بود 
75۰۰ واحد تولیدی از س��وی بانک ها تأمین مالی ش��وند، این 
عدد در عمل به 25هزار واحد رسید.  وی افزود: بانک ها 17هزار 
میلیارد تومان تسهیالت سرمایه در گردش در اختیار بنگاه های 
اقتصادی قرار دادند که س��هم بانک ملی ایران از این رقم بیش 
از 3هزار میلیارد تومان بود.  رئیس شورای هماهنگی بانک های 
دولتی با انتقاد از حمالت غیر منصفانه به نظام بانکی از س��وی 
برخ��ی از افراد که در دوره تبلیغات انتخاباتی اوج گرفت، تأکید 
کرد: بانک های دولتی در سال جاری نیز حامی تولید و اشتغال 
خواهند بود.   به گفته وی، تمرکز نظام بانکی در سال جاری روی 
واحدهای تولیدی نیمه تمام و تکمیل آنهاست.  مدیرعامل بانک 
ملی ایران با تأکید بر اینکه شعب بانک هنگام پرداخت تسهیالت 
باید اس��تقالل نظر کارشناسی داشته باشند و نباید تحت تأثیر 
فشارها قرار بگیرند، گفت: تسهیالتی که با نظر کارشناسی بانک 
پرداخت شده، س��وخت نخواهد شد.  حسین زاده همچنین به 
گش��ایش های ایجاد شده در حوزه روابط بین الملل بانکی اشاره 
ک��رد و ادامه داد: امروز بانک ها و کارگزاران خارجی به س��مت 
بازار ای��ران آمده اند و البته تمایل آنها به همکاری با بانک ملی 
ایران به عنوان بزرگ ترین بانک ایرانی خیلی بیشتر است.   وی 
همچنین به وصول مطالبات معوق به عن��وان یک اقدام جاری 
در بانک اش��اره کرد و گفت: باید از هم اکنون افراد فعال، توانا و 
باانگیزه را برای این کار انتخاب کنیم و نگذاریم مانده مطالبات 
بانک افزایش  پیدا کند و نسبت به کاهش آن نیز اقدام مؤثری 
انجام دهیم.   مدیرعامل بانک ملی ایران گسترش فعالیت های 
ارزی به ویژه در حوزه صدور ضمانتنامه ها و گش��ایش اعتبارات 
اسنادی را بار دیگر مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: امسال 

باید سال افزایش سود برای بانک ملی ایران باشد. 
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بانکنــامه

قیمتدالروانواعسکهکاهشیافت
صرافان ب��ازار ارز و طال نرخ هر دالر آ مریکا را 3.74۸ تومان 
و ه��ر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.2۰4.1۰۰ تومان 
تعیین کردند که نش��ان دهنده کاهش قیمت دالر و همچنین  
افت قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد تهران 4.23۰ 
تومان و هر پوند نیز 4.۸77 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم 
سکه 651.۰۰۰ تومان و هر ربع سکه 372.۰۰۰ تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی 256.۰۰۰ تومان خرید و فروش شد و 

هر گرم طالی 1۸ عیار 114.۸2۰ تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوعارز

3.74۸دالر آمریکا

4.23۰یورو اروپا

4.۸77پوند انگلیس

1.۰3۸درهم امارات

نرخارزنقدی

نرخسکهوطال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

4۹7.35۰مثقال طال

114.۸2۰هر گرم طالی 1۸ عیار

1.1۸1.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.2۰4.1۰۰سکه طرح جدید

651.۰۰۰نیم سکه

372.۰۰۰ربع سکه

256.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

خبر

گفت  اقتص��ادی  کارش��ناس  یک 
بان��ک مرک��زی ب��ا دو تصمیم مهم 
ش��امل تداوم کنترل ت��ورم و اصالح 
نظام بانکی روبه رو اس��ت که اولویت 
دادن ب��ه ه��ر ک��دام از آنه��ا منجر 
به تش��دید و بروز برخی مش��کالت 
دیگر می شود.  سیدمهدی حسینی، 
دکترای علوم اقتصادی از دانش��گاه 
تهران در گفت وگو با مهر گفت: بانک 
مرکزی برای آنکه دس��تاورد تورمی 
دولت را تا انتخابات ریاست جمهوری 
حفظ کند، برای کاهش نرخ سود در 

بازار بین بانکی تالشی انجام نداد که 
این مس��ئله منجر به افزایش مجدد 
نرخ س��ود س��پرده ها به 22درصد و 
باالتر از آن علیرغم دستورالعمل های 

ابالغی خود بانک مرکزی شد. 
مدی��ر کارگ��روه پول��ی و بانک��ی 
اندیش��کده مطالع��ات حاکمی��ت و 
ای��ن  داد:  ادام��ه  سیاس��ت گذاری 
تصمی��م سیاس��تی آث��ار زیان باری 
ب��رای اقتص��اد ایران ایج��اد کرد؛ از 
یک س��و به واسطه افزایش نرخ سود 
تس��هیالت منجر به تعمیق رکود در 

بخ��ش واقعی غیرنفتی اقتصاد ش��د 
و از س��وی دیگر به واس��طه افزایش 
نرخ س��ود س��پرده ها و البته افزایش 
تس��هیالت،  بازپرداخت  نک��ول  نرخ 
بانک ها  ترازنامه  نامطل��وب  وضعیت 
را نامطلوب تر کرد.  این کارش��ناس 
ارش��د اقتصاد تصریح کرد: در نهایت 
نقدینگ��ی نیز به واس��طه خلق پول 
بانکی برای پرداخت س��ود سپرده ها 
رش��د قابل توجهی یافت و به باالتر 
از 12۰۰هزار میلیارد تومان رس��ید. 
در واق��ع می ت��وان گف��ت هزین��ه 

این اق��دام حکم��ران پول��ی )بانک 
مرک��زی(، منج��ر به عمی��ق بحران  
بی��کاری و اعس��ار بانک ها و رش��د 
افسارگس��یخته نقدینگی ش��د.  وی 
با اش��اره به برنامه های آقای روحانی 
ک��ه در بیانی��ه اقتص��ادی اش برای 
دولت دوازدهم عنوان ش��ده، گفت: 
در بیانی��ه ی��ا برنامه مذک��ور، آقای 
روحان��ی صیانت از کاه��ش تورم و 
در عین حال اص��الح نظام بانکی را 
مط��رح کرده اند. پرواضح اس��ت که 
ای��ن دو هدف متعارض اس��ت و هر 

گون��ه اصالح در نظام بانکی منجر به 
افزایش تورم خواهد شد. 

حس��ینی دو تصمیم مهمی را که 
حکم��ران پول��ی )بانک مرک��زی( با 
آن مواجه اس��ت، اولویت دهی میان 
کنت��رل تورم و بهبود س��المت نظام 
بانکی دانس��ت. اگر اول��ی را انتخاب 
کن��د، رک��ود اقتصادی، بی��کاری و 
ورشکستگی بانک ها افزایش می یابد 
و اگ��ر به دنبال اص��الح نظام بانکی 
برود، افزایش تورم در انتظار اقتصاد 

ایران خواهد بود. 

گشایشنخستیندفترنمایندگیبانک
ساماندراروپا

نخستین دفتر نمایندگی بانک س��امان در اروپا پس از دریافت 
مجوز از بانک های مرکزی ایران و ایتالیا در ش��هر رم افتتاح ش��د.  
منصور مؤمنی، مدیر روابط عمومی بانک س��امان با اعالم این خبر 
گفت: دفتر نمایندگی بانک سامان در شهر رم با هدف ارائه خدمات 
مش��اوره تأمین مالی و سرمایه گذاری، بانکی، حقوقی و همچنین 
ایجاد ش��رایط و معرفی زمینه های سرمایه گذاری در کشورمان به 
سرمایه گذاران اروپایی به ویژه ایتالیایی راه اندازی شده است.  مؤمنی 
تصریح کرد: بانک سامان در سالی که به نام سال اقتصاد مقاومتی، 
تولید و اشتغال مزین شده است و در فضای مثبت ایجاد شده، پس 
از اجرای برجام با تکیه بر تجربیات گذش��ته و در راستای تسهیل 
فعالیت صنعت گران و بازرگانان کشورمان، برای ارائه خدمات بهتر 

مالی و اعتباری، این دفتر را ایجاد کرده است. 
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ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران در 
جری��ان آخرین روز معامالت��ی هفته ۲۱ واحد 
رش��د کرد و به رقم ۸۱ ه��زار و ۹۴۶ واحدی 
رس��ید. روز گذش��ته تعداد زی��ادی از نمادها 
در گروه های مختلف ب��ا افت در قیمت پایانی 
مواجه ش��دند. بدین ترتی��ب در معامالت روز 
چهارش��نبه نماد خدم��ات انفورماتیک با ۳۷ 
واحد تاثیر مثبت روی ش��اخص کل بیشترین 
نقش را در نوسانات مثبت دماسنج بازار سهام 
داشت. پس از این نماد شرکت ارتباطات سیار 
ایران، فوالد مبارکه اصفهان، پتروشیمی خارک 
و صنعتی و معدنی گل گهر بیش��ترین نقش را 
در نوس��انات صع��ودی دماس��نج بازار س��هام 
داشتند. در طرف مقابل گروه مپنا با ۲۴ واحد 
تاثیر منفی روی ش��اخص کل بیشترین نقش 
منفی را در نوسانات نزولی دماسنج بازار سهام 
داش��ت. پس از این نماد پاالیش نفت اصفهان، 
بانک تجارت و کشتیرانی ایران سعی کردند تا 

نگذارند شاخص کل بیش از این رشد کند. 

با گروه های بازار سهام
روز چهارش��نبه در گروه خ��ودرو تعدادی از 
نماده��ا تا حدود یک درصد افت کردند و تعداد 
دیگ��ری از نمادها مقداری روند رو به رش��د را 
پی��ش گرفتن��د. در غیاب لی��در نارنجی پوش، 
طی روزهای گذش��ته مابق��ی نمادها هم افت 
و خیزه��ای جزیی را ثبت کردن��د اما تا زمان 
بازگش��ایی س��ایپا، این گروه دچار سرگیجه و 
بالتکلیف��ی خواهد بود. در ای��ن بین به دلیل 
نزدیک��ی نماده��ای گروه به منطق��ه حمایتی 

احتماال شاهد نوسانات مثبتی ازگروه در هفته 
آتی باش��یم. در گروه فلزات اساسی نمادهایی 
همچون ملی س��رب و روی ایران، فروسیلیس 
ایران و کالس��یمین ج��زو نمادهایی بودند که 
روند کاهش��ی در قیمت پایانی را تجربه کردند 
و در طرف مقاب��ل نمادهایی همچون فرآوری 
مواد معدنی ای��ران، صنایع فوالد آلیاژی یزد و 
زرین معدن آس��یا و تعداد دیگ��ری از نمادها 
رون��د رو ب��ه افزای��ش را در قیم��ت پایانی در 
پیش گرفتند. در گروه قند و ش��کر نیز به جز 
تعداد اندکی از نمادها مابقی برخالف روزهای 
گذش��ته روند کاهش��ی را تجرب��ه کردند. در 
گروه محصوالت ش��یمیایی تعدادی از نمادها 
توانس��تند در قیمت پایانی روند رشد را نشان 
دهن��د اما تعداد بیش��تری از آنها با روند رو به 

کاهش در قیمت پایانی مواجه شدند. 

استراتژی موقت معامله گران در گروه های 
کوچک

در آخرین روز معامالتی هفته، بازار سهام در 
حال��ی معامالتی کم حجم را در اغلب نمادهای 
معامالتی ش��اهد ب��ود که به نظر می رس��ید با 
توجه به تثبیت قیمت س��هام در بازار و ترجیح 
معامله گران برای مش��خص ش��دن روند واقعی 
سهام پس از فصل مجامع، تمرکز بر تک سهم ها 
به عنوان استراتژی موقت معامله گران در دستور 
کار ق��رار گرفته اس��ت. در این بی��ن گروه های 
کوچ��ک بازار س��هام همچ��ون غذایی ها، گروه 
پ��ردازش  و  فن��اوری  الس��تیک ش��رکت های 
اطالعات در کنار تک سهم های دارویی همچنان 
ب��ا اقب��ال خری��داران کم تع��داد ب��ازار روبه رو 
هستند. پس از برگزاری انتخابات بورس تهران 
ب��ا کاهش حجم و ارزش معامالت روزانه مواجه 

ش��ده است و ش��اهد ایس��تایی قیمت ها و عدم 
تحرک س��رمایه گذاران و قطع جریان ورود پول 
و نقدینگ��ی مردم به ای��ن بخش از فعالیت های 
اقتصادی هس��تیم. بر این اس��اس بورس تهران 
برای رونق پایدار به محرک های اصلی و بنیادی 
نیاز دارد. محرک هایی چون رشد قیمت کاالها 
و م��واد در بازارهای جهانی، افزایش نرخ دالر و 
کاهش واقعی نرخ س��ود بانک��ی و... می تواند از 
جمله عواملی باشد که به ا یجاد روندی مثبت و 

باثبات در بازار سهام بینجامد. 

رشد 2 برابری حجم مبادالت فرابورس در 
آخرین روز مبادالتی این هفته

در آخری��ن روز این هفته معامالتی ش��اهد 
رش��د چش��مگیر حجم معامالت صورت گرفته 
در بازاره��ای فرابورس ای��ران بودیم به گونه ای 
که بی��ش از ۴0۴ میلیون ورقه ب��ه ارزش بالغ 
بر یک هزار و ۴۶ میلی��ارد ریال در این بازارها 
دست به دس��ت ش��د که حجم این دادوستدها 
نس��بت به روز گذش��ته حدود دوبرابر افزایش 
را نش��ان می دهد. در مبادالت روز چهارشنبه 
س��وم خردادماه بیش از ۱5۸ میلیون سهم به 
ارزش نزدیک به ۳۹0 میلیارد ریال نقل وانتقال 
یافت و در این میان بیش��ترین حجم و ارزش 
معام��الت به نماد »غش��هداب« با دادوس��تد 
افزون بر 5۷ میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش از 
۱۱۶ میلیارد ریال تعلق گرفت. در همین حال 
نمادهای »ذوب« و »فوالی« به ترتیب به لحاظ 
حج��م و ارزش رتب��ه  دوم را در میان بازارهای 
اول و دوم کس��ب کردند. در می��ان نمادهای 
فرابورس��ی بیشترین افزایش قیمت به نام نماد 
شرکت های کی بی س��ی و مهندسی ساختمان 
تاسیس��ات راه آهن ثبت ش��د و در مقابل نماد 

ش��رکت های صنع��ت روی زن��گان و عمران و 
توس��عه شاهد تا س��قف ۴.۸ واحدی بیشترین 
کاهش قیمتی را تجربه کردند. همچنین نماد 
»لکما« متعلق ب��ه کارخانجات مخابرات ایران 
با دادوس��تد بیش از ۴5 میلیون سهم به ارزش 
افزون بر ۳0 میلیارد ریال به بیش��ترین حجم 
و ارزش معامالت��ی در میان تابلوهای بازار پایه 
دس��ت یاف��ت و در مجم��وع بازار پایه ش��اهد 
نقل وانتقال بیش از ۲۴0 میلیون س��هم بودیم 
که ارزشی بالغ بر ۳0۹ میلیارد ریال را رقم زد. 

بازگشایی 5 نماد معامالتی 
نمادهای »حس��ینا«، »ارفع«، »زگلدشت«، 
چهارش��نبه  روز  »سفاس��ی«  و  »ومس��ان« 
بازگش��ایی ش��دند و نماد معامالتی ش��رکت 
داروس��ازی تولید دارو نیز ب��ه منظور برگزاری 
مجمع عمومی عادی س��االنه صاحبان س��هام، 
متوقف ش��د. رص��د معامالت تابلو تس��هیالت 
مسکن حاکی از مبادله ۷۷ هزار و ۷۸۳ ورقه به 
ارزش حدود 5۷ میلیارد ریال اس��ت و تسه ماه 
گذشته یعنی اردیبهشت ۹۶ به بیشترین حجم 
و ارزش مبادالت��ی در این میان دس��ت یافت. 
دیروز اوراق تس��هیالت مسکن در بازه قیمتی 
۷۱۷ تا ۷۴۲ هزار ریال خریدوفروش شدند. در 
بازار اوراق با درآمد ثابت نیز بیش از ۲55 هزار 
ورقه در ۴۷۶ نوبت معامالتی دست به دست شد 
که ارزش��ی بالغ بر ۲۴۷ میلی��ارد ریال را رقم 
زد. در نهایت ش��اخص کل فراب��ورس ایران با 
بی��ش از یک واحد رش��د در پله ۹۲۶ واحدی 
مبادالت این هفته را به پایان رس��اند؛ این در 
حالی است که نمادهای »هرمز« و »دماوند« با 
حدود نیم واحد اثر منفی، مانع از رش��د بیشتر 

آیفکس شدند. 

ایستایی قیمت ها و عدم تحرک سرمایه گذاران موجب شده است

نیاز بازار سهام به محرک های بنیادی

پیش بینی س��ودآوری آتی شرکت ها یکی از 
مواردی اس��ت که سرمایه گذاران در تصمیمات 
مرب��وط به دادوس��تد س��هام از آن اس��تفاده 
می کنند و در ارزش گذاری سهام مورد استفاده 
ق��رار می گی��رد؛ موضوع��ی که ه��م می تواند 
فرصت و هم تهدید محس��وب شود. به گزارش 
س��نا، سود پیش بینی شده ش��رکت ها عنصری 
س��رمایه گذاران،  تصمیم گی��ری  در  کلی��دی 
اعتبار دهن��دگان، مدی��ران بنگاه های تجاری و 
س��ایر فعاالن اقتصادی که به پیش بینی س��ود 
نی��از دارند به ش��مار  می آید. از ط��رف دیگر، 
چ��ون پیش بینی ه��ای س��ود آت��ی از قابلیت 
ات��کا و اطمینان کاف��ی برخوردار نیس��تند، با 
محدودیت های ذاتی پیش بینی همراه هس��تند 
و ممکن است استفاده از آن، منجر به گمراهی 
شود.  بر اس��اس این گزارش، پیش بینی سود 
هر سهم که به اختصار EPS نامیده می شود در 
دیگر کشورهای جهان و در بازارهای معامالتی 
سهام نیز یکی از عناصر جذاب به شمار می آید.

چین
انتش��ار پیش بین��ی س��ود دوره ای در ب��ازار 
س��رمایه این کشور الزامی نیس��ت و با بورس 
ما تفاوت دارد. در این کش��ور ش��رایط خاصی 
وج��ود دارد و از س��ال ۲000 میالدی فرآیند 
پیش بینی سود با اصالحاتی همراه شده است. 
در چین، چنانچه شرکت های تجاری فعال در 
بازار سرمایه به شکل مستمر زیان ده باشند، از 
زیان به سود آوری وارد شوند و یا سود آوری آتی 
آنها با تعدیل بیش از 50 درصدی روبرو ش��ود، 
ملزم به اعالم عمومی پیش بینی س��ود هستند 
و در غیر این صورت، انتشار آن اختیاری است. 
نکت��ه ای که در ای��ن بین بیش��تر جلب توجه 
می کن��د این اس��ت که ب��ا توجه ب��ه مقررات، 
تمام پیش بینی س��ود توس��ط ناش��ران، در ۹ 

طبقه تقس��یم بندی می ش��وند: افزایش درآمد 
خفی��ف )تغییر مثبت اما کمت��ر از 50درصد(، 
کاه��ش درآمد خفیف )تغیی��ر منفی اما کمتر 
از 50درص��د(، نااطمینانی در س��ودآوری آتی 
)امکان س��ودآوری مجدد نامش��خص اس��ت(، 
زیان ده��ی مج��دد )زی��ان متوال��ی(، افزایش 
بزرگ در س��ودآوری آتی )تغییر مثبت و بیش 
از50درصد(، کاهش بزرگ در س��ودآوری آتی 
)تغیی��ر منف��ی و بیش از 50درص��د(، عبور از 
زیان دهی و رسیدن به نقطه سودآوری )اولین 
س��ودآوری بعد از زی��ان( و اولی��ن زیان دهی. 
از این ۹ طبقه، موارد زیر، ش��رایطی هس��تند 
که ش��رکت ها در این ش��رایط، ملزم به افشای 
اجباری س��ود پیش بینی شده )از سال ۲00۷ 

به بعد( هستند:
-  زیان دهی مجدد )زیان متوالی(

- افزای��ش بزرگ در س��ودآوری آتی )تغییر 
مثبت و بیش از 50درصد(

- کاهش ب��زرگ در س��ودآوری آتی )تغییر 
منفی و بیش از 50درصد(

- عب��ور از زیان ده��ی و رس��یدن ب��ه نقطه 
س��ودآوری )اولین س��ودآوری بع��د از زیان( و 

اولین زیان دهی.

 ایاالت متحده
در ح��ال حاض��ر، پیش بین��ی س��ود در این 
کشور داوطلبانه و انگیزشی است. سال ۱۹۷۳ 
میالدی برای اولین بار ش��رکت ها مجوز انتشار 
داوطلبانه پیش بینی سود در صورت های مالی 
را کس��ب کردن��د و س��ال بعد یعن��ی ۱۹۷۴ 
میالدی به انتشار آن ملزم شدند. در این کشور 
انتش��ار پیش بینی س��ود موفق نبود و دو سال 
پس از آن قانون الزام انتش��ار پیش بینی س��ود 
لغو ش��د؛ اما مجدداً در س��ال ۱۹۷۹ با اعمال 
مصونیت ه��ای حقوقی، ش��رکت ها به انتش��ار 

داوطلبان��ه پیش بینی س��ود ترغیب ش��دند و 
سرمایه گذاران نمی توانستند علیه شرکت هایی 
ک��ه پیش بینی سودش��ان محقق نش��ده اقامه 
دع��وی کنن��د. در س��ال ۲00۲ می��الدی نیز 
آیین نامه انتشار پیش بینی سود اصالح شد. بر 
اس��اس آن، پیش بینی سود از سوی مدیران یا 
نباید افشا شود یا باید همراه با سایر بخش های 
ص��ورت مال��ی باش��د و تنه��ا به ص��ورت غیر 
گزینشی و با استدالل های منطقی و پیمایشی 

قابل قبول است.

کانادا
در این کش��ور ش��رکت ها ملزم به افش��ای 
پیش بینی ه��ای درآمدی و س��ایر صورت های 
مالی نیستند، مگر آنکه با افزایش و یا تغییرات 
قابل توجهی همراه ش��وند. در فرآیند انتش��ار 
پیش بینی سود شرکت های فعال بازار سرمایه 
کانادا، به ارائه مدارک و ش��واهد به جای اعداد 
و ارقام تاکید ش��ده است. سیاست گذاران بازار 
س��رمایه در این کش��ور معتقدن��د پیش بینی 
س��ود یک��ی از محورهای اصل��ی تصمیم های 

سرمایه گذاران در بورس است. 

ژاپن
قان��ون فعلی ژاپن، ش��رکت ها را به انتش��ار 
پیش بینی س��ود دوره ای و س��االنه ملزم کرده 
اس��ت؛ ام��ا همواره ای��ن روند م��ورد مخالفت 
مدیران شرکت ها بوده و در نتیجه سال ۲0۱۴ 
میالدی فدراس��یون کس��ب و کار این کش��ور 
دس��تور بازنگری در قوانین انتش��ار و افش��ای 
پیش بینی س��ود را صادر کرده اس��ت و به نظر 

می رسد در آینده روند آن تغییر کند.

فرانسه
در فرانسه، پیش بینی سود اختیاری بوده و 

سه نوع از پیش بینی سود متداول است:
۱- انتشار سود فصلی

۲- پیش بینی های سود
۳- اعالم سود ش��رکت، قبل از تاریخ انتشار 

نهایی سود

انگلستان
پیش بینی س��ود مدیران در انگلستان الزامی 
نیست اما بر اساس توصیفی از پیش بینی های 
سود در انگلس��تان، هر پیش بینی سود دارای 

رکن های اصلی است:
اطالعات مالی خاص مثل درآمدها )سودها( 
س��ود هر س��هم: در حالی که به نظر می رسد 
در مورد اطالعات موجود در پیش بینی س��ود 
اجم��اع کلی وج��ود داش��ته باش��د، اختالف 
نظرهایی بر س��ر میزان اطالعاتی که باید ارائه 
ش��ود، وجود دارد. بس��یاری بر این باورند که 
پیش بینی سود باید به صورت خالصه و مختصر 
افشا ش��ود. در عین حال دالیل این گروه ها به 

شرح ذیل است:
- هزین��ه تهیه پیش بینی س��ود باید حداقل 

ممکن باشد.
- اعالم سود خالص پیش بینی شده تمام آن 
چیزی اس��ت که نیاز است رعایت شود. افشای 
سایر اقالم پیش بینی ش��ده ممکن است مانع 
اتخ��اذ تصمیم��ات عملیاتی مطلوب از س��وی 

شرکت شود.
- افش��ای اقالم بیش��تر در پیش بینی س��ود 
موجب می شود انحرافات بین اقالم پیش بینی 
و واقعی بیش��تر ش��ود و در نتیج��ه اطمینان 
نسبت به شرکت، مدیریت و گزارش های مالی 

آن کاهش یابد.
- پیش بینی س��ود اغلب ط��ی یک گزارش 
شفاهی یا مختصر اعالم خواهد شد که درخور 

ارائه تعداد زیادی از اقالم نیست.

تجربه انتشار EPS در بازارهای جهانی 

الزامی برای انتشار پیش بینی سود در جهان وجود ندارد

خبر

نسبت قیمت بر  درآمد ناشران بورس در 
پایان اردیبهشت ماه

متوس��ط نس��بت قیمت بر درآمد ناش��ران بورس تهران  
)P/E( در پای��ان اردیبهش��ت ماه به ۱5.۷ مرتبه رس��ید. به 
گزارش ش��رکت بورس ته��ران، ارزش بازار ناش��ران بورس 
ته��ران در پایان اردیبهش��ت ماه از ۳۳5 هزار میلیارد تومان 
گذش��ت. از میان ۳۲5 ش��رکت که در بورس تهران فعالیت 
دارن��د، رتب��ه اول تا س��وم از نظ��ر ارزش بازار ب��ه صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس با ۲۳۶۳00 میلیارد ریال، مخابرات 
ای��ران ب��ا ۱۴0۴۶0میلیارد ریال و ارتباطات س��یار ایران با 
۱۲5۱۷۶ میلی��ارد ری��ال اختصاص یافته اس��ت. همچنین 
ش��رکت های فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، 
پتروش��یمی جم، س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروش��یمی 
تأمین، س��رمایه گذاری غدیر و پاالی��ش نفت بندرعباس به 
ترتیب ب��ا ۱0۲۲۷۶میلی��ارد ریال، ۹۴۹00 میلی��ارد ریال، 
۹۱۷۸۶ میلیارد ریال، ۸۳۹۹۹ میلیارد ریال، ۸۱۶۴۸میلیارد 
ری��ال، ۸05۳۷ میلی��ارد ری��ال و ۷۱۶50 میلی��ارد ری��ال 
رتبه ه��ای چه��ارم ت��ا دهم را به ن��ام خود ثب��ت کردند. از 
س��ویی دیگر ش��رکت های گرانیت بهس��رام، آلومراد، نوش 
مازندران، تولیدی و صنعتی درخش��ان تهران، پارس سرام، 
ماشین سازی نیرو محرکه، تولیدی لنت ترمز ایران، المیران، 
کاش��ی نیلو و صنایع جوشکاب یزد به ترتیب در انتهای این 
جدول قرار دارند. بین ش��رکت هایی که در تابلوهای بورس 
تهران معامله می ش��وند، ۸۱ شرکت دارای P/E  بیش از ۲0 
مرتبه هس��تند. همچنین ۶0 شرکت دارای P/E بین ۱0 تا 
۲0مرتبه و ۱۶۱ شرکت دارای P/E کوچک تر از ۱0هستند. 
 P/E ،این درحالی اس��ت که ۲۳ ش��رکت با پیش بینی زیان
منفی دارند. گفتنی اس��ت قیمت به ازای هر سهم برای ۳۸ 
ش��رکت بیش از ۱0هزار ریال اس��ت. قیمت هر سهم ۱۴0 
ش��رکت نیز بین ۳ هزار تا ۱0 هزار ریال است. ۱۳5 شرکت 
هم با قیمتی مابی��ن ۱000 تا ۳000 ریال در تابلوی بورس 
مش��اهده می شود و قیمت سهم ۱۲ شرکت نیز کمتر از هزار 

ریال دادوستد می شود. 

تنوع در تاالر محصوالت کشاورزی با 
عرضه بیش از 136 هزار تن محصول

تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران در معامالت 
روز چهارش��نبه سوم خرداد ماه شاهد عرضه ۱۳۶ هزار و ۷۹۳ 
تن انواع محصول بود. در این روز ۱۳۱ هزار تن گندم خوراکی، 
۴هزار تن گندم دوروم، ۹۷5 تن ش��کر س��فید، ۳00 تن انواع 
روغ��ن، ۳00 ت��ن ذرت دانه ای و ۲۱۸ تن ج��و دامی در قالب 
طرح قیمت تضمینی در این تاالر عرضه شد. تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی نیز میزبان عرضه ۸5 هزار و ۲۴۸ تن انواع 
محصوالت ش��امل مواد شیمیایی، قیر، وکیوم باتوم، لوب کات 
سنگین، بنزن، آرگون، گوگرد، عایق رطوبتی و سالپس واکس 
ب��ود. همچنین ۴ هزار و ۱00 تن قیر و عایق رطوبتی در تاالر 
صادراتی بورس کاالی ایران عرضه شد. تاالر محصوالت صنعتی 
و معدنی نیز عرضه 500 تن ش��مش هزار پوندی آلومینیوم و 
جهار کیلوگرم ش��مش طال را مشاهده کرد. بازار فرعی بورس 
کاالی ایران در معامالت روز چهارش��نبه خود عرضه ۴۳۲ تن 
ضایعات فلزی، تراورس چوبی فرسوده، فروسیلیسیم، قند خرد 

شده و قند کله را تجربه کرد. 

رشد حجم معامالت بازار آتی سکه در 
بورس کاال

این روزها با کاهش التهاب نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
قیمت سکه به ثبات رسیده که همین امر موجب افزایش تقاضا 
در بازار آتی بورس کاالی ایران ش��ده اس��ت. به گزارش بورس 
کاالی ایران، به این ترتیب حجم معامالت آتی سکه در بورس 
کاال ب��ه ۶ هزار و ۱۶۶قرارداد و ارزش آن به ۸۶۷ میلیارد ریال 
رسیدکه نسبت رش��د 5۳ درصدی داشته است، چرا که حجم 
معامالت به ۴ هزار و ۶۶س��که رس��یده بود. همچنین در این 
معامالت سررس��یدهای فع��ال بازار آتی ب��ورس کاال هر پنج 

سررسید این بازار با کاهش نرخ به ثبت رسید. 

معامله 350 میلیارد ریال قرارداد سلف 
موازی استاندارد در بازار مشتقه

در جری��ان معام��الت ب��ورس ان��رژی ای��ران، در تابلوی 
سلف موازی استاندارد برای قراردادهایی با سررسید یک سال 
و بیش��تر در نماد س��تاره ۹۶۱، یک هزار و ۷۱5 قرارداد با 
ارزش��ی بالغ بر ۴ میلیارد و ۲۲۱میلیون ریال معامله شد. از 
ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۶ هزار و ۱۷ قرارداد به ارزشی 
بال��غ بر ۳50 میلی��ارد ریال در این تابلو م��ورد معامله قرار 
گرفته اس��ت. همچنین بازار برق بورس انرژی ایران ش��اهد 
معامل��ه یک قرارداد معادل ۲۴ مگاوات س��اعت به ارزش ۸ 
میلی��ون ریال ب��ود. همچنین، نمادهای بارپایه با متوس��ط 
قیمت ۳50 هزار ریال بر مگاوات س��اعت مورد معامله قرار 
گرفتن��د. در آغاز جلس��ه معامالتی نیز نماده��ای بار پیک 
روزان��ه، بار پایه روزانه، میان ب��اری روزانه و کم باری روزانه 
اول تیر ۹۶ گش��ایش یافتن��د و همچنین نمادهای بار پیک 
روزان��ه، بار پایه روزانه، میان ب��اری روزانه و کم باری روزانه 
ش��ش خرداد ۹۶ و بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان 
ب��اری هفتگی و کم باری هفتگی ش��ش خرداد ۹۶ در پایان 
جلسه معامالتی متوقف شده و فرآیند تحویل آنها آغاز شد. 
در مجموع ارزش معامالت بازار مش��تقه بورس انرژی ایران، 

به ۴میلیارد و ۲۲۹ میلیون ریال بالغ شد. 

»کفرا« سود 350 ریالی تقسیم کرد
مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت فرآورده های نسوز 
ایران برگزار ش��د. صاحبان سهام شرکت فرآورده های نسوز 
ایران برای س��ال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۹5 مجمع 
عمومی عادی س��االنه برگزار کردند. در این جلسه برای هر 

سهم سود نقدی ۳50 ریالی تصویب شد. 

»سبجنو« در مجمع چه کرد؟ 
س��یمان بجنورد تصمیمات مجمع عمومی عادی س��االنه 
صاحبان سهام برای سال  )دوره( مالی منتهی به ۳0 اسفندماه 
۹5 را منتشر کرد. سیمان بجنورد مجمع عمومی عادی ساالنه 
سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۹5 را برگزار کرد. در این 

جلسه به ازای هر سهم ۱۷0 ریال سود نقدی تصویب شد. 

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
س��یمان غرب در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
درص��د افزایش را از آن خود ک��رد که ایران تایر در جایگاه 

دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۳.5۸۸۹.۸۹سغرب

۴.05۶۶.۹۱پتایر

5.۱۲۴5فالمي

۹.۲۴۶5کپارس

۱۱.۱00۴.۹۹کدما

۶.۸۲۱۴.۹۹دلقما

۲.۸۶۶۴.۹۸دروز

 بیشترین درصد کاهش
صنایع کاغذس��ازی کاوه صدرنشین جدول بیشترین درصد 
کاهش شد. سرما آفرین در رده دوم این گروه ایستاد. شهد ایران 

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

)۴.۹۹(۳.۷۲۹چکاوه
)۴.۹۶(۴.۳۱۴لسرما
)۴.۷۲(۲.۴۴۳غشهد

)۴.0۸(۲.۷۳0شپارس

)۴.0۴(۳.0۸5کطبس

)۳.۹۷(۴.۶0۱کماسه

)۳.0۱(۷.۳0۹حفارس

پرمعامله ترین سهم
گ��روه صنعتی ب��ارز پرمعامله ترین س��هم ب��ازار بورس 
ش��ناخته ش��د. پلی اکریل در رده دوم این گروه ایس��تاد. 

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

۸۲.۹۲۶ ۳۷۱5پکرمان

۲۷.۱۶۶ ۶5۱شپلي
۲۴.۲۲0 ۱0۶۶خپارس
۱۶.۸۸5 ۱0۳۱وساپا

۱۶.۲۲۱ ۱۴۱۷وصنعت
۱۴.۸۳0 ۱۱۴سکردح
۱۴.۶۱۸ ۱۳۸۱فوالد

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را گروه صنعتی 
ب��ارز به خود اختصاص داد. آس��ان پرداخت پرش��ین رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. پتروشیمی جم هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۳0۸.0۶۸ ۳۷۱5پکرمان
5۹.۴۸۱ ۲۳۱۱۷آپ
۴۱.۷۹۶ ۹۶۷0جم

۳۳.۹۸۷ ۴0۳۷وبیمه
۳۳.۲۶۲ ۴۹۷۹چکارن
۲۶.۳۴۴ ۲0۴5کترام

۲5.۸۲۱ ۱0۶۶خپارس

بیشترین سهام معامله شده
گروه صنعتی بارز در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
س��هام معامله ش��ده را به دست آورد که پلی اکریل در این 

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

۳۷۱5۲۸۹۱پکرمان
۶5۱۱۴۱0شپلی

۱0۶۶۱۳۴۱خپارس
۱0۳۱۱۲۹۳وساپا
۴۶0۱۱۱۷۴کماسه
۲0۴5۱0۲۲کترام
۲۳۱۱۷۱00۱آپ

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

۶۴۴۱۱۲۸۸ددام
۲۱۱۹۱0۶0کساپا

۲5۴۲۶۳۶خمحور
۱۲۳۴۴۱۱خریخت
۳۷5۱۲۶۸فمراد
۲۶۲0۲۳۸تکنو

۲۴۶۶۲۲۴خشرق

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزم��ی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این 

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

۷۸۶۲.۱0وخارزم
۴۹5۲۲.۳۹کگاز

۱۲۸۹۲.۳۹واعتبار
۱۱۲5۳.۳۷پردیس

۱۱۴۴۳.۸۱ورنا
۱۹۳۹۴.۱۴پارسیان
۲۱۷۴۴.۱۸وبانک

نماگر بازار سهام
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کرج- خبرنگار فرصت امروز - رئیس 
اتاق بازرگانی اس��تان البرز با بیان اینکه تا 
آخر شهریور فراخوان فروش سهام نمایشگاه 
البرز منتشر می شود، گفت: همه شهروندان 
اس��تان البرز می توانند با آوردن سرمایه در 
این نمایشگاه سهم داشته باشند. به گزارش 
فرصت امروز ،رحیم بناموالیی در نشست 
خبری با خبرنگاران که ظهر امروز در سالن 
جلس��ات اتاق بازرگانی البرز  برگزار شد، با 
تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار 
داش��ت:  دولت یازدهم بخشی از مشکالت 
به جا مانده از دولت گذش��ته در صنعت را 
برطرف کرد. رئیس ات��اق بازرگانی البرز با 
بیان اینکه در برخی اوق��ات کاالها و مواد 
تاریخ مصرف گذش��ته در اختی��ار مردم و 
تولیدکنندگان قرار گرفت، گفت: عملیات 
بانک��ی تقریبا در ح��ال راه افتادن اس��ت 
و بانک ه��ای درج��ه یک با ای��ن انتخابات 
باشکوه تمایل بیش��تری برای کار با ایران 
پیدا می کنند. وی با بیان اینکه س��وئیفت 
و مشکالت بانکی موجود تا چندماه آینده 
رفع می شود، خاطرنشان کرد: تاکید ما این 
است که باید در بدنه دولت برای احقاق حق 
و اجرای برنامه ها تغییراتی صورت گیرد و 
این خواسته بخش خصوصی است. رئیس 
اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای برای 
لزوم هماهنگی اقدامات دولت، س��ازمان ها 
و بانک ه��ا با بخش خصوصی را ابالغ کرده 
است، تصریح کرد: این موضوع در راستای 
اجرای نقش مش��ورتی اتاق بازرگانی اقدام 
موثری است. عضو کارگروه تسهیل استان 

البرز با بیان اینکه اتاق بازرگانی با کسانی که 
رانت خوار و دست انداز به مال دولت هستند 
و مناب��ع مال��ی را از بانک ها به بهانه تولید 
گرفت��ه و در جای دیگ��ر هزینه می کنند، 
برخورد می کند، گفت: در سال های گذشته 
برگزاری نشس��ت های ماهیان��ه دبیرخانه 
مش��ترک س��ه اتاق بازرگان��ی، اصناف و 
تعاون انجام ش��ده اس��ت. بناموالیی ادامه 
داد: اختصاص میز خدمت رسانی صندوق 
ضمانت صادراتی، تعیین و تکلیف س��هم 
اتاق در تاسیس شرکت نمایشگاهی استان 
و اختصاص میز تعامل صنعت و دانش��گاه 
و برگزاری جلسات مختلف با دانشگاهیان 
از دیگر اقدامات انجام ش��ده اس��ت. وی با 
توجه به اینکه سال گذشته در استان البرز 
پذیرای 20 هیأت تجاری از کشورهای دیگر 
بوده ایم گفت: در این سفرها مذاکرات خوب 
تجاری و اقتصادی انجام شده که آثار مثبت 
بس��یار خوبی برای منطقه به وجود آورده 
است. رئیس اتاق بازرگانی البرز، ادامه داد: 
اس��تراتژی ما در حوزه هیأت های خارجی 

این بود که ما تولید را بلد هستیم و نیروی 
کارآمد و متخصص هم در کشور داریم اما 
کمی با دنیا از لحاظ تکنولوژی تولید فاصله 
داریم. وی با بیان اینکه هیأت های خارجی 
برای فروش اجناس خود به البرز آمده بودند 
که ما پیشنهاد تولید و مشارکت مشترک 
کاال را به آنها دادیم، تصریح کرد: بحث دوم 
ما با هیأت های خارجی نوسازی بخشی از 
ماشین آالت کارخانجات بود و به خارجی ها 
گفتیم که آمادگی داریم برند فرعی ش��ما 
باشیم به ش��رط اینکه تولید مشترک باید 
ب��ه خارج و بازارهای صادراتی ش��ما صادر 
ش��ود. رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با 
تصریح بر اینکه در س��ال 95 بیش از 70 
جلسه آموزش��ی با سر فصل های مختلف 
در اختی��ار متقاضیان قرار گرفته اس��ت، 
بیان کرد: تعامل مس��تمر با دس��تگاه های 
مختل��ف و متولیان بخ��ش خصوصی در 
دس��تور کار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
و کش��اورزی قرار گرفته است. بناموالیی با 
تاکید براینکه پورتال تجارت الکترونیک اتاق 

بازرگانی البرز شروع به کار کرده است، اظهار 
داشت: پورتال تجارت الکترونیک به منظور 
فروش محصوالت،  بازاریابی و شناس��ایی 
در دو ح��وزه داخلی و خارج��ی راه اندازی 
ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه این پورتال 
به زبان های انگلیس��ی و عرب��ی، در حال 
کار اس��ت که به زودی زبان روسی هم به 
این سیس��تم افزوده می شود، گفت: بعد از 
برجام حرکت خوبی در بنگاه های اقتصادی 
آغاز شد که نقطه مثبتی را برای کشور به 

همراه داشت. 
رییس اتاق بازرگانی البرز با عنوان اینکه 
ماده 76 در قانون پنجم توس��عه کشور به 
ماده 12 در برنامه ششم تبدیل شده است 
که براساس آن اتاق ها مکلف به شناسایی 
قوانین مخل کس��ب و کار هستند، افزود: 
بای��د پنجره واح��د دول��ت الکترونیک با 
قوانین بیش��تری به منظور کاهش هزینه 
مردم اجرا شود. بناموالیی با اشاره به اینکه 
باید تولی��د بدون کارخانه در دس��تور کار 
قرار گیرد و مش��کل بزرگ صنایع تداخل 
مالکیت با مدیریت اس��ت، بیان کرد: امروز 
باید از علم و تکنولوژی استفاده کنیم و از 
موبایل برای ترانسفر پول و کارهای روزانه 
و اداری اس��تفاده ش��ود.  وی با اینکه همه 
ما در این کش��ور سرمایه سوزی می کنیم 
تصری��ح کرد، ادام��ه داد:  47 هکتار زمین 
برای نمایش��گاه البرز در کنار فرودگاه پیام 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. رئی��س اتاق 
بازرگانی البرز با بیان اینکه بنگاه معامالت 
ملکی باید به بنگاه صادراتی کاال و خدمات، 
 تبدیل شود، گفت: اشتغالزایی برای هر نفر 

100 میلیون تومان س��رمایه نی��از دارد و 
چشم جوانان نباید به دولت باشد. بناموالیی 
با بیان اینکه تا آخر شهریور فراخوان فروش 
سهام نمایشگاه البرز منتشر می شود، تاکید 
کرد: همه شهروندان استان البرز می توانند 
با آوردن س��رمایه در این نمایش��گاه سهم 
داش��ته باش��ند. وی با بیان اینکه صنایع 
کوچک و کارگاه های خانگی در راس��تای 
تولید باید فعال تر شود، گفت: ملحفه هایی 
که در آلمان عرضه می شود از کشور چین، 
پاکستان و گاها ایران است؛ هرکس می تواند 
در خانه خود و با چرخ معمولی تولید کند. 
بناموالیی با بیان اینک��ه قابلیت راه اندازی 
بندر خش��ک در البرز وج��ود دارد، عنوان 
کرد: تعدد مراکز تصمیم گیر باید در استان 
البرز کاهش پیدا کند و یک نظر کارشناسی 
برای ارائه تصمیم مورد پذیرش قرار گیرد. 
وی با اش��اره به اینکه موافقت اصولی برای 
راه ان��دازی واحده��ای صنعتی  بیش از 4 
برابر در صنایع از مش��کالتی اس��ت که در 
دولت قبل اتفاق افتاد، تصریح کرد: بخش 
خصوصی ب��رای تولید باید آورده داش��ته 
باش��د نه اینکه از دولت انتظار زمین، پول 
و امکانات داش��ته باش��د،کمک دولت این 
نیست که بخش خصوصی آویزان بانک ها 
ش��ود بخش خصوصی بای��د در کنار فکر، 
سرمایه داش��ته باشد. رئیس اتاق بازرگانی 
البرز با بیان اینکه دولت الکترونیک در البرز 
باید توسعه و تقویت شود، عنوان کرد: ثبات 
مدیری��ت یک اصل ب��رای برنامه ریزی در 
کشور اس��ت و ثبات مدیریت وحدت رویه 
و افزایش بهره وری در کشور ایجاد می کند.

اصفهان – قاسم اسد - مراسم تقدیر ازبرگزیدگان 
اولین دوره مسابقات ورزشی جام   s5 با حضور معاون 
منابع انسانی وبهبود مدیریت ،مدیران وکارکنان مناطق 
ش��ش گانه درسالن ش��یخ بهایی آبفا استان اصفهان 
برگزار ش��د. مهندس قبادیان معاون منابع انسانی و 
بهبود مدیریت شرکت آبفا استان اصفهان گفت:شرکت 
آبفا اس��تان اصفهان در کمیته سالمت اداری با هدف  
شفاف سازی انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگویی 
و بهبود فرهنگ س��ازمانی و تقویت رفتار سازمانی در 
نظر دارد رضایتمندی مشترکین را افزایش دهد این 
درحالی است که با اجرای ایزو ها در بخش های مختلف  
شرکت بدنبال ارتقا  کیفی و کمی سطح  خدمات به 

مردم هس��تیم.  وی با بیان اینکه اج��رای  s5  برای 
رس��یدن به هدف های متعددی اجرامی شود عنوان 
کرد: .برخ��ی از مهم ترین هدف ها عبارتند از ایمنی 
و بهداش��ت ، بهره وری ، صرفه جوی��ی در هزینه ها 
،کیفیت و پیشگیری از خرابی ها در محیط هایی که 
بااجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند ، اشیای زاید 
و غی��ر ضروری وجود ن��دارد و اقالم موجود با نظمی 
خاص مرتب می ش��وند و این امرتا حد زیادی موجب 
صرف��ه جویی  در وقت و ایمنی محیط خواهد ش��د . 
اجرای منظم مراحل نظام آراستگی، محیطی پاکیزه 
وبهداشتی رافراهم می آورد و از همه مهم ترتالش برای 
ایجاد عادت های صحیح درکارکنان مهم ترین عامل 

درتحقق محیط های آراسته است. بطوریکه  محیطی 
س��امان یافته ازلوازم ضروری به منظور  ارائه خدمات 
باکیفیت مهیا می ش��ود . وی  به  مزیت های  اجرای 
این نظام اش��اره کردو اظهارداشت: سرعت  دستیابی 
افزایش می یابد و نتایج ب��رای همه  افراد قابل درک 

است . محیط کاری تمیز و سازمان یافته خواهد شد 
.عمر وسایل و آالت کار افزایش می یابد و هزینه پیاده 
سازی  فعالیت ها کاهش می یابد. در ادامه این برنامه 
از دبی��ران کارگ��روه فرهنگ��ی ،اداری و اجرایی نظام 
آراس��تگی  تقدیر بعمل آمد همچنین از برگزیدگان 
مس��ابقات ورزش��ی جام s5   در بخش مسابقه دارت 
و مقامهای اول تا س��وم مسابقه شطرنج تقدیر بعمل 
آمد. تندیس جام 5s به گروه طناب کش��ی منطقه 3  
اهدا ش��دو در نهایت جام مس��ابقات ورزشی  5s  به 
منطقه 3 ش��هر اصفهان به لحاظ اینکه کارکنان این 
اداره بیشترین امتیازات مسابقات ورزشی این دوره را 

به خود اختصاص دادند به آنها اهدا گردید.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - با حضور کارشناسان ادارات گاز 
اس��تانی ، برق منطق��ه ای ، آب منطقه ای و آم��وزش و پرورش در پخش 
هرمزگان  نظر به اهمیت بهینه سازی انرژی و با توجه به تاکید مقام عالی 
وزارت نفت و دستورات اکید ایشان مبنی بر استفاده دولت از منابع سوخت 
و انرژی و به دعوت ش��رکت پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان از 
ادارات برق، آب ، گاز، آموزش و پرورش نشستی در این خصوص در منطقه 
هرمزگان صورت پذیرفت. در این راستا با توجه به تبادل نظر بین کارگروه ها و 
پیشنهادات داده شده و نیاز فرهنگ سازی در جامعه تصمیم گیری گردید که 
آموزش بهینه سازی توسط کارگروه انرژی از مقطع پیش دبستانی و ابتدایی با 

همکاری سازمان آموزش و پرورش شروع گردد.

زنجان- خبرن�گار فرصت ام�روز - به گزارش 
دفترروابط عمومي ش��رکت توزیع نیروي برق استان 
زنجان، مهندس کاظم��ي مدیرعامل به همراه جمعي 
از معاونین و مدیران س��تادي این شرکت از پروژه هاي 
بزرگ و مهم درحال اجراي امورهاي برق شمال ، غرب 
وشرق شهرس��تان زنجان بازدید و راهکارهاي تسریع 
در بهره برداري از این طرح ها را بررس��ي و دستورات 
الزم صادرکرد. در بخش نخس��ت  بازدید چهارساعته  
مهندس کاظمي مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
اس��تان زنجان که مدیران کنترل پ��روژه ، تدارکات و 
مدی��ران اموره��اي اجرایي وپیمان��کاران طرح ها وي 
را همراهي مي کردند، وضعی��ت مراحل اجراي پروژه 
هاي اموربرق شمال شهرستان زنجان از نزدیک مورد 
بررس��ي قرار گرفت . مهندس کاظمي روند پروژه هاي 
تامی��ن برق مس��اکن مهر 1169واح��دي فرهنگیان 
، 640واح��دي می��الد و250واحدي آس��مان آبي را 
مناس��ب ارزیابي کرد و از مراحل کانال کشي و نصب 
فونداسیون پروژه  1.8کیلومتري روشنایي معابر مقابل 
مجتم��ع 2264واحدي رضوان ش��هرک پونک دیدن 
کرد و خاطرنش��ان ش��د که با به بهره برداري رسیدن 

این طرح بزرگ مشکل تاریکي مطلق موجود درمنطقه  
مرتفع شده و صدها تن از ساکنین این حوزه از نعمت 
روشنایي بهره مند خواهند شد  .وي از مهندس کیاني 
مدیراموربرق ش��مال زنجان خواس��ت تا سوم خرداد 
س��الجاري این پروژه افتتاح وبه بهره برداري برس��د . 
بخش دوم بازدید به پروژه هاي اموربرق غرب شهرستان 
زنجان اختصاص داش��ت که نخس��تین پروژه  بزرگ 
به نصب 66 اصله پایه روش��نایي دکوراتیو متناسب با 
مبلمان شهري در بلوار جدیداالحداث شش بانده زیتون 
واقع در ضلع جنوبي پادگان - با 95درصد پیش��رفت 
فیزیکي -اختصاص داشت که مقرر گردید با توافق هاي 
صورت گرفته با شهرداري زنجان هرچه سریعتر تکمیل 
گردد . مهندس کاظمي درخصوص پروژه  بزرگ وتاثیر 
گذار احداث پس��ت زمیني برق در کوي اسالم آباد به 
معاونت برنامه ریزي ومهندسي و امورتدارکات دستور 
داد تا بررسي هاي دقیق و مهندسي الزم صورت گرفته 
و اجراي پروژه بزودي آغاز شود . وي با حضور در پروژه 
تامین برق مجتمع خیرین مسکن ساز شهرک ثمین 
نی��ز از روند اجرایي طرح مطلع ش��د . وي دربازدید از 
فاز دوم پروژه  عظیم اصالح و بهینه سازي شبکه هاي 

توزیع برق و جابجایي 7.5کیلومتر شبکه فرسوده با کابل 
فشارضعیف خودنگهدار شهرک الهیه ضمن قدرداني از 
مهندس نیکخواه مدیرامور برق غرب زنجان و پیمانکار 
طرح ، گفت : پس از اتمام این پروژه برکات و تاثیرات 
خوب��ي در وضعیت کیفي ارائ��ه برق مطمئن به مردم 
بوجود خواهد آمد که بطور حتم موجب رضایتمندي 
مش��ترکین مي ش��ود و الزمه  خاتمه پروژه  یاد شده 
همت هم��کاران حوزه معاونت مالي وپش��تیباني در 
حمایت ومساعدت هاي ویژه از مجریان طرح مي باشد. 
بخش آخر برنامه اولین بازدید سالجاري ،  اختصاص به 
پروژه هاي بي سابقه و مهم امور برق شرق شهرستان 
زنجان داشت ، پروژه هایي که تاثیر بسزایي در وضعیت 
ش��اخص هاي بهره برداري توزیع برق  و بستر سازي 
مناس��ب در جذب س��رمایه گ��ذاران خارجي وداخل 
اس��تان گذاشته است . مدیرعامل شرکت در بازدید از 
پروژه هاي جابجایي پست زمیني برق شماره 4شهرک 
کارمن��دان به منظور اجراي پروژه عمراني ش��هرداري 
زنجان با صرف اعتبار بالغ بر3میلیاردو500میلیون ریال 
و اصالح روشنایي معابر دکوراتیو بلوار مهدوي کارمندان 
با صرف هزینه 2 میلیارد ریالي ، سرعت عملیات اجرایي 

را مناس��ب ارزیابي کرد و در محل پروژه هاي احداث 
پس��ت کمپکت 630KAV به منظ��ور اصالح و رفع 
ضعف ولتاژ بخش��ي از منطقه کوچمش��کي  با اعتبار 
2میلیاردو 500میلیون ریالي ، پروژه بزرگ کابل کشي 
3.5کیلومتري جهت تامین 5مگاوات انرژي موردنیاز 
صنایع شهرک صنعتي نوآوران با اعتبار 9میلیارد ریالي 
حضور یافت و دستورات الزم درخصوص تسریع اجراي 
پ��روژه و توافقات صورت گرفته ب��ا ارگان هاي ذیربط 

صادرکرد .
 وي درنهای��ت روند اجراي پروژه تامین برق مصلي 
بزرگ زنجان ومجتمع تجاري اشراق با صرف اعتباري 
بالغ بر 12میلیارد ریال و احداث 3کیلومتر کابل کشي 
زمیني وزیرزمیني شبکه توزیع برق فشار متوسط در 
داخل ش��هر و نصب یک دستگاه پست زمیني برق و 
رینگ پس��ت هاي برقي که درمس��یر این طرح واقع 
شده اند را به دقت مورد بررسي قرار داد و از محل پروژه 
با شهردار و مدیران دستگاه هاي ذیربط در اجراي این 
طرح بزرگ بصورت تلفن��ي رایزني کرد و راهکارهاي 
همکاري نزدیکتر به جهت تسریع در خاتمه پروژه یاد 

شده توافق شد.

س�اری - دهقان - از میان ده روستاي الحاقي به 
ساري دو روستاي بزرگ و پر جمعیت هوال و زغالچال 
در حوزه منطقه یک ش��هرداري مرک��ز مازندران قرار 
گرفتند که با توجه به اهمیت آنها رفع مشکالت این 
دو منطقه آغاز شده و با سرعت به پایان خواهد رسید. 
به گزارش خبرنگار مازندران ، مهندس بصیرت شهردار 
منطقه یک شهرداري مرکز مازندران در گفت وگویي 
ضم��ن اعالم مطلب فوق گف��ت : یکي از عمده ترین 
مشکالت روس��تاهاي الحاقي و بویژه هوال و زغالچال 
معضالت زیرس��اختي هس��تند و به همی��ن دلیل با 
تش��کیل یک کارگروه تخصصي پس از بررس��ي این 
معضالت براي رفع آنها پیگیري و تالش الزم در دستور 
کار قرار مي گیرند. وي کارهاي زیرساختي ، خیابانها 
و پی��اده روهاي هوال و زغالچ��ال را از جمله اقدامات 
 انجام شده از سوي شهرداري منطقه یک عنوان کرد و 

اف��زود:  بالفاصله بعد از اتمام پروس��ه انجام اقدامات 
زیرساختي آسفالت خیابان ها و کوچه ها نیز در دستور 
کار قرار گرفته ضمن آنکه براي مهار آبهاي سطحي در 
دو منطقه یاد شده نیز تمهیداتي اندیشیده شده است. 

شهردار منطقه یک شهرداري ساري آنگاه برنامه هایي 
که براي رفع آلودگي هاي تصویري و زیباسازي هوال 
و زغالچال در نظر گرفته شده است را مورد توجه قرار 
داد و خاطرنشان کرد : پرداختن به اموري مانند مبلمان 
شهري و ساماندهي فضاي سبز دو روستاي الحاقي از 
جمله برنامه هایي است که توس��ط واحد زیباسازي 
 و س��ازمان پارک ها و فضاي س��بز ش��هرداري انجام 
مي شوند وي در بخش دیگري از این مصاحبه با اشاره 
به پل هاي ورودي در ش��رق ساري و زیرگذرهاي آنها 
تأکید کرد : ش��هرداري مرکز مازندران حتي پیش از 
بخش نامه وزارت کش��ور و الحاق ده روستا به ساري 
توج��ه به این مناطق و بخصوص ه��وال و زغالچال را 
در دس��تور کار داشت که زیرگذرهاي شرکت نفت و 
شهید کمالي و روگذرهاي سردار شهید نوري شاهدي 
هستند بر این مدعا. از این پس توسعه هوال و زغالچال 

با سرعت بیشتري انجام خواهد شد. بصیرت در پایان 
در پاسخ به پرسش��ي در پیوند با احداث دوربرگردان 
در بلوار امام رضا )ع( خاطرنش��ان کرد : تمام مقدمات 
احداث دوربرگردان انجام شده است و معاونت فني و 
عمراني ش��هرداري مرکز مازندران آمادگي کامل دارد 
 ت��ا این پروژه را آغاز کند اما بخاطر ضرورت جابجایي 
ده ها اصله درخت ، سازمان پارکها و فضاي سبز اعالم 
کرده است براي جلوگیري از هرگونه خسارتي به این 
درخت��ان باید تا پاییز که فصل خواب گیاهان اس��ت 
آغاز اح��داث دوربرگردان فوق به تأخیر بیفتد و انگاه 
پ��س از جابجایي درختان موجود در محدوده احداث 
این دوربرگردان، عملیات احداث آن آغاز ش��ود . وي 
همچنین از معاونت فني و عمراني وس��ازمان عمران 
ش��هرداري س��اري هم بخاطر مش��ارکت فعاالنه در 

پروژه هاي عمراني منطقه یک قدرداني کرد .

رئیس اتاق بازرگانی البرز:

فراخوانفروشسهامنمایشگاهاستانالبرزمنتشرمیشود

تقدیرازبرگزیدگاناولیندورهازمسابقاتورزشیجامs5درآبفااستاناصفهان

جلسه اعضای کارگروه استانی انرژی در منطقه هرمزگان

تشکیلکارگروهاستانیانرژیدرپخشفرآوردههاینفتیمنطقههرمزگان

اولین بازديد میداني مديرعامل شرکت توزيع نیروي برق استان زنجان از پروژه هاي مهم درحال اجراي شهرستان زنجان انجام شد 

اجرايپروژههايبزرگتوسعهشبکه،زیباسازيوبهینهسازيروشنایيشهرزنجانباهمتتالشگرانتوزیعبرق

شهردار منطقه يك ساري :

مشکالتروستاهايالحاقيراباسرعتبهپایانميرسانیم

اخبار

دوره اول اردوی آموزشی،فرهنگی و 
سیاحتی امدادگران و نجاتگران سراسر 

کشور به پايان رسید
گرگان- خبرن�گار فرصت ام�روز - به گ��زارش روابط عمومی 
جمعیت هالل احمر گلس��تان،دوره اول اردوی س��یاحتی، فرهنگی و 
آموزش��ی امدادگران و نجاتگران سراسر کش��ور به پایان رسید. در این 
دوره امدادگران و نجاتگران استان های مرکزی، گیالن، سمنان، اصفهان، 
تهران، لرس��تان و کیش حضور داشتند.برنامه های آموزشی فرهنگی 
س��یاحتی این دوره در دو شهرس��تان گنبد کاووس و علی آباد کتول 
برگزار گردید. اختتامیه این دوره در شهرستان گنبد برگزار شد.در این 
دوره جناب آقای منصور توکلی رئیس اداره عملیات سازمان امدادونجات 
و فرمانداران شهرستان های علی آبادکتول و گنبدکاووس و نیز مدیرعامل 
و مسئولین ستادی و روسای شعب جمعیت هالل احمر استان گلستان 

مهمان امدادگران و نجاتگران بودند.

اردوی سیاحتی امدادگران و نجاتگران 
هالل احمر سراسر کشور به میزبانی 

گلستان شروع شد
گرگان- خبرن�گار فرصت ام�روز - به گ��زارش روابط عمومی 
جمعیت هالل احمر استان گلستان،اردوی فرهنگی، آموزشی، سیاحتی 
جمعیت هالل احمر کشور برای تقدیر و تشکر از امدادگران و نجاتگران 
سراسر کشور که در طرح امداد و نجات نوروزی سال 96 فعال بوده اند به 
میزبانی استان گلستان و با حضور جمع کثیری از امدادگران و نجاتگران 
استان های مختلف شروع شد.علیرضا صیاد معاون امدادونجات جمعیت 
هالل احمر گلس��تان گفت: ب��ا توجه به برنامه ریزی های انجام ش��ده، 
امدادگران و نجاتگران 21 اس��تان کش��ور در قالب 3 دوره و با ظرفیت 
بیش از 600 نفر به مدت 10 روز و به میزبانی جمعیت هالل احمر استان 
گلستان در این اردوی فرهنگی، آموزشی، سیاحتی شرکت دارند.ایشان 
افزودند: طبق برنامه زمانی از 1 الی 4 اردیبهش��ت پذیرای امدادگران و 
نجاتگران استان های مرکزی، گیالن، سمنان، اصفهان، تهران، لرستان و 
کیش هستیم، از 4 الی 7 اردیبهشت امدادگران و نجاتگران استان های 
خراسان جنوبی، خراسان رضوی، مازندران، زنجان، کردستان و کرمان 
مهمان ما هستند و از 7 الی10 اردیبهشت هم در خدمت امدادگران و 
نجاتگران استان های همدان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، 
اردبیل، خراس��ان شمالی و گلستان هستیم.الزم به ذکر است این دوره 
ها با اجرای برنامه های س��یاحتی، فرهنگی و آموزش��ی مختلف در دو 
شهرستان علی آباد کتول و گنبد کاووس برگزار می شود.گفتنی است 
جمعیت هالل احمر کش��ور در ایام نوروز با آماده باش در پس��ت های 
نوروزی خود به ارائه خدمات به مسافرین و گردشگران در سراسر کشور 

پرداخته است.

مسابقه قرآنی ويژه فرزندان و کارکنان  
جمعیت هالل احمر استان گلستان 

برگزار شد
گ�رگان- خبرنگار فرصت امروز - رحیمی رخش��ان مس��ئول 
نمایندگی نهاد ولی فقیه در جمعیت هالل احمر گلس��تان از برگزاری 
مسابقه قرآنی ویژه فرزندان کارکنان هالل احمر خبر داد. وی با استناد 
به حدیث شریفه رسول کرم)ص( که فرمودند هر جوان مومنی که قرآن 
بخواند قرآن با گوشت و خونش آمیخته میگردد. )اصول کافی ج 2 ص 
603٫( اظهار داشتند: به مناسبت ایام مبارک و فرخنده رجب المرجب و 
عید سعید مبعث رسول اکرم )ص( مسابقه قرآنی حفظ سوره های مبارکه 
علق،ش��مس و اعلی ویژه فرزندان کارکنان جمعیت هالل احمر استان 
گلس��تان در روز 31 فروردین ساعت 11 صبح در محل نمازخانه ستاد 
اداری ش��ماره 2 واقع در کوچه عطایی پشت پارک شهر گرگان برگزار 

گردید.

ديدار مديرعامل شرکت گاز استان ايالم 
با روسای ستادی و ادارات گاز نواحی

ايالم- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل ش��رکت گاز استان با 
روسای س��تادی و ادارات گاز نواحی ، مسئولین امور مشترکین،امداد 
و تعمیرات جهت اصالح و بهبود فرآیندهای کاری جلس��ه ای برگزار 
نمودند.   به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز استان ایالم:مدیرعامل 
ش��رکت گاز استان در این مراسم  ضمن آرزوی سالمتی و طول عمر 
با عزت برای مقام معظم رهبری و همچنین برای تمامی مسئولین و 
خادمین نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در جهت خدمات رسانی 
به ملت ش��ریف ایران اس��المی از خداوند متعال توفیقات روزافزون را 
خواس��تار ش��د.   در این دیدار که مسئولین و روسای کلیه واحد های 
س��تادی و همچنین ادارات گاز نواحی حضور داشتند مهندس عباس 
شمس الهی خاطر نشان کرد:نقش کارکنان بسیار حساس و قابل توجه 
است و با احساس مسئولیت و انجام مطلوب وظایف محوله ، بخصوص 
تس��ریع در خدمات رسانی، اصالح مس��تمر و بهبود فرآیندها و روش 
های کاری، پیاده سازی سیستم CIS و برنامه ریزی الزم  می توان به 
اهداف تعالی س��ازمانی دست یافت.  وی با تأکید برحضور گسترده در 
کلیه برنامه های شرکت اعم از اجتماعی ،فرهنگی و معنوی و رعایت 
مسائل مربوط به حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع گفت:امیدوارم 
در سال جاری بتوانیم با همت همدلی و تالش مستمر شما عزیزان و 
سایر همکاران روند توسعه گازرسانی و خدمات رسانی به مردم شریف 
استان را سرعت ببخشیم، در ادامه این جلسه هریک از روسای نواحی 
نظرات،پیشنهادات مسائل و مشکالت خود را در زمینه شرایط کاری و 
اداری بیان نمودند و مدیرعامل با درایت و صحه صدر به همه سواالت 
همکاران پاسخ گفته و در مواردی دستور پیگیری و اقدامات قانونی و 

الزم را صادر نمودند.

اتمام ساخت 5 مدرسه در پروژه های 
مسکن مهر استان مرکزی

اراک- خبرن�گار فرصت امروز - مدیرکل راه وشهرس��ازی و 
دبیر شورای مسکن استان مرکزی گفت: در راستای ارتقای خدمات 
روبنایی پروژه های مس��کن مهر تاکنون س��اخت پنج باب مدرس��ه 
در پنج ش��هر اس��تان به اتمام رس��یده و به عنوان یکی از خدمات 
فرهنگی-اجتماعی این اداره کل به هم استانی ها تقدیم شده است.  
به گزارش ایس��نا، منطقه مرکزی، به نقل از روابط عمومی اداره کل 
راه و شهرسازی استان مرکزی، مجید شارقی افزود: خدمات روبنایی 
پیش بینی شده در  پروژه های مسکن مهر در اکثر شهرهای استان 
به اتمام رسیده است.  وی بیان کرد: با توجه به اهمیت مقوله تقویت 
زیرس��اخت های مرتبط با فرهنگ ارزش��مند اقامه نماز جماعت در 
پروژه های مس��کن مهر که از برکات نظام مقدس جمهوری اسالمی 
و رویکردهای اساس��ی ستاد اقامه نماز وزارت راه و شهرسازی است، 
س��اخت و تحویل هش��ت باب مس��جد در پروژه های مس��کن مهر 
ش��هرهای خمین، محالت، دلیجان، مهاجران و اراک از س��ال های 
اخیر با جدیت در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت.  وی تصریح کرد: 
از این تعداد مس��جد با تالش های صورت گرفته 6 باب مس��جد به 
بهره برداری رس��یده و دو باب دیگر در شهرهای ساوه و کوی نبئی 
اراک در حال تکمیل هس��تند.  شارقی در خصوص ویژگی های فنی 
دو  پ��روژه فوق اظهار کرد: مس��جد کوی علوی س��اوه با 60 درصد 
پیش��رفت فیزیکی به ش��هرداری تحویل داده شده است. همچنین 
مس��جد کوی کوثر شهرک نبئی با مش��ارکت بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی با پیشرفت 65 درصدی در حال اجراست. 

اخبار

مديرعامل شرکت گاز استان گیالن: 
پروژه پايش مصرف سوخت هیتر با 
کنتورهای ديافراگمی با موفقیت در 

شهرستان سیاهکل اجرايی شد
رشت- زينب قلیپور- در بهار امسال پروژه 
پژوهشي با هدف پایش مصرف سوخت هیتر با 
کنتورهای دیافراگم��ی و کاهش مصرف گاز در 
مش��عل های گازی اتمس��فریک در شهرستان 
سیاهکل استان گیالن اجرا شد. جمشید ظهیری 
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان اینکه مصرف گاز هیترها یکی 
از مس��ائل مهم در تراز مالی شرکت های گازرسانی محسوب می شود، 
گفت: این پروژه پژوهش��ی که بصورت پایلوت در شهرستان سیاهکل 
اجرایی شده نتایج بسیار خوبی را در بر داشته است. مدیرعامل شرکت 
گاز استان با بیان مطالب فوق در جلسه شوراي پژوهش شرکت افزود: 
شرایط فعلي هیترهاي موجود به دالیل مختلف از جمله نامناسب بودن 
پیلوت، موجب هدررفت بس��یار انرژي بدلیل شرایط نامطلوب احتراق 
مي ش��ود. وي ادام��ه داد: از تاثیرات خوب این پ��روژه، کاهش بیش از 
45درص��دي مصرف گاز در هیترها و کاهش گازهای مخرب زیس��ت 
محیطی و گلخانه ای  نظیر co  )از ppm 322  به 6ppm( می باشد. 
ظهیري افزود: این سیس��تم در فشار 2پوندی کار می کند و از ویژگی 
های منحصر به فرد این طرح مي توان به مقرون به صرفه بودن تجهیزات 
منصوبه، سادگی طرح در زمان تعمیرات، ایمنی بسیار باال و اندازه گیری 

گاز مصرفی مشعل توسط کنتور دیافراگمی اشاره نمود. 

تقدير و قدردانی از مدير منطقه جناب آقای مراد 
توسط استاندار هرمزگان 

اهدای لوح سپاس به مناسبت روز جهانی 
ارتباطات و روابط عمومی 

فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
امروز - بر کس��ی پوش��یده نیست 
ک��ه روابط عموم��ی یک��ی از ارکان 
اصلی تاثیرگذار در امر اطالع رسانی 
و هدایت سازمانها بشمار    می رود و 
نقش آن در سیاستگذاریهای نظام کامال مشهود است ؛ بنابراین فعالیتها 
و عملکرد آن میسر نمی شود ، مگر با حمایت مدیران آینده نگر و همراه. 
بدین سبب به مناس��بت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی ، بپاس 
همکاری های صمیمانه مدیر منطقه جناب آقای مراد ، توس��ط دکتر 
جادری اس��تاندار هرمزگان از ایشان به همراه معاون بازرگانی منطقه و 
رییس روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی هرمزگان تقدیر 

و تشکر گردید.
  

در آستانه افزايش اوج مصرف انرژي برق در فصل تابستان
سمینار آموزش مديريت بهینه مصرف انرژي در 

مدرسه شاهد پسران زنجان برگزار شد
زنجان- خبرنگار فرصت امروز -ب��ه گزارش دفترروابط عمومي 
شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان، با توجه به افزایش  اوج مصرف 
برق درفصل تابس��تان ، ضرورت اطالع رس��اني وآگاهي مردم از نحوه 
مدیریت بهینه مصرف انرژي برق دوچندان ش��ده و  بدلیل نقش مهم 
آموزش وپرورش در نهادینه کردن فرهنگ صحیح الگوي مصرف انرژي ،  
مدارس در اولویت کاري برگزاري سمینارهاي آموزشي قرار گرفت . گروه 
مدیریت مصرف برق این شرکت در راستای ترویج فرهنگ مصرف بهینه 
و آگاه س��ازی دانش آم��وزان در خصوص اصول صحیح الگوي مصرف، 
اقدام به برگزاری سمینار آموزشي در مدرسه شاهد پسران زنجان کرد 
و درب��اره آش��نایی با نحوه تولید، انتقال و توزی��ع انرژی برق، اهمیت و 
جایگاه برق در زندگی، سرانه مصرف برق در ایران و مقایسه آن با سایر 
کشورها، ضرورت بهینه سازی مصرف برق، لزوم صرفه جویی انرژی در 
منزل، مقایس��ه المپ های کم مصرف با المپهای رشته ای، استفاده از 
المپ کم مصرف و منافع اقتصادی آن، لزوم جایگزینی المپهای معمولی 
پر مصرف با المپهای کم مصرف، خودداری از اس��تفاده کولرهاي گازي 
پر مصرف ، لزوم انتقال ساعات کار وسایل پر مصرف خانگی به ساعات 
کم باری یا میان باری،  لزوم رعایت ایمنی برق، پرهیز از دستکاری وسایل 
و تجهیزات برقی، ش��یوه های کاهش مصرف برق در وسایل خانگی از 
قبیل یخچال، فریزر، لباس شویي، کولر و . . . آموزش های الزم به دانش 
آموزان ارائه گردید. در پایان سمینار یاد شده  با طرح سواالتي از دانش 

آموزان به تعدادي از آنها جوائزي اهداء شد.
افزايش ضريب پايداری انتقال گاز در استان های شمالی

افتتاح پست جديد برق 20kvتاسیسات 
تقويت فشار گاز رامسر

س�اری – دهق�ان - ب��ه 
عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش 
منطقه9عملی��ات انتق��ال گاز 
روز دوش��نبه دوم اردیبهشت 
ماه 1396افتتاح پس��ت جدید 
تاسیس��ات تقویت فش��ار گاز 
رامسر توس��ط مهندس داودی نژاد مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز 
بهره برداری گردید. داودی نژاد خاطر نشان داشتند با توجه به حساسیت 
تاسیسات  تقویت فشار گاز رامسر به جهت تامین  گاز استانهای شمالی 
پس��ت برق  20kv  جدید برای تاسیس��ات فوق الذکر طراحی و اجرا 

گردید.

کشف ۷۴.5میلیارد ريال کاالی قاچاق 
در آب های خلیج فارس

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز - فرمانده 
دریابانی اس��تان بوش��هر گفت: با ت��الش ماموران 
دریابان��ی 74 میلی��ارد و 563 میلیون ریال کاالی 
قاچاق از شناورهای حامل این کاالها در آبهای خلیج 
فارس استان بوشهر کشف و 9 نفر دستگیر شدند. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی دریابانی استان بوشهر  سردار قلندر 
لشکری در جمع خبرنگاران در بوشهر، با تاکید بر اشراف اطالعاتی و  آمادگی 
عملیاتی نیروهای دریابانی در مقابله با قاچاقچیان آبهای خلیج فارس اظهار 
داشت:  ماموران دریابانی با داشتن تجهیزات  مدرن و پیشرفته شبانه روزی 
تمام تحرکات قاچاقچیان در آبراه خلیج فارس رصد می کنند. وی با تاکید بر 
برخورد قاطع با قاچاقچیان در خلیج فارس افزود:  در این راستا ناوگروه های 
ش��ناوری، پست های کنترل مرزی  و تیم های تخصصی دریابانی در پهنه 
آبهای خلیج فارس تش��کیل ش��ده و تردد ش��ناورهای در این  آبراه  مورد 
رصد دریابانی استان بوشهر قرار دارد. سردار لشکری با بیان اینکه دریابانی 
استان بوشهر از توانمندی باالیی برخوردار است افزود:  شناورهای دریابانی 
ب��ا تجهیزات کامل و توانمندی باال  برای رصد ش��ناورها تا اعماق مختلف 
خلیج فارس در برخورد با قاچاقچیان  تردد می کنند. فرمانده دریابانی استان 
بوش��هر از کش��ف 74 میلیارد و 563 میلیون ریال کاالی قاچاق در آبهای 
استان بوشهر خبرداد و خاطر نشان کرد: ماموران فرماندهی دریابانی استان 
بوش��هر طی 72 ساعت گذشته بیش از 74 میلیارد ریال کاالی قاچاق در 
آبهای خلیج فارس کش��ف کردند. فرمانده دریابانی استان با بیان اینکه 9 
نفر متهم در این ارتباط دس��تگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع 
 قضایی شدند تصریح کرد: عزم دریابانی و دستگاه قضا برای برخورد قاطع با 

توزیع کنندگان قاچاق جدی است.
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 آیا دولت از صنعت خودرو حمایت می کند؟ 
این پرسش چالش برانگیز در حالی مطرح است 
که دس��ت اندرکاران صنعت خودرو اعتقادی به 
حمایت های دولتی از این صنعت ندارند، اما در 
عوض بس��یاری از کارشناسان به واسطه قوانین 
جاری و همچنین انحص��ار بازار خودرو معتقد 
به حمایت صد درصدی دولت از خودروسازان 

هستند. 
این کارشناسان حمایت دولت از خودروسازان 
را ج��زو بدیهی��ات ای��ن صنع��ت می خوانند و 
آن را عام��ل بازدارن��ده ای در توس��عه زنجیره 
خودروس��ازی کش��ور عنوان می کنن��د. حال 
در ش��رایطی که دولت قص��دی برای واگذاری 
سهام خود در خودروسازی ها ندارد و همچنان 
پیگیر آزادس��ازی قیمت خودرو اس��ت، به نظر 
می رسد که این موضوع در فضای پساتحریم با 
چالش هایی همراه باشد؛ چالش هایی که تداوم 
حضور دولت در خودروسازی ها را برنمی تابد. 

 ب��ر این اس��اس به دنب��ال لغ��و تحریم های 
بین المللی و باز ش��دن فضای اقتصادی کشور، 
این امید شکل گرفت که بازار خودرو به واسطه 
حضور ش��رکای جدید خودروس��ازی و کاهش 
دخالت های دولتی وارد فضایی رقابتی شود. با 
وجود این با گذشت دو سال از توافق هسته ای 
اما تغیی��ری در عملکرد دول��ت در این زمینه 
مش��اهده نشده اس��ت و دولت همچنان بدون 
ارائه برنامه اصالح س��اختار به خودروسازی ها 
کمک می کند، این در ش��رایطی است که این 
کمک ها صرفاً محدود به کاهش موجودی انبار 
خودروس��ازان بدون اصالح س��اختاری ش��ده 

است. 
بر همین اس��اس بسیاری تداوم این روند در 
شرایط کنونی را موجب ضرر به تولید کنندگان 
خودروی کش��ور عنوان می کنند و تأکید دارند 

در صورتی ش��رایط پساتحریم می تواند موجب 
رش��د و توس��عه صنعت خودرو شود که دولت 
از تصدی گری در صنعت خودرو دست بردارد. 
به این ترتیب نخس��تین گام در راستای تحقق 
اهداف این صنعت با حضور ش��رکای خارجی، 
خصوصی س��ازی کامل صنعت خ��ودرو عنوان 
می ش��ود. به منظ��ور درک بهتر ای��ن موضوع 
باید نگاهی به تجربه س��ایر کش��ورها در حوزه 
خودروس��ازی داش��ته باش��یم. تجربه توسعه 
صنعت خودرو در کش��ورهای توس��عه یافته و 
اقتصادهای نوظهور نش��ان می دهد که هرچند 

خودروس��ازی و صنایع وابس��ته به آن، یکی از 
صنای��ع بس��یار مهم برای دولت ها به حس��اب 
می آین��د، اما دولت ها حمایت ه��ای همه جانبه 
و بدون برنامه  از خودروسازان خود نداشته اند. 
با وجود این در ایران حمایت دولت به صورت 
حمای��ت تعرف��ه ای و همچنی��ن حمایت های 
مقطع��ی در قالب تس��هیالت کالن بانکی بوده 
ک��ه نتیجه ای جز وابس��تگی تولید کنندگان به 
دولت نداش��ته اس��ت. در حال حاضر میانگین 
تعرفه واردات خودرو در ایران 50درصد در نظر 
گرفته ش��ده که سال هاست هیچ گونه تغییری 

در رقم آن صورت نگرفته است. این موضوع در 
حالی است که کارشناس��ان همواره بر کاهش 
تدریجی تعرفه واردات خ��ودرو همچون دیگر 
کش��ورها تأکید داشته اند؛ چرا که عدم کاهش 
تدریج��ی و پلکانی تعرف��ه واردات موجب بروز 
انحص��ار در بازار خ��ودروی ایران ش��ده و در 
عم��ل رقابت را در این بازار نابود کرده اس��ت. 
در این بین اما دولت برای سرپا ماندن زنجیره 
خودروس��ازی و تأکید بر س��هم این صنعت در 
اشتغال کشور و تأثیر آن در شاخص های کالن 
اقتص��ادی نه تنها حمایت خود از این صنعت را 
کاهش نمی دهد بلک��ه به دلیل تصدی گری اش 
ب��ه حمایت ه��ای بی برنام��ه نیز می پ��ردازد؛ 
موضوعی که به گفته کارشناس��ان در ش��رایط 
پس��اتحریم و آن ه��م با حضور خودروس��ازان 

خارجی مغایرت دارد. 
به اعتقاد کارشناس��ان در صورتی که دولت 
خواه��ان توس��عه واقعی صنعت خودرو اس��ت 
و قصد دارد دو ش��رکت بزرگ خودروس��از در 
مسیر خودروساز شدن گام بردارند، باید بتواند 
ب��ه م��رور حمایت ه��ای خ��ود را کاهش دهد 
تا ای��ن صنعت بتواند روی پای خود بایس��تد؛ 
بنابراین در این شرایط بهترین موقعیت حضور 
مش��ارکت های شکل گرفته میان خودروسازان 
داخل��ی و خارجی اس��ت ک��ه می تواند ضمن 
باال ب��ردن دانش و تکنولوژی در ش��رکت های 
خودروس��از به افزای��ش ت��وان و ظرفیت این 
صنعت نی��ز کمک جدی کند. بر این اس��اس 
بسیاری از کارشناس��ان تأکید می کنند که در 
ش��رایط کنونی دولت باید بتوان��د زمینه های 
ک��ردن  رقابت��ی  و  کام��ل  خصوصی س��ازی 
ب��ازار خودروی کش��ور را رقم بزن��د تا اهداف 
خودروسازی کشور در دوران پساتحریم محقق 

شود. 

لزوم تغییر الگوی حمایت دولتی از خودروسازان

یک کارش��ناس صنعت خودروی کش��ور با 
اشاره به انحصارگرایی در صنعت خودروسازی 
گفت: تنها راه برون رفت صنعت خودروسازی 
ایران از رویه کنون��ی تولید، خروج از انحصار 

و اقدام به خصوصی سازی این صنعت است. 
ابوالفضل خلخالی در گفت وگو با خبر خودرو 
اف��زود: در صورت��ی که صنعت خودروس��ازی 
ایران از انحصار دولت خارج ش��ود و به سمت 
خصوصی سازی رود راه برای تولید خودروهای 

باکیفیت داخلی هموار می شود. 
خودروه��ای  تولی��د  داش��ت:  اظه��ار  وی 
با کیفی��ت داخلی در گرو خ��روج از انحصار و 
فاصله گرفتن از رویه کنونی تولید اس��ت چرا 
ک��ه تولیدکنندگان در حال حاض��ر به مونتاژ 
خودروه��ای خارجی بس��نده کرده اند و تولید 
خ��ودروی ملی را در اولویت فعالیت خود قرار 

نداده اند. 
وی با بیان اینک��ه انحصارگرایی در صنعت 

خودروسازی موجب رانت می شود، خاطرنشان 
کرد: با سرمایه گذاری روی بخش های گوناگون 
صنعت خودروس��ازی و تأمین زیرساخت های 
اولیه تولید خودروی داخلی با کیفیت، می توان 
پیشرفت این صنعت را تحقق یافتنی دانست و 
صنعت خودروسازی را از انحصار گرایی خارج 

کرد. 
داش��ت:  اب��راز  پای��ان  در  خلخال��ی 
هدفگذاری های تولید خودرو در سال 96 باید 

براساس توسعه تولید محصوالت جدید با برند 
ملی باش��د و دول��ت و بانک ها حمایت الزم را 
از خودروس��ازان داشته باشند تا بتوانند دانش 
فنی تولید و س��طح کیفی خودروهای داخلی 
را ارتق��ا دهن��د، البته همکاری ب��ا طرف های 
خارجی نی��ز می تواند موجب جوینت ش��دن 
تولیدکنن��دگان داخل��ی ب��ا تولیدکنن��دگان 
خارجی ش��ود و انتقال دان��ش تولید را در پی 

داشته باشد. 

انحصارگراییدرصنعتخودروسازیموجبرانتمیشود

خبر

مهمترینمانعتوسعهصنعتخودرو
چیست

س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی می گوید: تغییر نگاه خودروسازان مهم ترین عامل 
در بهب��ود و توس��عه صنعت خودروی ایران اس��ت.  س��عید 
باستانی در گفت وگو با خبر خودرو اظهار داشت: در صورتی 
که نگاه خودروس��ازان تغییر کرده و بر تولید متنوع و کیفی 
و توسعه بازار صادراتی متمرکز شود، بی تردید شاهد توسعه 
کم��ی و کیف��ی و رقابت پذیری این صنع��ت در بازار جهانی 
خواهیم بود.  وی تأکید کرد: در ش��رایط کنونی شرکت های 
خودروسازی باید تکلیف شان را در خصوص توسعه و تدوین 
سیاس��ت کلی این صنعت مشخص کنند ضمن اینکه با آغاز 
دولت جدید نیز باید بخش��ی از سیاس��ت گذاری های دولت 

دوازدهم در حوزه خودروسازی نیز تغییر کند. 
وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر وجود انحصار، مانع 
از توس��عه کمی و کیفی در ش��رکت های خودروسازی شده 
است، تصریح کرد: در شرایط ایجاد شده باید نگاه شرکت ها 
تغییر کرده و در جریان قراردادها و همکاری های خودرویی 
نگاه صادراتی داش��ته و براساس توسعه سهم داخلی سازی و 
استفاده از توانمندی قطعه س��ازان داخلی به تولید مشترک 

بپردازند. 
وی با تأکید بر اینکه باید تبدیل به خودروس��از ش��ویم نه 
اینک��ه صرفاً واردکننده تکنولوژی باش��یم، اف��زود: امروز در 
جریان س��رمایه گذاری های جدیدی ک��ه در صنعت خودرو 
صورت گرفته، الزم اس��ت که سیاست گذاری های خودرویی 
نیز به سمتی حرکت کند که صنعت خودروی ایران در رتبه 

اول عرضه خودرو در بازار منطقه قرار گیرد. 

جدیدترینوضعیتتولیدخودروهای
سنگین

فروردی��ن ماه امس��ال تولید انواع کامی��ون به طور میانگین 
۳.6 درص��د افزایش یافت.  در این مدت تولید این محصوالت 
 در س��ایپا دیزل ب��ا افزایش ۱0۸.۳ درصدی هم��راه بوده و از
 ۳6 دس��تگاه در فروردین ماه س��ال گذش��ته به ۷5 دستگاه 
رس��ید.  تولید ان��واع کامیون در زامیاد نیز صع��ودی بود و از 
صفر دستگاه در فروردین ۱۳95 به ۱۱ دستگاه افزایش یافت.  
فروردین ماه امس��ال تولید انواع کامی��ون در کاریزان خودرو 
نیز افزایش یافته و با رش��د ۸۱0 درصدی از ۱0 دس��تگاه در 
فروردین ماه س��ال گذشته به 9۱ دس��تگاه رسید. تولید انواع 
کامی��ون در گروه بهمن نیز با افزای��ش ۱۱.۲ درصدی همراه 
بوده و از ۱۸۷ دستگاه در فروردین ماه ۱۳95 به ۲0۸ دستگاه 
افزایش یافت.  تولید این محصوالت در تیراژ دیزل نیز صعودی 
ب��وده و با افزایش ۲0درصدی از ۱0دس��تگاه در فروردین ماه 
سال گذش��ته به ۱۲دستگاه رسید. برخالف این شرکت ها، اما 
تولید انواع کامیون در برخی ش��رکت ها با کاهش همراه بوده 
اس��ت. در این زمین��ه تولید این محص��والت در ایران خودرو 
دی��زل با کاه��ش 9۲.۳ درصدی از ۲6 دس��تگاه در فروردین 

۱۳95 به دو دستگاه کاهش یافت. 

خبر

آیاتحولیبزرگدرصنعتقطعهسازی
درراهاست؟

یک فعال صنعت قطعه سازی کش��ور می گوید: امیدواریم 
در دولت دوازدهم ش��رایط به گونه ای باشد که توجه خاصی 
به صنعت به خصوص صنعت خودرو و قطعه س��ازی ش��ود.  
محس��ن رزم خواه با اش��اره به لزوم تحول جدیدی در حوزه 
قطعه سازی کشور تصریح کرد: باید در دولت جدید برنامه ها 
به سمتی هدف گذاری ش��وند که صنعت قطعه سازی کشور 
به شرایط مطلوب دست یابد.  وی با اشاره به ادامه مشکالت 
در برخ��ی از واحده��ای صنعت��ی تأکید کرد: متأس��فانه به 
جز تع��داد محدودی از واحدهای صنعتی و تولیدی، س��ایر 
ش��رکت ها همچنان با ظرفیت بس��یار کمی در حال فعالیت 
هس��تند، از این رو انتظار می رود دول��ت دوازدهم راهکاری 
برای رفع مش��کالت این بخش از واحده��ا تدوین و اجرایی 
کن��د.  وی گفت: باید اس��تراتژی توس��عه صنعت خودرو به 
درس��تی برنامه ریزی و اجرایی شود چرا که تا زمانی که این 
اس��تراتژی عملیاتی نش��ود، هیچ اتفاقی در صنعت خودرو و 
قطعه سازی کش��ور رخ نخواهد داد.  وی تصریح کرد: دولت 
باید با توجه به ش��رایط جدید استراتژی مشخصی را تعریف 
و مش��خص کند که سیاست دولت و وزارت صنعت و معدن 
در حوزه صنعت قطعه س��ازی چیس��ت؟  وی اظهار داشت: 
چنانچه بخواهیم صنعت قطعه س��ازی ایران به فعالیت خود 
ادامه دهد باید این روند براس��اس برنامه ای مش��خص باشد 
و بی تردی��د این برنامه هم نمی تواند ج��دای از آنچه که در 
صنعت قطعه س��ازی دنیا وجود دارد شکل بگیرد.  این فعال 
در صنعت قطعه س��ازی خاطرنشان کرد: امروز ضرورت دارد 
واحدهای قطعه س��ازی کش��ور به س��مت واحدهای بزرگ 

صنعتی حرکت کنند. 

قیمتهایجدیدخودروتایکماه
آیندهاعالممیشود

رضا ش��یوا در خصوص تعیین تکلی��ف قیمت های جدید 
خ��ودرو در س��ال جاری، اظهار داش��ت: ش��ورای رقابت در 
ماه ه��ای اخیر رایزنی هایی را با بان��ک مرکزی برای دریافت 
نرخ تورم بخشی انجام داد و خوشبختانه اخیرا این آمار را از 

بانک مرکزی دریافت کرده است. 
وی ب��ا بیان اینکه برای تعیی��ن قیمت های جدید خودرو 
عالوه بر ن��رخ تورم بخش��ی نیازمند ارزیاب��ی کیفیت انواع 
محصوالت هس��تیم، اف��زود: وزارت صنعت در بحث کیفیت 
خ��ودرو هدفگذاری هایی را تعیین کرده، م��ا نیز درصددیم 
ای��ن پارامترها را در انواع خودرو ارزیابی و میزان تحقق آنها 
را بررس��ی کنیم.  رئیس شورای رقابت تصریح کرد: عالوه بر 
این ش��ورا از شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران هم 
اطالعات��ی را دریافت کرده و مش��غول تکمیل آنها هس��تیم 
تا با ق��رار دادن نتایج در فرمول قیمت گذاری خودرو میزان 
افزایش یا کاهش قیمت ها محاسبه شود. حتی شورا همانند 
سال گذشته برای عدم افزایش کیفیت خودرو هم نمره های 

منفی را در نظر خواهد گرفت. 



راجر مور، هنرپیشه مش��هور نقش جیمز باند در سن ۸۹ سالگی 
درگذشت. خانواده س��ر راجر مور، مرگ او را در توییتر تایید کرده 
و گفته  ان��د ک��ه او بعد از »نبردی کوتاه اما ش��جاعانه با س��رطان« 
درگذش��ته است. خاکس��پاری راجر مور که در سوئیس درگذشت، 
به خواسته خودش در موناکو و در مراسمی خصوصی انجام خواهد 
ش��د. به گزارش کافه س��ینما، هواداران این س��تاره بریتانیایی او را 
ب��ا نقش آفرینی در فیلم هایی از مجموعه جیم��ز باند مانند »بکش 
زنده بم��ان« و »اختاپوس« به یاد دارند. او مدتی نیز س��فیر حس 
نیت یونیس��ف بود و این سازمان در بیانیه ای از درگذشت آقای مور 
اظهار تاسف کرد. تنها فرزند یک پلیس، در ۱۹۲۷ در استاک ول در 
انگلستان به دنیا آمد و کودکی خوبی داشت. او در زندگینامه خود 
به عش��قش به سینما از کودکی اش��اره کرده است و اینکه »عادت 
داش��ت به پرده نقره ای با تعجب نگاه کند در حالی که نمی دانست 
خود بخش��ی از این دنیای جادویی خواهد شد.« او کار بازیگری را 
در ۱۹۴۰ شروع کرد؛ اما تا مدت های مدید فقط نقش های کوچک 
بازی کرد و نام و آوازه ای نداشت. او با بازی در دو سریال تلویزیونی، 
»قدیس« و »مجاب کنندگان« )که در آن با تونی کورتیس همبازی 
بود( به ش��هرت رس��ید. در س��ال ۱۹۶۷ بازی در نقش جیمز باند 
-مامور دو صفر هفت در کتاب ایان فلمینگ- به او پیش��نهاد شده 
بود اما تا ۱۹۷۳ طول کش��ید تا او به عنوان جیمز باند ایفای نقش 

کند. بع��د از اینکه تهیه کنندگان جیمز باند او را متقاعد کردند که 
وزن کم کند، آمادگی جس��مانی پیدا کند و موهایش را کوتاه کند، 
اولین جیمز باند خود را با عنوان »زندگی کن و بگذار بمیرد« بازی 
کرد. او در کنار فیلم های دیگر تا س��ال ۱۹۸۵ در ش��ش جیمز باند 
ظاهر ش��د اما در آن زمان ۵۷ س��ال داشت و به گفته خودش باید 
از فیلم ه��ای باند کناره گیری می کرد، دخترها جوان تر می ش��دند و 
من خیلی پیر بودم. در این بین البته ش��ون کانری یک بار دیگر در 
نقش جیمز باند در فیلم »غیر رس��می« و »دیگر نگو هرگز« بازی 
کرد، همان سالی که راجر مور اختاپوس را بازی کرد؛ اما به توصیه 
دوس��ت مشترک جیمز ش��ون کانری و راجر مور، مایکل کین، این 
دو نه درباره تجربه ش��ان از بازی در نقش جیمز باند با هم صحبت 
کردند و نه به دام آنچه رس��انه ها جن��گ دو جیمز باند می خواندند 
افتادن��د. راجر مور هم قبل هم بعد و هم در زمانی که در فیلم های 
جیم��ز باند بازی می کرد در فیلم های دیگری هم نقش آفرینی کرد 
اما نقطه اوج کار سینمایی او همین شش فیلم جیمز باند است. خود 
راج��ر مور از بین فیلم های جیمز باندی که بازی کرد »جاسوس��ی 
که عاش��ق من بود« را بیشتر از همه دوست داشت. او دانیل کریگ 
و بعد شون کانری را محکم ترین جیمز باندها می دانست. راجر مور 
در س��ال ۲۰۰۳ به دلیل خدماتش به صنعت س��ینما لقب »س��ر« 
گرفت. راجر مور فعالیت های انسان دوستانه و خیریه زیادی داشت.
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روزشمار برگزاری انتخابات هیأت رئیسه مجلس فعال شده 
و فراکسیون ها جلسات متعددی برای چینش صدرنشینان 
خانه ملت دارند. هرچند نگاهی به صدرنشینان مجلس در 
ادوار مختلف نش��ان می دهد که نخس��تین هیأت رئیسه با 
ان��دک تغییراتی تا آخر نیز ثابت خواه��د ماند، اما مجلس 
دهم تا امروز نش��ان داده اس��ت که می تواند شگفتی آفرین 
باشد. به گزارش خبرآنالین، کاظم جاللی، رئیس فراکسیون 
مستقلین گفت: مذاکراتی با اعضای فراکسیون امید و والیی 
ص��ورت گرفت تا در ص��ورت موافقت به یک مدل ترکیبی 
برای مجلس دست پیدا کنیم. به این معنا که اعضای هیأت 
رئیسه مجلس را ترکیبی از سه فراکسیون  )امید، مستقلین، 
والیت( تشکیل دهد. او درباره گزینه احتمالی برای کرسی 
ریاست مجلس گفت: هر چند هنوز وارد مصادیق نشدیم اما 
نظر اغلب نمایندگان بر این است که ریاست علی الریجانی 

ادامه پیدا کند. حتی افرادی که در سال گذشته به الریجانی 
رأی نداده بودند معتقدند او گزینه ای مناسب برای ریاست 
مجلس اس��ت. محمدرض��ا عارف، رئیس فراکس��یون امید 
و همچنی��ن رئیس مجمع نماین��دگان تهران رقیب جدی 
علی الریجانی در نخس��تین انتخابات هیأت رئیسه بود. از 
نجایی ک��ه ۱۰۵ رأی را می توان حداقل آرای فراکس��یون 
امید دانست و با توجه به اینکه گفته می شود تعداد اعضای 
فراکسیون امید از سال گذشته تا امروز افزایش قابل توجهی 
داشته اس��ت، لذا اگر عارف تصمیم بر کاندیدا شدن بگیرد 
شاید رقابتی تنگاتنگ تر از سال گذشته میان این دو گزینه 
رقم بخورد. محمدجواد ابطحی عضو فراکس��یون والیی نیز 
گفت: برای کرسی ریاست ما آقایان حاجی بابایی، زاهدی و 
س��الک را داریم و برای دیگر کرسی ها آقای فرهنگی، آقای 

دهقان و... وجود دارند که می توانند مطرح شوند. 

البی های داغ برای چینش صدرنشینان مجلس

  س�یدعباس عراقچی، رئیس س�تاد 
پیگی�ری اجرای برج�ام، تمدید تعلیق 
تحریم های هسته ای را نخستین آزمون 
ترامپ خواند و گفت: ترامپ تاکنون به 
تعهدات برجامی خود پایبند بوده است. 
  تارنمای خبری فیگارو پرشمارگان ترین 
روزنامه فرانسه نوشت:  »پیروزی درخشان 
حس�ن روحان�ی در انتخاب�ات روز جمعه 
29اردیبهشت، بهترین خبر خاورمیانه در 

نیمه نخست سال 2017 است.«

نیویورک تایمز نوش�ت: ایران بزرگ تر از آن اس�ت که ترامپ آن را 
منزوی کند؛ منزوی کردن ایران برای خوش خدمتی به س�عودی ها 

یک اشتباه و تیر به خطا افکندن است. 

تیتر اخبار

رئی��س مرکز ملی خشکس��الی و مدیریت بحران س��ازمان 
هواشناس��ی کشور ضمن تش��ریح وضعیت بارشی کشور طی 
هشت ماه گذشته اظهار کرد: از ابتدای مهرماه سال ۹۵ تا دوم 
خردادماه سال ۹۶، کل کش��ور، ۲۰۹ میلی متر بارش دریافت 
کرده که در مقایس��ه با سال گذشته که میزان بارش کشور در 
همین بازه زمانی ۲۲۵ میلی متر بوده، ۷.۴درصد کاهش بارش 
داشته است. به گزارش ایسنا، شاهرخ فاتح استان های کم بارش 
و پربارش کش��ور طی بازه هشت ماهه را اعالم کرد و گفت: در 
استان های خوزستان ۴۱درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۳۳درصد 
و یزد ۲۷درصد نسبت به میانگین بارش بلندمدت این استان ها، 
کاهش بارش وجود داش��ته اس��ت همچنین در سه استان قم 
با ۳۷درصد، هرمزگان ۳۶درصد و کرمان ۳۱درصد نس��بت به 
بارش بلندمدت این استان ها افزایش بارش وجود داشته است. 

فاتح با اشاره به وضعیت بارش استان تهران از ابتدای مهر سال 
۹۵ تا روز گذش��ته  )دوم خرداد ۹۶( اظهار کرد: استان تهران 
در این بازه زمانی ۲۷۹ میلی متر بارش دریافت کرده که نسبت 
به بلندمدت ۴.۳درصد افزایش بارش را تجربه کرده است. این 
کارشناس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به وضعیت دمایی 
کش��ور در ماه گذشته، گفت: دمای اردیبهشت ماه سال ۹۶ در 
کل کشور باال بود و به طور کلی اردیبهشت گرمی را پشت سر 
گذاشتیم و همه کشور ش��رایط گرم تری نسبت به حد نرمال 
اردیبهشت ماه در میانگین بلندمدت تجربه کرد و به طور کلی 
دمای کشور ۱.۴ درجه سلیسیوس گرم تر از شرایط بلندمدت 
بود. فاتح اضافه کرد: در ماه گذشته، استان های خوزستان ۲.۵ 
درجه سلیس��یوس، زنجان ۲.۳ درجه سلیسیوس و کردستان 

۲.۲ درجه سلیسیوس گرم تر از حد نرمال بودند. 

اعالم استان های پربارش و کم بارش کشور طی هشت ماه گذشته

  رئیس س�ازمان نظام پزشکی کشور 

گفت: تبلیغات ماهواره ای مبنی بر ارائه 
س�لول های بنی�ادی در قال�ب قرص و 
شربت، کذب و برای فریب افکار عمومی 

است. 
  رئی�س مرکز فوریت ه�ای اجتماعی 
بهزیس�تی کش�ور از 173 ه�زار مورد 
تماس با خط 123  )اورژانس اجتماعی( 
ط�ی س�ال گذش�ته خب�ر داد و گفت: 
مس�ائل و اختالفات خانوادگی در صدر 
تماس ها با اورژانس اجتماعی بوده است. 

ابوالفضل قناعتی، عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر از 
تعیین تکلیف نهایی نرخ کرایه ها در شهر تهران تا 1۵ خرداد خبر داد. 

تیتر اخبار

رئیس مؤسس��ه خانه آس��یا در اس��پانیا، فردوس��ی را 
اصلی تری��ن س��تون ادبیات ای��ران دانس��ت و گفت قطعه 
گمشده ما ایران اس��ت. به گزارش ایرنا، ترسا رودریگز دل 
آالمو در مراسم بزرگداشت شاعر پارسی گو حکیم ابوالقاسم 
فردوس��ی و پاسداشت زبان فارس��ی  افزود: ایرانیان خود را 
در اش��عار فردوس��ی، در روایات و رویدادهای آن می  بینند 
و هیچ کش��ور دیگری را نمی  شناسیم که مانند ایرانی ها به 
ش��عر عشق بورزند. وی گفت: پس از سال ها دوری از شعر 
ای��ران، معتقدم  اکنون زمان آن رس��یده که به آن نزدیک 
ش��ویم، زیرا در ایران این قطعه از پازل وجود دارد و وقتی  
به کشورهای اطراف آن سفر می کنیم، احساس کمبود این 
قطعه به خوبی احس��اس می شود. وی اظهار کرد: فردوسی 
در ادبیات زبان فارسی جایگاه اساسی دارد، به طوری که او 

یکی  از چهار ستون اصلی  ادبیات فارسی  است و سه ستون 
دیگر آن سعدی، حافظ و موالنا هستند، اما باید بدانیم که 
نخستین ستون از این چهار ستون، خود فردوسی است. وی 
تصریح کرد: ش��اهنامه برای اهداف بسیاری به کار می رود، 
از جمله ب��رای پیکربندی زبان جدید که هویت ملی  را در 
مقابل زبان بیگانه حفظ می کند، برای تقویت ایده گذشته 
امپراتوری و احیای داس��تان های اس��طوره ای که از سوی 
فرهنگ باستانی ایران در زمان هخامنشیان ایجاد و توسط 
طبقات روحانی حفظ ش��د. در ادامه خانم الئورا کاس��ترو 
متخصص تاریخ اساطیر ایران به عنوان آخرین سخنران این 
مراسم، مقاله خود را با عنوان مشروعیت قدرت در ایران از 
طریق شاهنامه و ادبیات ارائه داد. وی در این مقاله از سنت 

شفاهی دهقانان و کتب قدیمی به شاهنامه صحبت کرد. 

رئیس مؤسسه خانه آسیا در اسپانیا: 
ایران قطعه گمشده ما است

  خبرگزاری فرانسه نوشت: فیلم ظریف و 
شاعرانه  »24 فریم« آخرین ساخته عباس 
کیارس�تمی که در بخ�ش ویژه هفتادمین 
دوره جشنواره فیلم کن فرانسه به نمایش 
درآم�د، وداع عاطف�ی ب�ا س�ینمای این 

فیلمساز ایرانی بود. 
  نمایش این هفته فیلم »خوب، بد، جلف« 
ب�ا حض�ور عوامل اصل�ی آن در ونک�وور و 
تورنتوی کانادا با اس�تقبال ایرانی ها روبه رو 

شد. 

فیل�م س�ینمایی  »آبجی« ب�ه کارگردان�ی مرجان اش�رفی زاده و 
تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی در چهارمین جشنواره فیلم های 

ایرانی در آلمان به نمایش درمی آید. 

تیتر اخبار

س��ایت معتب��ر fourfourtwo در معرفی ۵۰ 
بازیکن برتر قاره آس��یا در فصلی که گذش��ت، نام 
پن��ج بازیکن ایرانی را نی��ز در میان بهترین ها قرار 
داد ک��ه در می��ان ۱۰ نفر برت��ر، زوج خط حمله 
تیم ملی ایران دیده می ش��ود. ب��ه گزارش ورزش 
س��ه، مجله معتبر fourfourtwo  طبق س��نت 
هر س��ال اقدام به معرفی ۵۰ بازیکن برتر آسیا در 
س��ال کرد و این تعداد را در ۵ گروه ۱۰ نفره روی 
خروجی خود قرار داد که در مرحله پایانی انتخاب 
برترین ه��ا در میان ۱۰ نفر اول قاره نام دو مهاجم 

اصلی تیم ملی ایران نیز دیده می ش��ود؛ بازیکنانی 
ک��ه جایگاه چه��ارم و هفتم را ب��ه خود اختصاص 
دادند. در فهرس��ت ۵۰ بازیکن سال آسیا تنها نام 
پنج بازیکن ایرانی دیده می ش��ود ک��ه با توجه به 
عملکرد خوب ایران در یک س��ال گذش��ته دور از 
انتظار نبود. بهترین رتبه را سردار آزمون در اختیار 
دارد ک��ه در رده چهارم قرار گرفت و در ادامه رضا 
قوچان ن��ژاد در رده هفت��م، علیرضا جهانبخش در 
رده یازده��م، مهدی طارم��ی در رده ۲۹ و کریم 

انصاری فرد در رده ۴۶ دیده شدند. 

آزمون و قوچان نژاد در میان 10 بازیکن برتر آسیا

س�رمربی  گل محم�دی  یحی�ی    
پیشین تیم های ذوب آهن و اکسین 
البرز هدایت تیم تراکتورسازی را بر 

عهده گرفت. 
  دیوان عالی اس�پانیا حکم 21 ماه 
زندان لیونل مس�ی ب�ه اتهام تقلب 

مهدی طارمی، مهاجم پرسپولیس با از دست دادن ضربه پنالتی در مالیاتی را تأیید کرد. 
دیدار مقابل لخویا که به تس�اوی بدون گل این دو تیم منجر ش�د، 
فرصت افزایش فاصله خود با رقیبان در صدر گلزنان را از دست داد. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان مردم کشورهای مختلف دنیا پس از حمله تروریستی به منچستر با قربانیان این حادثه ابراز همدردی کردند.  

در حالی که چهارمین دوره شورای شهر تهران ۱۳ مردادماه 
س��ال ۱۳۹۲ کار خود را آغاز کرد، بر اساس مصوبه جدید 
مجلس در مردادماه سال جاری کار چهارمین دوره شورا به 
پایان رس��یده و پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران، 
ری و تجریش کار خود را آغاز خواهد کرد. به گزارش ایسنا، 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در بهمن ماه سال ۹۵ 
در جریان بررس��ی طرح اصالح موادی از قانون تشکیالت، 
وظایف و انتخابات ش��وراهای اس��المی کش��ور و انتخاب 
شهرداران، اصالحاتی را در این قانون اعمال کردند به شکلی 
که در ماده ۳ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای 
اس��المی کشور و انتخاب شهرداران مقرر شد دوره فعالیت 
شوراهای اسالمی شهر و روستا از تاریخ تشکیل، چهار سال 
باشد که یک ماه پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روستا شروع می شود و چهار سال بعد خاتمه می یابد. 
 اما این مصوبه مورد مخالفت ش��ورای نگهبان قرار گرفت، 

چرا که اگر یک ماه پس از انتخابات پنجمین دوره شوراهای 
اس��المی ش��هر و روستا، ش��وراهای جدید ش��روع به کار 
کنند، دوره چهار س��اله شورای چهارم به طور کامل پایان 
نمی یابد. در پی این مخالفت ش��ورای نگهبان، نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی در فروردین ماه سال ۹۶ جهت 
تأمین نظر شورای نگهبان ماده ۳ قانون تشکیالت، وظایف 
و انتخابات ش��وراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران را 
اصالح کردند و در قانون مقرر ش��د دوره فعالیت شوراهای 
اس��المی شهر و روستا چهار سال  باشد که از ۱۴ مرداد ماه 
ش��روع می ش��ود و در ۱۳ مرداد ماه چهارسال بعد خاتمه 
می یابد و در تبصره زیر این ماده آمده است که دوره چهارم 
ش��وراهای اسالمی شهر و روس��تا در ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۶ 
خاتمه یافته و دوره پنجم این شوراها از ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۶ 
آغاز می شود. به این ترتیب بنابر اصالحی که مجلس شورای 
اسالمی در قانون مذکور انجام داده، روز ۱۴ مرداد ماه سال 

جاری، پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا آغاز 
ب��ه کار می کنند که باز هم این مصوب��ه اصالحی نیازمند 
تأیید ش��ورای نگهبان است. مهدی چمران، رئیس شورای 
اسالمی شهر تهران، درباره زمان آغاز به کار شورای اسالمی 
ش��هر تهران، ری و تجریش گفت: برابر قانون ش��هریورماه 
باید اعضای ش��ورای ش��هر در دوره جدید کار خود را آغاز 
کنند، اما طبق مصوب��ه جدید مجلس ۱۴ مرداد پنجمین 
دوره شورا باید کار خود را آغاز کند که این مصوبه مجلس 
هنوز مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفته است که اگر 
این موافقت انجام شود می تواند در این تاریخ، شورا در دوره 
جدید کار خود را آغاز کند. وی درخصوص اجرای مصوبات 
دوره های پیشین شورای شهر تهران توسط پنجمین دوره 
شورای اسالمی شهر تهران، ری و تجریش گفت: مصوباتی 
که در هر دوره شورای شهر تهران تصویب شده اند همانند 
قوانین مجلس هستند و باید اجرا شوند و اگر شورای جدید 

قصد تغییر آنها را داش��ته باش��د باید روند قانونی تغییر و 
تصویب مصوبه جدید را طی کنند. این درحالی اس��ت که 
احمد علیرضابیگی، عضو کمیس��یون شوراها و امور داخلی 
کشور در مجلس شورای اسالمی پیش از این در مصاحبه ای 
با اشاره به زمان آغاز پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر 
و روس��تا، اظهار داشت: ابتدا مجلس شورای اسالمی زمان 
آغاز به کار پنجمین دوره ش��وراها را ۲۹ خردادماه تعیین 
ک��رد، ولی پ��س از آن نمایندگان به منظ��ور پایان یافتن 
دوره چهار ساله ش��ورای چهارم، ۱۴ مرداد ماه ۹۶ را زمان 
آغاز به کار ش��ورای پنجم تعیی��ن کردند. با توجه به اینکه 
۱۴ مردادماه س��ال ۱۳۹۶ روز ش��نبه است آخرین جلسه 
ش��ورای شهر تهران در دوره چهارم سه شنبه ۱۰ مردادماه 
س��ال ج��اری خواهد بود و به این ترتیب  با قانونی ش��دن 
 مصوبه مجلس شورای اسالمی پرونده این دوره شورا در روز 

سه شنبه بسته خواهد شد.

از اول تیرماه با ابالغ دستورالعمل های ویژه به همه آموزشگاه های تعلیم رانندگی، 
آموزش های نوین رانندگی به هنرجوها آموزش داده می ش��ود و نوگواهینامه ها با 
اعم��ال محدودیت های خاص حق رانندگی دارند. به گزارش مهر، از آداب متداول 
رسیدن به ۱۸ سالگی تمام بعد از گرفتن مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی و کارت 
کنکور سراسری، ثبت نام برای گرفتن گواهینامه راهنمایی و رانندگی است. دیگر 
گذشت آن زمان هایی که هر کسی گواهینامه می خواست می رفت مدت ها در نوبت 
ش��هرک آزمایش می ماند تا باالخره در آزمون سنگ چین، پارک دوبل، دنده عقب 
رفتن روی خط صاف و گرفتن فرمان و کنترل آن با یک دس��ت س��ربلند بیرون 
بیاید و به قول معروف »تصدیق دار« ش��ود. حاال آموزشگاه های آموزش راهنمایی 
و رانندگی مهمان محله ها شده اند و صبح و ظهر و شب ردیف خودروهایی که در 
حال تعلیم اصول اولیه رانندگی هستند در کوچه و خیابان و بزرگراه قابل مشاهده 
اس��ت. گرفتن گواهینامه آداب دارد که ریز و درش��ت آن در سایت پلیس راهور و 
با یک س��رچ ساده در اینترنت به دس��ت می آید. اما چند وقتی هست که گرفتن 
گواهینامه اندکی سخت شده اس��ت. زمزمه هایی به گوش می رسد که با مکانیزه 
شدن کنترل تخلفات راهنمایی و رانندگی حاال فرصت آن از راه رسیده است که 

در گرفتن گواهینامه یک خانه تکانی اساسی رخ بدهد؛ اتفاقی که طبق گفته رئیس 
پلیس راهور ناجا به زودی رخ می دهد و نوگواهینامه ها عالوه بر آموزش های ویژه 
ب��ا محدودیت هایی هم روبه رو خواهند بود تا کمتر ش��اهد بروز حوادث راهنمایی 
و رانندگی باش��یم. س��ردار تقی مهری رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی درباره 
نوگواهینامه هایی که در س��ال ۹۶ اقدام به دریافت گواهینامه می کنند، گفت: بر 
اساس دستورالعمل جدید وزارت کش��ور، محدودیت هایی برای دریافت کنندگان 
گواهینامه جدید، اعمال می ش��ود. این محدودیت ها در دس��تورالعمل و آیین نامه 
جدید برای کسانی است که گواهینامه پایه سوم را دریافت می کنند. وی ادامه داد: 
از ماه آینده این دستورالعمل جدید را اجرایی می کنیم؛ از جمله اینکه رانندگانی 
که به تازگی گواهینامه گرفته اند تا س��ه ماه حق رانندگی به تنهایی ندارند و باید 
یک نفر که دارای گواهینامه پایه دوم یا سوم است در کنار آنان بنشیند. البته این 
فرد باید بیش از یک س��ال از دریافت گواهینامه اش گذشته باشد. به گفته سردار 
مهری، این افراد از ساعت ۱۲ شب تا پنج صبح حق رانندگی ندارند؛ ضمن اینکه 
تا یک س��ال هم حق رانندگی در خارج از ش��هر را ندارند؛ مگر اینکه مسافت طی 
شده تا ۲۵ کیلومتر در بزرگراهای شهرها باشد. وی ادامه داد: باید عالمت اخطاری 

راننده مبتدی در سمت راست جلوی خودرو و در سمت چپ شیشه عقب خودرو 
نصب ش��ود. رئی��س پلیس راهور ناجا ادامه داد: اگ��ر راننده مبتدی دچار تصادف 
رانندگی حادثه ساز شود یا در تصادفات مقصر شناخته شود گواهینامه اش ضبط و 
به محل سکونت راننده یاد شده ظرف یک هفته ارسال می شود. راننده نیز موظف 
اس��ت تا یک ماه به محل ارس��ال گواهینامه  مراجعه کند تا توسط پلیس مجددا 
به آموزش��گاه های رانندگی معرفی شود. وی اضافه کرد: این افراد باید ۴۰ ساعت 
ش��امل ۲۴ س��اعت عملی و ۱۶ س��اعت تئوری را مجددا طی کرده تا گواهینامه 
ب��ه آنان تحویل ش��ود. این مقام انتظامی تمام این اقدام��ات را برای جلوگیری از 
تصادفات فوتی و جرحی بیان کرد. سردار تقی مهری در مورد کسانی که گواهینامه 
موتورسیکلت جدید دریافت می کنند هم گفت: این افراد حق ندارند از موتورهایی 
با ظرفیت بیش از ۱۲۵ سی.س��ی اس��تفاده کنند و از ۲۲ شب تا ۵ صبح هم حق 
رانندگ��ی ندارند؛ ضم��ن اینکه تنها می توانند در درون ش��هر رفت و آمد کرده یا 
حداکثر تا ۲۵ کیلومتر از خارج از شهر مجاز هستند رانندگی کنند. وی اضافه کرد: 
این طرح به مدت یک س��ال که از ماه آینده اجرا می شود و نیازمند دستورالعمل 

اجرایی است و باید به آموزشگاه ها و مراکز راهنمایی و رانندگی ابالغ شود.

هر ساله با نزدیک شدن به ایام ماه رمضان، شبکه های 
مختلف س��یما تدارک وس��یعی برای تولی��د برنامه های 
متنوع در این ماه انجام می دهند. امسال شاهد دو سریال 
»نفس« از ش��بکه سه س��یما و »زیر پای مادر« از شبکه 
اول سیما هس��تیم. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
سریال »نفس« آخرین قسمت از سه گانه جلیل سامان به 
تهیه کنندگی احمد کاشانچی قرار است در ایام ماه رمضان 

س��اعت ۲۰:۴۵ از شبکه سوم سیما پخش شود. داستان 
سریال »نفس« در مورد جوانی پر شر و شور است که در 
بحبوحه وقایع انقالب، رازی در زندگی اش فاش می شود. 
او برای رسیدن به حقیقت حوادث پیچیده ای را پشت سر 
می گذارد. بازیگران این سریال عبارتند از: مسعود رایگان، 
داریوش فرهنگ، فاطم��ه گودرزی، ژاله صامتی، علیرضا 
کمالی، بهناز جعفری، قربان نجفی، هادی عامل هاشمی، 

شهاب شادابی، احسان امانی، آتوسا راستی، با معرفی ساناز 
سعیدی و با حضور هدایت هاشمی، خسرو شهناز و رامین 
راس��تاد. بعد از »لبخند رخس��اره« و »دیباجی« سریال 
ماه رمضان ش��بکه یک به »زیر پای مادر« تغییر نام داد. 
مجموعه تلویزیونی»زیر پای مادر« به کارگردانی بهرنگ 
توفیقی، نویسندگی سعید نعمت اهلل و تهیه کنندگی زینب 
تقوایی در شب های ماه رمضان از شبکه یک سیما به روی 

آنتن خواهد رفت. این مجموعه تلویزیونی در ۳۰ قسمت 
۴۵ دقیقه ای از ششم خرداد و همزمان با آغاز ماه مبارک 
رمضان هر شب ساعت ۲۲:۱۵ پخش خواهد شد. کامبیز 
دیرب��از، پریوش نظریه، بهناز جعفری، مهدی س��لطانی، 
مجید واش��قانی، آتیال پسیانی، بهزاد فراهانی، حمیدرضا 
هدایتی، درس��ا بختیاری و علیرض��ا آرا از بازیگران اصلی 

مجموعه تلویزیونی زیر پای مادر هستند.

 
شوراهای پنجم چه زمانی آغاز به کار خواهند کرد؟

ابالغ دستورالعمل های ویژه به آموزشگاه های تعلیم رانندگی 
اعمال محدودیت برای نوگواهینامه ها

معرفی سریال های ماه رمضان 96

»راجر مور« بازیگر نقش جیمز باند درگذشت
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نقش پژوهش در تولید 
تبلیغات کارآمد

کسی که می خواهد در دنیای تبلیغات به موفقیت برسد، باید دانش جامعی در مورد موضوعات مختلف داشته 
باش��د. یک دفتر تبلیغاتی باید کتابخانه ای مجهز از کتاب هایی در تمام زمینه ها داش��ته باشد. گاهی یک مسئول 
تبلیغاتی سختکوش باید ساعت ها روی علت عدم موفقیت یک کمپین تبلیغاتی مطالعه کند و این کار دشواری 
است چون تنوع آگهی ها بسیار گسترده است و هیچکس نمی تواند در تمامی زمینه ها متخصص باشد و حتی با 
ساعت ها جست وجو بین منابع مختلف ممکن است فقط چند خط مطلب مفید پیدا شود. به هر حال چار ه ای...

گزارشی از راه اندازی کارگاه کلوچه پزی

 سودآوری باال و بازگشت سرمایه
در کوتاه مدت
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مدیریت زمان؛ پارامتری فراموش شده
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آیا می توان بازاریابی محتوا را به طور 
کامل به هوش مصنوعی سپرد؟ 
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مدیریت مؤثر تیم به کمک الگوی 
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ویژگی های یک مشاور 
بازاریابی متخصص



کس��ی که می خواهد در دنیای تبلیغات به موفقیت برسد، 
باید دانش جامعی در مورد موضوعات مختلف داش��ته باشد. 
ی��ک دفتر تبلیغاتی باید کتابخانه ای مجهز از کتاب هایی در 

تمام زمینه ها داشته باشد. 
گاهی یک مسئول تبلیغاتی سختکوش باید ساعت ها روی 
عل��ت عدم موفقیت یک کمپین تبلیغاتی مطالعه کند و این 
کار دش��واری است چون تنوع آگهی ها بسیار گسترده است 
و هیچکس نمی تواند در تمامی زمینه ها متخصص باش��د و 
حتی با ساعت ها جست وجو بین منابع مختلف ممکن است 
فقط چند خط مطلب مفید پیدا ش��ود. به هر حال چار ه ای 

نیست و دانش تنها راه موفقیت است. 
به عنوان مثال، وقتی از یک مدیر تبلیغاتی خواس��ته ش��د 
تبلیغ��ی راجع به قهوه بدون کافئین انجام دهد، وی مجبور 
شد یک مطالعه گسترده پزشکی در مورد قهوه انجام دهد. 
هدف از این مطالعه، بررسی علت عدم اقبال مردم به قهوه 

عاری از کافئین بود. 
یک��ی از ه��زاران مطلبی ک��ه راجع به قهوه وج��ود دارد، 
ممک��ن اس��ت ارتباطی ب��ا این موض��وع پیدا کن��د. نتیجه 
س��اعت ها مطالعه نویس��نده این بود که کافئین موجود در 
قهوه دو س��اعت پس از نوش��یدن قهوه اثر خود را می گذارد 
یعنی اثر ش��ادابی ای که پس از نوش��یدن قهوه به ما دست 
می دهد ناش��ی از کافئین نیست و بالطبع حذف آن از قهوه 
تأثی��ری روی ای��ن خاصیت قهوه ن��دارد، همچنین کافئین 
نمی توان��د تأثیری در طعم و عطر قهوه داش��ته باش��د چرا 
که تحقیقات نش��ان می دهند کافئین ب��دون طعم و بدون 
بو است. از س��ویی قهوه بدون کافئین سال ها تبلیغ می شد 

و م��ردم آن را به عنوان محصولی ناقص یا ش��اید رژیمی در 
نظ��ر می گرفتند. فقط از طریق هفته ه��ا مطالعه و پژوهش 
موف��ق ش��دیم ای��ن محصول را به ش��کل دیگ��ری معرفی 
کنیم. همی��ن فرد هنگامی که تبلیغ ی��ک خمیر دندان به 
او پیش��نهاد شد، مجبور شد هزاران صفحه مطالب خشک و 
علمی دندانپزشکی را مطالعه کند اما حاصل این دود چراغ 
خوردن ه��ا یک موفقیت خیره کننده ب��ود. تبلیغ این خمیر 
دندان آنچنان موفق بود که ش��رکت از فروش آن میلیون ها 
دالر س��ود کرد و این کمپین و تالش��ی که ای��ن فرد برای 
موفقیت تبلیغ انجام داد، تبدیل به یکی از خاطره انگیزترین 

لحظات تاریخ تبلیغات شد. 
البته همیشه اطالعات را نمی توان در کتاب ها و مجالت و 

اینترنت به دست آورد. 
گاهی الزم است واقعاً آمار مصرف یا رفتار مصرف کنندگان 
یک کاال را به دس��ت آوریم چون هی��چ منبع خارجی برای 

این کار وجود ندارد. 
مثاًل قب��ل از تبلیغ یک محصول غذای��ی، 130 نفر برای 
مصاحبه و نیازس��نجی طبقات مختلف اجتماعی مش��غول 
گ��ردآوری اطالعات بودند. یا در م��وردی دیگر نامه هایی به 

12000پزشک فرستاده شد.
 در این موارد معموالً نامه هایی به ده ها هزار نفر فرس��تاده 
می ش��ود تا نظرات مخاطبان راجع به یک محصول به دست 

آید. به این فرآیند تولید آمار تبلیغاتی گفته می شود. 
اگر بخواهیم مثال بهتری راجع به کاربرد آمار بگویم مثال 

کنسرو لوبیا را مطرح می کنم. 
از یک گروه تبلیغاتی خواس��ته ش��د تبلیغ جدیدی برای 

یک کنس��رو لوبیا انجام ش��ود. تا آن زمان بیش��تر تبلیغات 
سنتی و براساس شعار های نه چندان دلچسب »از من بخر« 
استوار بود. به دلیل نبود اطالعات موثق، این گروه به مطالعه 

میدانی خانه به خانه دست زد؛ نتایج بسیار جالب بود. 
این نتایج نش��ان داد فقط 4درصد مردم از کنس��رو لوبیا 
اس��تفاده می کنند و 96 درصد مردم همیش��ه خوراک لوبیا 
را در من��زل تهی��ه می کردن��د، بنابرای��ن مش��کل در مورد 
ف��روش یک برند خاص نب��ود،  بلکه مش��کل درصد پایین 

مصرف کنندگان بود.
 تبلیغ موفق باید در راس��تای تغییر آن 96درصد صورت 
می گرف��ت. این ش��رکت کار خود را روی تش��ویق مردم به 
استفاده بیشتر از کنسرو لوبیا گذاشت و نتیجه خوبی گرفت. 
اگر این شرکت بدون تحقیق دست به تبلیغات می زد، قطعا 
شکست بزرگی را تجربه می کرد، ولی با داشتن آمار صحیح 

توانست به موفقیت خوبی دست پیدا کند. 
البت��ه در این تحقیق نه تنها می��زان مصرف مردم و رفتار 
مصرف کنن��دگان بلکه آمار مربوط به فروش��ندگان و رقبای 
تجاری هم همگی جمع آوری شد. از این رو این کمپین کار 

خود را با یک اطالعات دقیق آغاز کرد. 
از س��ویی با ش��روع تبلیغات نحوه بازخ��ورد جامعه مورد 
مطالع��ه قرار گرف��ت. هر نکته ای ک��ه از مصرف کنندگان یا 
فروش��ندگان دریافت می ش��د به قس��مت بازاریابی شرکت 

می رفت.
 نتیجه اینکه برای شروع هر کار تبلیغاتی، داشتن جامعه 

آماری دقیق از میزان مصرف جامعه بسیار ضروری است. 
از س��ویی بسیاری از اطالعات نیاز به عینی سازی و علمی 

شدن دارند. 
به عن��وان مثال، یک نوش��یدنی در آمری��کا به عنوان یک 

نوشابه انرژی زا پا به عرصه گذاشت.
 ابتدا این فقط یک ادعا بود. برای اثبات ادعا، نوشیدنی به 
البراتور فرس��تاده شد و نتایج نشان داد که هر بطری حدود 

425 کالری دارد.
 این عدد نش��ان داد که انرژی این نوشیدنی با شش عدد 
تخم مرغ برابری می کند و درج همین ادعا برای موفقیت این 

نوشیدنی کافی بود. 
البته در هر کار تبلیغاتی باالخره یک تصمیم گیری نهایی 
الزم است. هر چند گروه بازاریابی مجرب و با دانش باشد و 
اطالعات دقیق و جامعی کس��ب کند، اما ممکن است نتایج 

اشتباهی از داده های خود بگیرند. 
بنابرای��ن تمام این تحقیقات و تصمیم نهایی باید به تأیید 

یک مقام مسئول در شرکت سفارش دهنده برسد. 
تبلیغات در ظاهر خیلی س��اده به نظر می رسند و البته در 
اجرا هم باید ساده باشند چراکه قرار است نظر عامه مردم را 
جذب کند، ولی پشت یک تبلیغ ساده ممکن است آموزش 
اطالع��ات فوق العاده زیاد، ده ه��ا جلد کار تحقیقاتی و ماه ها 

پژوهش خوابیده باشد.
 بنابراین تبلیغ صحیح کار راحتی نیس��ت و به پش��تکار و 

سختکوشی زیادی احتیاج دارد. 

منبع: کتاب تبلیغات علمی
Claude C. Hopkins :نویسنده
ideyab :ترجمه

نقش پژوهش در تولید تبلیغات کارآمد
ایده های طالیی

محصول تان را ارزان و در دسترس 
خریدار قرار دهید

ریچارد س��یرز در س��ال 1893 مجموعه فروشگاه های 
زنجیره ای س��یرز را تأسیس کرد. س��یرز تا سال 1989 
در عرصه خرده فروش��ی در آمریکا بی رقیب بود تا اینکه 
وال م��ارت جای��گاه این برن��د را تصاحب ک��رد. ماجرای 
تأس��یس برند سیرز برای بس��یاری از کارآفرینان جوان 
تجربه مناسبی است. بر همین اساس در ادامه به بررسی 

مختصر ایده سیرز خواهیم پرداخت. 
در سال 1891 اعتراض گسترده کشاورزان و نارضایتی 
آنها از عدم رس��یدگی مناس��ب به شکایات شان وضعیت 
ناگواری را در آمریکا به وجود آورده بود. مش��کل اصلی 
را س��هم باالی فروش��گاه ها از فروش تولیدات کشاورزان 
تش��کیل می داد. بر همین اساس کش��اورزان اعتراضاتی 
را ش��کل داده و در برابر س��ودجویی واسطه ها مقاومت 

کردند. 
ش��اید از عجایب دنیای کس��ب وکار باشد که یک فرد 
شاغل در زمینه راه آهن ایده ای برای بهبود شرایط بحرانی 
کش��اورزان ارائه دهد. ریچارد سابقه فعالیت در راه آهن و 
ش��رکت ساعت س��ازی آلوا روباک را داشته است. وی به 
خوبی مشکل کشاورزان را درک کرده و ایده جالبی را با 
بهره گیری از همکاری آنها عملی س��اخت. بر این اساس 
سیرز محصوالت کش��اورزان را با حذف واسطه ها به طور 
مس��تقیم خریداری کرده و محص��والت دیگری از قبیل 
س��اعت، جواهرات، کفش، مبلمان، ابزارهای موس��یقی، 
زین اس��ب، امکانات آتش نش��انی، دوچرخه و بسیاری از 
کاالهای محب��وب دیگر را در یک فهرس��ت جمع آوری 
کرد. ای��ن دفترچه بالغ بر 532 صفح��ه کاال را در خود 
جای داده بود. بعد از این مرحله، س��یرز اقدام به ارسال 
5میلی��ون برگه آگهی به غرب ش��یکاگو کرد. همچنین 
بزرگ ترین مرکز خرید آمریکا را نیز بنیان گذاری کرده و 
محصوالت معرفی شده در فهرست 532 صفحه ای را در 

آن به فروش گذاشت. 
پس از تأس��یس فروشگاه، س��یرز تصمیم به ابداع نوع 
جدی��دی از تبلیغات بازاریابی گرفت. بر این اس��اس وی 
از مش��تریان س��اکنان منطقه آیووا خواس��ت فهرس��ت 
محصوالت فروش��گاه را بین دوس��تان خود توزیع کنند. 
در ازای هر فهرستی که از سوی آن افراد توزیع می شد، 
ش��رکت یک محصول رایگان به ف��رد توزیع کننده اهدا 
می ک��رد. ب��ا این حال خالقی��ت ریچارد ب��ه اینجا ختم 
نشد. به منظور بهره مندی از بازار سایر شهرها، فروشگاه 
س��یرز اقدام به راه اندازی سیس��تم خرید از راه دور کرد. 
بر این اس��اس مشتریان براساس فهرس��ت شرکت، کد 
محصول را از طریق پس��ت برای فروش��گاه ارسال کرده 
و در سریع ترین زمان ممکن محصول موردنظر از طریق 

پست برای آنها ارسال می شد.
 آنچه در این میان دردسرس��از شد، شکایت خریداران 
مبن��ی ب��ر تحویل اش��تباه سفارش��ات ب��ود. در واقع با 
گس��ترش کس��ب وکار س��یرز ضریب خط��ای کارکنان 
ش��رکت و ماموران پس��تی نیز افزایش یافت��ه بود. برای 
مث��ال یکی از خری��داران در نامه ای از ارس��ال پنج زین 
اسب شکایت کرده بود، زیرا وی یک زین، دو دوچرخه و 

یک ساز موسیقی سفارش داده بود. 
بدون شک ادامه چنین روندی در مدت کوتاهی نتیجه 
تالش ه��ای ریچارد را نابود می کرد. بر همین اس��اس در 
گام نخس��ت شرکت مسئولیت اش��تباهات رخ داده را بر 
عهده گرفته و پوزش خود را از طریق پیام سراس��ری به 
مشتریان منتقل ساخت. سپس نوبت به طراحی سیستم 
تحویل محص��والت جدید ب��ود. در این راس��تا مدیران 
ش��رکت نوعی انبار نیمه اتوماتی��ک را طراحی کرده و با 
تقس��یم محصوالت برای هرکدام انباری جداگانه در نظر 
گرفتند. همچنین شرکت از سیستم ریلی خودکار برای 
بس��ته بندی محصوالت نیز استفاده کرد. چنین ابتکاری 
در عرصه کسب وکار به طور واضح روی هنری فورد تأثیر 
گذاشته و سبب بروز پدیده »فوردیسم« در سده بیستم 

شد. 
تا اینجای کار داس��تان ش��کل گیری و پیش��رفت برند 
س��یرز را بازگ��و کردی��م. همانطور که قاب��ل پیش بینی 
است، ریچارد مهارت فوق العاده ای در طراحی آگهی های 
تبلیغاتی نیز داش��ت. آن فهرس��ت صفحه ای که پیشتر 
مورد بررسی قرار گرفت، در نوع خود کم سابقه و تحولی 

در بازاریابی مدرن به شمار می آید.
 رمز موفقیت سیرز در درک مشکالت کشاورزان، ارائه 
پیش��نهاد مناسب و عادالنه برای خرید محصوالت شان و 
راه اندازی فروش��گاهی بزرگ برای ارائه طیف وسیعی از 
محصوالت بود، همچنین می توان از خالقیت این شرکت 
در راه اندازی سیس��تم هوش��مند انبارداری نیز به عنوان 
تحول��ی در دنیای کس��ب وکار نام ب��رد. در پایان باید به 
جمله مشهور سیرز نیز اشاره کرد: »در دنیای کارآفرین 
و ارتباط با کش��اورزان تنها یک مشکل قابل حل نیست 
و آن دس��تکاری در آب وهواس��ت.« ب��ا این حال ش��اید 
پیش��رفت تکنولوژی در قرن حاضر حت��ی امکان تغییر 
ش��رایط آب وهوایی را نیز برای جلب رضایت کشاورزان 

ممکن سازد. 

پرسش هایی برای پیشرفت
- سیاس��ت های تعامل ش��رکت تان با مشتریان به چه 
صورت اس��ت؟ آیا راهکاری برای تس��هیل ارتباط آنها با 

خود پیش بینی کرده اید؟ 
- قیمت یک کاال تا حد زیادی تصمیم نهایی مشتریان 
را مش��خص می کند. بر همین اساس قیمت  محصوالت 
برندتان را با میانگین درآمد مردم منطقه مقایسه کنید، 

آیا قیمت های شما با درآمد مردم سازگار است؟ 
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تبلیغات خالق

آگهی: اجاق گاز بدون شعله Bosch_ شعار: سریع تر!

ایستگاه تبلیغات

در تبلیغintel، لبرون جیمز به کودک در 
حال گریه تغییر شکل داد

کمپان��ی اینتل از برخی از بزرگ ترین ورزش��کاران جهان مثل 
مای��کل فلپس و تام ب��ردی فیلمب��رداری و در تبلیغاتش از آنها 
اس��تفاده کرده و این روزها دوباره به س��راغ انجام کارهای مشابه 
رفته اس��ت. در آخرین تبلیغ کمپانی »لبرون جیمز« ستاره لیگ 
NBA در ش��کل و شمایل بامزه  ای، از ش��ادی گریه می کند. در 
این تبلیغ، صورت قهرمان س��ه دوره مسابقات NBA، به صورت 
ی��ک کودک در حال گریه تغییر می کن��د و دوباره به حالت اولیه 
 360 Intel’s( باز می گردد تا قابلیت ه��ای محصول جدید اینتل
degree( را در فن��اوری بازپخ��ش و چرخ��ش زوای��ای مختلف 
فیلمبرداری و عکس��برداری مش��خص کند. اخیرا اینتل لحظات 
حساس��ی از عملکرد مایکل فلپ��س در المپیک ریو و نمایش تام 
بردی در مسابقه سوپربول )فینال مسابقات لیگ حرفه ای فوتبال 
آمریکاییNFL ( را در قالب تبلیغ عرضه کرده بود. این بار این برند 
تجاری تصمیم گرفت به سراغ مسابقه بزرگ دیگری از رقابت های 
نیمه نهایی بس��کتبال)NCAA( برود. استیو فاند، مدیر فروش 
اینتل می گوید: »ما به شایسته س��االری معتقدیم و از نگاه بازار، 
ارتباط عملکرد بزرگ ترین و بهترین ورزش��کاران جهان با کارایی 
تکنولوژی، تناسب خوبی دارد.« وی ادامه می دهد: »این یک ایده 
سرگرم کننده و جالب است که ش��ما بتوانید از طریق تکنولوژی 
Intel 360 پدیده ها را از زوایایی ببینید که تاکنون قادر به دیدن 
آن نبودید.«س��رمایه گذاری روی ورزش و فعالیت ه��ای فرهنگی 
عام المنفعه تا به این جای کار برای اینتل نتیجه بخش بوده است. 
به گفته اس��تیو فاند، این برند تجاری بهترین ش��رایط اقتصادی 
تاریخ خود را در سه ماه آخر سال 2016 پشت سر گذاشته است. 
»توانایی ما در عب��ور از موانع، رغبت و برقراری ارتباط با فرهنگ 
مردم پسند با تمامی معیارها در حال حرکت رو به جلو است.« وی 
ادامه می دهد: »ما از کاری که انجام می دهیم و جهش بزرگی که 

تجارت مان داشته است، احساس بسیار خوبی داریم.« 

ترجمه: علی آل  علی
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سجاد رحیمی مدیسه
مشاور و دکترای مدیریت بازاریابی

مش��اور در معنای عام، ی��ک فرد حرفه ای 
است که به کسب وکارها برای توسعه فعالیت 
خ��ود کمک می کند ک��ه در علم بازاریابی و 
ف��روش باید با دق��ت نظر بیش��تری به آن 

بپردازیم. 
بای��د درک کنیم اص��ول بازاریابی بیش از 
آنکه بر نظریات دانش��گاهی استوار باشد، از 
فرآینده��ای عملیاتی سرچش��مه می گیرد. 
نگاه از بیرون به یک س��ازمان، الزمه اجرای 
صحیح یک برنامه بازاریابی اس��ت؛ این نگاه 

وظیفه یک متخصص بازاریابی است.
 

چند پرسش عام اما با اهمیت: 
1- چرا یک شرکت به برندینگ و تبلیغات 

آنالین روی می آورد؟ 
2- تفاوت بازاریابی احساس��ی با بازاریابی 

ایمیلی در چیست؟ 
3- افزای��ش فروش با ارتباط با مش��تری 
بهت��ر محقق می ش��ود ی��ا ب��ا بازاریابی در 

شبکه های اجتماعی؟ 
4- کدام آژانس تبلیغاتی برای کسب وکار 
ما به منظور بازاریابی رس��انه های اجتماعی 

مناسب تر است؟ 
5- تفاوت برندسازی با تبلیغات آنالین در 

چیست؟ 
6- چگونه تبلیغ��ات خالقانه باعث جذب 
مشتری و ارتقای روابط عمومی یک شرکت 

می شود؟ 
7- در بازاریابی شبکه های اجتماعی، کدام 
اجزای بازاریابی محتوا مؤثرتر و کم هزینه تر 

اجرا می شود؟ 
8- آی��ا آم��وزش بازاریاب��ی ب��ه پرس��نل 
بازاریاب، تنها شرط موفقیت یک کسب و کار 

نوپاست؟ 
9- طراحی برند چگونه بر فروش بیش��تر 

یک کاال یا خدمت تأثیر می گذارد؟ 
10- نخب��گان بازاریابی و تبلیغات ایران و 

جهان بر چه مبنایی باید ارزیابی شوند؟ 
پاس��خ به ه��ر ک��دام از پرس��ش های یاد 
ش��ده به تنهایی می تواند بخش��ی از چرایی 
نی��از ما به یک متخصص )و یا از نگاه برخی 
کارشناس��ان، نیاز ب��ه مش��اور( بازاریابی را 
روش��ن کند، اما آنچه اهمیت دارد این است 
ک��ه متخصص بازاریاب��ی چگونه فرآیندهای 
یک کسب وکار را به فروش نهایی می رساند؟ 
بگذارید با یک مثال به این پرس��ش پاسخ 

بدهم: 
ش��بکه های اجتماع��ی نظی��ر تلگ��رام و 
اینستاگرام، فرآیندهای بازاریابی اینترنتی و 
بازاریابی دیجیت��ال را به طور کامل متحول 
کردند. در تاریخی که هم اکنون این مقاله را 
می نویسم، از اخبار رسمی تلویزیون مشاهده 
می کنم ک��ه نرم اف��زاری مانن��د تلگرام هم 
ممکن است به زودی حتی در کشور سازنده 
خود )روسیه( فیلتر ش��ود! سوال اینجاست 
که اگ��ر فردای روزی که این مقاله نوش��ته 
ش��ده، تلگرام و اینس��تاگرام وجود نداشته 
باش��ند، بازاریاب��ی و ارتباطاتی که بر مبنای 
این دو ابزار ش��کل گرفته، به چه سرنوشتی 
دچار می ش��وند؟ آیا این استراتژی بازاریابی 
صحیح است که یک شرکت ماهانه هزینه ای 
را برای یک روبات در ش��بکه های اجتماعی 
اختصاص دهد که مثال تعداد دنبال کنندگان 
خ��ود را افزایش دهد و ب��ر تعداد الیک های 

خود اضافه کند؟ 
اینجاس��ت ک��ه ب��ه اهمی��ت ی��ک طرح 
بازاریاب��ی پ��ی ب��رده و ت��الش می کنیم به 
پرس��ش مطرح شده در قس��مت قبل پاسخ 
بدهیم. طرح بازاریابی در واقع یک استراتژی 
موفقیت برند اس��ت. این به چه معناس��ت؟ 
موفقی��ت برن��د یعنی م��ورد پذی��رش قرار 
گرفتن مش��تریان طبقه بندی شده متناسب 
ب��رای هر کس��ب وکار. برندس��ازی الزاما به 
معن��ی هزینه های چند صدمیلیون تومانی و 
حتی میلیاردی ب��رای تبلیغات تلویزیونی و 

بیلبوردهای اتوبان ها نیس��ت. شاید یکی از 
اش��تباهات بزرگ نگاه به فروش و مس��ئله 
بااهمی��ت »مش��تری« در کش��ور ما همین 
مس��ئله باش��د که یک کمپی��ن تبلیغاتی با 
تکیه بر روش های تک��راری، تقلیدی و فاقد 
اثربخشی شکل می گیرد و اجرایی می شود. 
سامسونگ و اپل، پیشتاز بسیاری از الگوهای 
مدیریتی و بازاریابی در سراسر دنیا هستند، 
اما آی��ا در ایران می توان به چنین الگوهایی 
مراجعه و فروش یک کاال یا خدمت را قطعی 
شده تلقی کرد؟ اینجاست که یکی از دالیل 
مهم عدم موفقیت بس��یاری از ش��رکت ها، 
اس��تارتاپ ها و حتی مجموعه های صادراتی 
کش��ور روش��ن می ش��ود؛ عدم به کارگیری 

بازاریابی تخصصی. 

ضرورت نیاز به مشاور بازاریابی متخصص
ی��ک متخص��ص بازاریاب��ی، فرآینده��ای 
مختلف را برای ش��ما تحلیل، برنامه ریزی و 
اجرا می کند، اما بهتر است ابتدا ببینیم این 

متخصص چه ویژگی هایی را داراست. 
1- نخس��تین ویژگی تجربه عملی چنین 

فردی در بازار و کسب وکار ایران است: 
الف( آی��ا این فرد، تجربه عملی ویزیتوری 
و فروشندگی را در پایین ترین جایگاه شغلی 

داشته است؟ 
ب( آی��ا این ف��رد ب��ه همراه تی��م خود، 
تحقیقات بازار اثربخشی را برای شرکت های 

ایرانی انجام داده است؟ 
ج( مشاوره و آموزش این فرد در ارتباط با 
چه مجموعه هایی بوده و سوابق وی در کدام 

شرکت ها بوده است؟ 
د( اگ��ر پایگاه اینترنت��ی از او در اینترنت 
قابل مش��اهده اس��ت، دارای مطالبی دسته 
اول و تخصص��ی اس��ت ی��ا صرف��اً کپی از 

سایت های دیگر؟
 

2- دومین ویژگی، تحصیالت دانش��گاهی 
و دان��ش کاربردی چنین متخصصی اس��ت: 
آیا متخصص مورد نظر، مقطع کارشناس��ی 
خ��ود را که بااهمیت ترین دوره دانش��گاهی 
محس��وب می ش��ود، در رش��ته مدیری��ت 
بازرگان��ی گذرانده اس��ت؟ اطالعات وی در 
چه حدی اس��ت؟ آیا برای نشان دادن خود 
به مخاطبان، از دانش حقیقی استفاده کرده 
اس��ت یا ابزاره��ای تبلیغات نظی��ر تبلیغات 

گوگل یا روبات های شبکه اجتماعی؟ 
مش��اور بازاریابی متخصص، به مس��ئله ای 

فراتر از جلس��ات آموزش��ی فاقد کیفیت یا 
مش��اوره های بدون در نظر گرفتن ش��رایط 
کس��ب وکار ش��ما می اندیش��د. ب��ه خاط��ر 
م��ی آورم در یکی از مراجعه ه��ا، مدیرعامل 
ش��رکتی عمرانی و ساختمانی که از ساختار 
فروش به ش��دت گالیه مند ب��ود، در تعیین 
ش��رح وظایف کارشناسان فروش و بازاریابی 
نی��ز ب��ه مش��کل برخ��ورده ب��ود. زمانی که 
فرآینده��ای این ش��رکت را به هم��راه تیم 
خود مورد بررس��ی قرار م��ی دادم، به نکات 
ب��ا اهمیت��ی پی ب��ردم؛ ش��ناخت و تعیین 
ب��ازار ه��دف انجام نش��ده بود و ب��ه همین 
خاطر ایج��اد بانک اطالعات مش��تریان نیز 
در دس��تور کار قرار نداش��ت. از طرف دیگر 
قیمت گذاری محص��والت و تخفیفات بدون 
در نظر گرفتن وضعیت بازار انجام شده بود. 
وقتی از او س��وال کردم پیاده سازی سیستم 
مدیریت ارتباط با مش��تریان بر چه مبنایی 
شکل گرفته است؟ با این پاسخ مواجه شدم: 
یک��ی از کارمندان پیش��نهاد داد و ما هم به 
خاط��ر کمبود زمان و بودجه، همان نرم افزار 
را پیاده کردیم که البته به ش��دت پش��یمان 

هستیم! 
مالحظ��ه می کنی��د ک��ه در مث��ال ذکر 
ش��ده، مجموعه ن��ه از طرح ریزی سیس��تم 
اعتبار سنجی مش��تریان برخوردار است و نه 
طرح ریزی برنامه تماس و پیگیری مشتریان. 
ایج��اد و اصالح فرم ه��ا و قرارداد های واحد 
ف��روش در چنی��ن مجموع��ه ای ی��ا انجام 
نمی ش��ود یا به بدترین ص��ورت ممکن و با 
بیش��ترین هزینه صورت می گی��رد. تعیین 
حق��وق و مزای��ا و پورس��انت بازاری��اب و 
کارش��ناس فروش با خطا همراه است و در 
نهایت پیش بینی فروش هم صحیح نیس��ت. 
خودت��ان را جای چنین مدیری بگذارید؛ آیا 
با این ساختار آشفته می توانید خدمات خود 

را بفروشید؟ 
پس مش��اور بازاریابی متخصص، طراحی 
سیس��تم توزیع محصول یا خدمات ش��ما را 
تنها با نوشتن برنامه بازاریابی و فروش انجام 
نمی دهد. آموزش بازاریابی و آموزش فروش 
وی��ژه کلیه افراد مؤثر در ام��ر فروش هم بر 
مبنای تجربیات عملی در بازار کشور به شما 

ارائه می شود. 

مشاور بازاریابی متخصص چه کاری را 
برای کسب وکارتان انجام می دهد؟ 

در مواردی که بیان ش��د، تالش کردم به 

چرای��ی اهمیت وجود یک مش��اور بازاریابی 
متخص��ص در کس��ب وکارها اش��اره ک��رده 
باش��م و البت��ه می توانی��م نتیج��ه بگیریم 
ک��ه حتی ش��رکت هایی در تج��ارت و ارائه 
خدمات خود موفق تر هستند که در ساختار 
رسمی )چارت ش��رکت( و هسته اولیه خود 
)هیأت مدی��ره( نی��ز از چنی��ن متخصص��ی 
بهره ببرند. انتخاب با کسب وکارهاس��ت که 
فعالیت خود را بر مبنای روابط دوس��تانه یا 
خویش��اوندی قرار دهند یا براساس تخصص 

و ضرورت ها؟ 
مش��اور بازاریابی متخص��ص، ویژگی های 
یک ط��رح بازاریابی خ��وب را به طور کامل 
می شناس��د و اج��زای اصل��ی آن را ب��رای 
فعالیت ش��ما طراحی، بهینه سازی و اجرایی 
می کند. وی به خوبی می داند برنامه ریزی و 
اجرای استراتژی های بازاریابی دیگر به روش 
قدیمی و سنتی جوابگوی نیاز شما نیست و 
واحدهای س��ازمانی اگر می خواهند در یک 
راستا حرکت کنند، باید از یک برنامه مدون 
جهت معرفی و ارائ��ه محصوالت یا خدمات 

جدید به بازار تبعیت کنند. 
مش��اور بازاریابی متخصص، برنامه ریزی و 
اجرای کمپین های تبلیغاتی را به گونه ای در 
راستای توس��عه بازار شما انجام می دهد که 
پژوهش بازاریابی در معاونت کس��ب وکار یا 
واحدهای مشابه سازمان شما، به منظور قرار 
دادن کسب وکار در مسیر رشد صورت پذیرد. 
برنامه ریزی نحوه ارتباط و حفظ مشتریان با 
دانش و تسلط کافی بر فرآیندهای بازاریابی 
عملیاتی می ش��ود که ناش��ی از آش��نایی و 
تسلط کامل وی بر مباحث برند، برندسازی 
و تحقیقات بازاریابی است. و در نهایت اینکه 
خالقیت و نوآوری این مشاور، گاهی از صدها 
گزارش اکسل مدیریتی برای شما مفیدتر و 
راهگشاتر است، زیرا این فرآیندهای خالقانه 
هس��تند که در هزینه های شما صرفه جویی 
می کنند و موجب افزایش حداکثری س��ود 

بنگاه تجاری شما خواهند شد. 

نتیجه گیری
حف��ظ مش��تریان فعل��ی از دغدغه ه��ای 
همیش��گی مدیران کس��ب وکارها محسوب 
می ش��ود، اما تصور حفظ مش��تریان با یک 
نرم اف��زار CRM ی��ا چن��د تم��اس تلفنی، 
و  س��ازمان ها  اس��ت.  نادرس��ت  تص��وری 
ش��رکت هایی را با چش��م خود دی��ده ام که 
به رغ��م ایجاد س��اختارهای مختل��ف نظیر 
معاونت ها، مدیریت ها و سرپرس��تان، باز هم 
از فروش خود راضی نیس��تند و دغدغه برند 

شدن را دارند. 
رویکرده��ای نوی��ن بازاریاب��ی ک��ه باعث 
توس��عه کس��ب وکارها می ش��ود، ناش��ی از 
نگاه��ی تخصص��ی و کاربردی اس��ت. باید 
این حقیقت تلخ را پذیرفت که بس��یاری از 
مش��اوران بازاریابی و فروش فعلی در کشور 
ما، اثربخشی شایانی در رویکردهای اجرایی 
و عملیاتی استراتژیک بازار ایران نداشته اند 
و عمده فعالیت ش��ان، ترجمه صرف مقاله یا 
قرار گرفتن در رتب��ه اول گوگل با تبلیغات 
بوده اس��ت. ش��اهد این مدعا، ضعف بزرگ 
بازاریاب��ی و ف��روش بین الملل��ی تولید ملی 
ایران اس��ت. آیا بهتر نیس��ت در کنار شعار 
حمای��ت از تولی��د ملی و کاالهای س��اخت 
ای��ران، از متخصص��ان واقعی توس��عه بازار 

کمک بگیریم؟ 
کلی��ه  متخص��ص،  بازاریاب��ی  مش��اور 
فرآیندهای معرف��ی یک محصول یا خدمت 
را با رویکردی استراتژیک تعریف و عملیاتی 
می کند و به عنوان مثال شرکت های ایرانی و 
به ویژه تولیدی، ب��ا چنین رویکردهایی برند 
خ��ود را به ش��کلی مثبت در ذه��ن جامعه 
مشتریان وطنی و جهانی ثبت می کنند. پس 
همین امروز، مش��اوره بازاریابی تخصصی را 

جدی بگیرید. 
ارتباط با نویسنده: 
madiseh@elenoon. ir

ویژگی های یک مشاور بازاریابی متخصص
خبر

استراتژی بازاریابی برند آدیداس

در ای��ن مطلب قص��د داریم عوامل موفقیت و اس��تراتژی 
بازاریابی برند آدیداس را از جنبه های مختلف مورد بررس��ی 
ق��رار دهی��م. برند آدی��داس هم اکنون با بی��ش از 53731 
کارمند در بیش از 160 کشور جهان بیش از 6600 میلیون 
محصول را همه س��اله به فروش می رساند. این اعداد و ارقام 
به خودی خود نش��ان از این است که برند معروف آدیداس 
هم اکنون به یکی از سازمان های پیچیده جهان تبدیل شده، 
اما اس��تراتژی بازاریابی آن به گونه ای اس��ت که همه چیز را 

ساده و سریع پیش ببرد. 

بخش بندی، هدف گیری و جایگاه سازی در استراتژی 
بازاریابی برند آدیداس

جالب اس��ت بدانید که استقرار سیس��تم بازاریابی در هر 
شرکت شامل سه مرحله است: 

)segmentation(  1- بخش بندی بازار
)targeting(  2- هدف گیری

  )positioningg( 3- جایگاه سازی
آدیداس به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان لباس 
ورزش��ی در اروپا و یک��ی از معروف تری��ن برندهای جهانی 
است که براس��اس عوامل جمعیت شناختی، روانشناختی و 
رفتاری به بخش بندی بازار می پردازد. مش��تریان هدف این 
برند را بیش��تر رده های سنی 40-13 سال تشکیل می دهد 
اما در حال حاضر بیش��تر مش��تریان آن افراد 30-15ساله 
هس��تند. در حقیقت اس��تراتژی هدف گیری این برند همه 
افرادی اس��ت که برای تناس��ب اندام و ورزش اهمیت قائل 
هس��تند. آدیداس در نظر دارد با ایجاد یک ذهنیت متمایز 
در مصرف کننده و آینده نگری به جایگاه سازی در بازار فعلی 
خود بپردازد. از این رو اس��تعداد، رهبری، تنوع و فرهنگ را 
از جمله مهم ترین عوامل مؤثر در ارتباط با مش��تریان خود 

در نظر می گیرد. 
آدی��داس در تالش اس��ت که به یک��ی از رهبران صنعت 
تولید کفش و لباس ورزش��ی تبدیل ش��ود و سبک زندگی 
مردم را متحول کند. از این رو از هر فرصتی برای دستیابی 

به موقعیت رقابتی برند خود استفاده می کند. 

مزیت رقابتی استراتژی بازاریابی برند آدیداس
یک��ی از مزایای رقابتی آدیداس که آن را متمایز از س��ایر 
برندهای فعال در این زمینه می کند، ش��بکه توزیع، کیفیت 
محصوالت و ارزش افزوده ای اس��ت که برای مشتریان خود 

فراهم می کند. 
در حال حاضر برند آدیداس بیش از 2400 شعبه فعال در 
سراسر جهان دارد که با ارائه بهترین محصوالت با ماندگاری 
طوالن��ی به ب��ازار رابطه پای��داری را ب��ا مصرف کنندگان و 

مشتریان خود ایجاد می کند. 
یک��ی از مزایای رقابتی آدیداس که آن را متمایز از س��ایر 
برندهای فعال در این زمینه می کند، ش��بکه توزیع، کیفیت 
محصوالت و ارزش افزوده ای اس��ت که برای مشتریان خود 

فراهم می کند. 
استراتژی توزیع محصوالت آدیداس

نیازه��ای  ام��روز  ب��ازار  همان گون��ه ک��ه می دانی��د در 
مصرف کنندگان به س��رعت در حال تغییر اس��ت. از این رو 
برن��د آدیداس تمرکز خود را روی پیش بینی این تغییرات و 
پاسخ س��ریع به آنها متمرکز کرده است، زیرا این امر باعث 
تقویت اس��تراتژی توزیع محصوالت به صورت هوش��مند و 
کنترل ذهن مش��تری می شود. جالب است بدانید که تجزیه 
و تحلیل داده های فرآیند خرید مشتریان حاکی از آن است 
که افزایش تعامل با مش��تری، در دس��ترس بودن، راحتی و 
سایز محصوالت نقش عمده ای در موفقیت استراتژی توزیع 

محصوالت آدیداس داشته اند. 

نقش ارزش ویژه برند آدیداس در استراتژی 
بازاریابی آن

فعالیت ه��ای ورزش��ی و ارتب��اط ب��ا گروه ه��ای فعال در 
رس��انه های اجتماع��ی از جمله مهم ترین عواملی هس��تند 
ک��ه جای��گاه و ارزش وی��ژه ای را برای برند آدی��داس ایجاد 
کرده ان��د، همچنین ایجاد یک هوی��ت متمایز از طریق ارائه 
محصوالت و خدمات با کیفیت و بهبود سبک زندگی مردم 
از جمله عواملی هس��تند که س��بب افزایش سهم از بازار و 
س��ودآوری طوالنی مدت برند آدیداس می شود. در این میان 
ایجاد هویت متمایز و منحصر به فرد، اس��تفاده از فناوری و 
طراحی های جدید و اصول راهبردی جدید و رشد فروش و 
افزایش سودآوری نیز سبب ارزش آفرینی ویژه ای برای برند 

آدیداس شده است.
 

تجزیه و تحلیل بازار
ام��روزه ب��ا افزایش محص��والت تقلب��ی در ب��ازار قدرت 
چانه زنی مش��تریان بیشتر شده اس��ت. این امر باعث دشوار 
بودن حفاظت از س��هم از بازار برندها ش��ده است. هر چند 
ویژگی ه��ای منحصر به فرد محص��والت برند آدیداس برای 
خریداران حرفه ای آش��کار است، اما هر برند معروفی تمایل 
دارد سهم مش��تریان خود را روزبه روز افزایش دهد و عالوه 
بر ورزش��کاران، مردم عادی را نیز به مش��تریان وفادار خود 
تبدی��ل کند. این امر نیز نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق بازار 

و تغییر سبک زندگی مردم است. 

تجزیه و تحلیل مشتریان
بیش��تر مش��تریان آدیداس از کالس های اجتماعی باالی 
متوسط و باالیی ها هستند. از این رو این برند به این نتیجه 
رسیده است که برای موفقیت در جلب نظر مصرف کنندگان 
استراتژی تولید و بازاریابی انبوه دیگر پاسخگو نیست، بلکه 
برای تحت تأثیر قرار دادن و جذب مشتری بیشتر این برند 
باید به ایجاد تغییر در س��بک زندگی مردم بپردازد زیرا در 
عص��ر مدرن مردم در صورتی به مش��تریان وفادار یک برند 
تبدیل می ش��وند ک��ه محصوالتی با ارزش اف��زوده باال از آن 

دریافت کنند. 
 ibazaryabi :منبع

آیا می توان بازاریابی محتوا را به طور کامل 
به هوش مصنوعی سپرد؟ 

الگوریتم ه��ای هوش مصنوعی روز به روز در حال پیش��رفت 
هس��تند، اما آی��ا می توانند کار تولید محت��وا را به طور کامل بر 

عهده بگیرند و در این زمینه بر انسان ها پیروز شوند؟ 
بازاریاب ها در چند س��ال گذش��ته به دنبال راه های جدیدی 
برای اس��تفاده بیش��تر از راه حل ه��ای اتوماتی��ک بوده اند و در 
اکثر مواقع ه��م نتیجه خوبی گرفته ان��د. نرم افزار های خودکار 
جایگزین کارهای خس��ته کننده ای مانند تحلیل داده ش��ده اند 
ک��ه نیاز به مهارت زیادی ندارند و می توانند این کارها را حتی 
بهت��ر از متخصص��ان تجزیه و تحلی��ل داده  انج��ام دهند. آنها 
همچنین به بازاریاب ها اج��ازه داده اند از وقت خود برای انجام 
دادن کارهای مهم تری اس��تفاده کنند. به  نظر می رس��د هوش 
مصنوع��ی در زمینه های��ی مانند بازاریابی محت��وا و زمینه های 
مرتبط با بازاریابی ش��بکه اجتماعی رشد سریعی داشته است، 
بنابراین آیا می توان انتظار داش��ت که هوش مصنوعی در آینده 

بتواند تمام بخش های این صنعت را به دست بگیرد؟ 

روبات های روزنامه نگار وارد بازار می شوند
برای اینکه بازاریابی محتوا توس��ط ماش��ین ها انجام ش��ود، 
الگوریتم ه��ای ه��وش مصنوعی بای��د بتوانند مانند انس��ان ها 
محتوای باکیفیت بنویسند و منتش��ر کنند. درواقع این امکان 
وجود دارد که همه ما تا به حال یک مقاله  را که کاماًل توس��ط 
الگوریتم ها نوش��ته شده باشد، خوانده باش��یم زیرا خبرگزاری 
آسوش��یتدپرس از اوای��ل س��ال 2015 ب��ا تکی��ه ب��ر همین 
الگوریتم ه��ای هوش مصنوعی در هر س��ه م��اه بیش از 3000 
مقاله جدید تولید کرده است. این تعداد مقاله بسیار زیاد است 
و روبات های روزنامه نگار آنها را با دقت و بهره وری باالیی تولید 
کرده ان��د، اما در حال حاضر به نوعی ظرفیت های خود را تغییر 
داده اند. امروزه اکثر روبات ها تنها مقاله هایی را می نویس��ند که 
مانند امتیازهای ورزش��ی، اخبار بازار بورس و پیش بینی وضع 
هوا، ریش��ه های واقعی دارند. آیا روبات ه��ا می توانند در آینده 
به اندازه ای پیش��رفت کنند که مانند انسان  نظرشان را در مورد 
موضوعی بیان کنند یا رویدادهایی را که دارای انعکاس سیاسی 
هستند، پوشش بدهند؟ نظرهای مختلفی در رابطه با این سوال 
وجود دارد. روبات ها پتانس��یل های زی��ادی دارند که می توانند 

بسیار فراتر از توانایی های انسان ها عمل کنند. 
به عن��وان مثال روبات ه��ای روزنامه ن��گار می توانند در آینده 
مقاالت را براس��اس اولویت ها و موقعیت هر فرد شخصی سازی 
کنند. مثاًل تصور کنید یک رویداد سیاس��ی اتفاق افتاده اس��ت 
و یک الگوریتم، مقاله ای برای ش��ما می نویسد و در آن توضیح 
می ده��د که این رویداد چ��ه تأثیری بر کس��ب و کار و خانواده 
ش��ما خواهد گذاشت. یا تصور کنید جنگی در یک نقطه جهان 
آغاز ش��ده است و این روبات  ها با توجه به موقعیت مکانی افراد 
می توانند به آنها بگوین��د این جنگ چه تأثیری بر زندگی آنها 
خواهد گذاش��ت. البته سال ها طول می کش��د تا الگوریتم ها به 
این مرحله برسند، اما هوش مصنوعی با سرعت زیادی در حال 
رش��د کردن است و تنها در چند س��ال آینده می تواند در حد 
مقاله هایی با کیفیت پایین که توسط انسان ها نوشته می شوند، 
پیش��رفت کن��د. پیش بینی می ش��ود در پنج س��ال آینده کار 
انس��ان ها تنها برای تولید محتوای خالقانه و پیچیده مرتبط با 

بازاریابی مورد نیاز باشد. 

پلتفرم های خودکار بازاریابی
عالوه ب��ر الگوریتم های هوش مصنوعی ک��ه به تولید محتوا 
می پردازن��د، پلتفرم های خ��ودکار زیادی نیز وج��ود دارند که 
کارهای مرتبط ب��ا بازاریابی محتوا انجام می دهند. فعالیت های 
که در زیر آورده شده است، از جمله مهم ترین کارهایی هستند 

که برندها در حال حاضر از آنها استفاده می کنند.
 

زمان بن�دی: زمانبنده��ای اتوماتیک یک��ی از محبوب ترین 
ابزارهای اتوماس��یون هستند که به شما اجازه می دهند به طور 
خودکار برای حساب های کاربری خود در شبکه های اجتماعی 
پس��ت تهیه کنید و آن  را در زمان های مش��خص منتشر کنید. 
آنه��ا زحمت هر بار الگین کردن برای ایجاد آپدیت را از ش��ما 
می گیرن��د و همچنین توانایی ش��ما برای نظ��ارت بر الگوهای 

پست ها را افزایش می دهند. 
پیگی�ری: تقریب��ا هم��ه بازاریاب های دیجیت��ال از یک راه 
خودکار برای افزایش ترافیک و به اش��تراک گذاری پس��ت های 
وب س��ایت اس��تفاده می کنند. این داده ها به اندازه ای پیشرفته 
هس��تند که ما نمی توانیم این کارها را به صورت دس��تی انجام 

دهیم. 
اعالن یا نوتیفیکیش�ن: بازاریاب ها همچنین می توانند در 
رابط��ه با رویدادهای خاص نوتیفیکیش��ن های خودکار دریافت 
کنند. به عنوان مث��ال از طریق این نوتیفیکیش��ن ها می توانند 
مطلع شوند که برندشان در یک شبکه اجتماعی توسط دیگران 
مورد توجه قرار گرفته یا اینکه مقاله ش��ان از یک حد آستانه ای 

محبوب تر شده است. 
مرتب سازی: این روزها بس��یاری از پلتفرم ها به بازاریاب ها 
کم��ک می کنند تقویم ه��ای کاری خود را به روزرس��انی کنند 
و آنه��ا را با دیگ��ر اعضای تیم خود تطبیق دهن��د. این ابزارها 
در حال حاضر جایگزین بس��یاری از نقش ها و مس��ئولیت های 
بازاریابی محتوا شده اند، اما همچنان به کمک انسان ها احتیاج 
دارند تا بر کار آنها نظارت داش��ته باش��ند. مطمئناً توانایی این 

ابزارها در آینده پیشرفت می کند و متنوع تر خواهد شد.
 

افزایش استانداردهای محتوا
از سال های گذشته ش��اهد افزایش کیفیت در صنعت تولید 
محت��وا بوده ایم و احتم��اال همین موضوع ب��ه هوش مصنوعی 
کمک کرده اس��ت جایگاه خودش را به عن��وان عضو اصلی این 
صنعت محکم کند. هرچق��در رقابت میان میدان دید محتوا و 
وفاداری مشتری ها بیشتر می ش��ود، استانداردهای کیفیت نیز 
باالت��ر می روند. بر این اس��اس اگر بازار از محتوای تولیدش��ده 
توسط نرم افزارها پر شود، آنگاه تقاضای تولید محتوای خالقانه 

نیز باالتر می رود. 

جمع بندی
در حال حاضر ه��وش مصنوعی و اتوماتیک  س��ازی، صنعت 
بازاریاب��ی محت��وا را تغییر داده اند، البته ای��ن صنعت همچنان 
مش��اغل جدید و زیادی برای انس��ان ها دارد. بنابراین نیازی به 
ترسیدن از جایگزین ش��دن نیروی کار انسانی توسط روبات ها 
نیس��ت. این روبات ها شاید آینده کاری شما را تحت تأثیر قرار 
بدهن��د ام��ا نمی توانند در آینده نزدیک ش��غل تان را از ش��ما 
بگیرند. در 10 س��ال آینده توانایی این نویس��نده  های خودکار 
بیش��تر می شود و بنابراین برندها می توانند محتواهای بیشتری 
را در یک قالب خالص تهیه کنند و انس��ان ها می توانند از زمان 
خود ب��رای تولید محتوای خالقانه اس��تفاده کنن��د، اما اینکه 
روبات ها جایگزین انسان ها شوند، حداقل در آینده نزدیک دور 

از تصور است. 
 adsportal :منبع
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برای مطالعه 699 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ: رقابت در کس��ب و کارها می تواند سبب پیشرفت 
و موفقیت شما شود، به ش��رط اینکه بدانید چگونه رقابت 
س��المی داش��ته باش��ید. عده ای از افراد س��عی می کنند 
ب��ه طریقی رقبای خود را از س��ر راه خ��ود بردارند و بازار 
بیش��تری به دس��ت آورند، در صورتی که این شکل ناسالم 

رقابت اس��ت و در نهایت این افراد به خود و دیگران صدمه 
می زنن��د. با این حال ش��ما می توانید با ایج��اد یک رقابت 
س��الم، از این تهدید ها برای خود فرصت هایی خلق کنید. 
به عنوان مثال می توانید از این طریق دیده شوید. فراموش 
نکنید که مش��تریان بس��یار باهوش هس��تند و می توانند 
صداقت و دروغ را از هم تش��خیص دهند. بنابراین س��عی 
کنی��د در رفت��ار خود صادق باش��ید و به حق��وق دیگران 

احترام بگذارید. اعتماد به نفس داش��ته باش��ید و مقابله به 
مثل نکنید. در مورد محصوالت خود اطالعات درس��تی به 
مش��تریان بدهید و وجه تمایز محصوالت خود را نسبت به 
محصوالت دیگر بیان کنید. مش��تری آگاه است و می تواند 
با بررس��ی کوچکی به درستی شما پی ببرد. ادب و احترام 
و رفتار ش��ما با مشتریان و همچنین رقبای تان می تواند در 

مشتریان احساس اطمینان ایجاد کند. 

تبدیل تهدید به فرصت

سوال: مدیر یک فروشگاه سیسمونی هستم و رقیب های زیادی در بازار دارم. عده ای از این رقیبان از طریق کاهش قیمت کاالهای شان یا 
بدگویی از کاالهای من و دیگر رقبا و شایعه سازی و... می خواهند بازار ما را به دست آورند. چگونه می توانم با این رفتار آنها مقابله و از این 

تهدید ها در جهت رشد و توسعه کارم استفاده کنم؟ 
کلینیک کسب و کار

ف��رض کنید تی��م مش��تاقی را 
مدیریت می کنید؛ تیمی که برای 
ایده ه��ای خالقان��ه و ابتکاری اش 
معروف اس��ت. ش��کی ندارید که 
اعضای این تیم مهارت ها و انرژی 
الزم ب��رای موفقی��ت را دارند، اما 
و  را حمای��ت  آنه��ا  می خواهی��د 
هدایت کنید تا به مؤثرترین شیوه 

ممکن کار کنند. 
 POSDCORB الگ��وی 
می تواند در این امر به شما کمک 
کن��د. این الگو تش��کیل ش��ده از 
هف��ت وظیفه اصل��ی مدیر که در 
س��ال ۱۹۳۷ توس��ط لوتر گولیک  
)Luther Gulick(  و لین��دال 
 )Lyndall Urwick  ( اورویک
)از اعضای کمیته اجرایی فرانکلین 
روزول��ت، رئیس جمه��ور ای��االت 
متحده( برای نظم دهی به سیستم 
اجرایی دولت آمریکا طراحی شد. 
 گولی��ک در مقاله ای ب��ا عنوان
 Notes on the Theory  «
می پرسد:    »of Organization
وظیف��ه مدی��ر اجرایی چیس��ت؟ 
او چ��ه می کن��د؟ او پاس��خ را در 
سرواژه POSDCORB  خالصه 

می کند. 
در این مقاله شرح می دهیم که 
الگ��وی POSDCORB  مخفف 
چ��ه واژه های��ی اس��ت و چگون��ه 
می تواند به تیم یا س��ازمان ش��ما 
در جهت تمرک��ز بر وظایف اداری 
و اجرای��ی و کاه��ش ضعف ه��ای 

بالقوه اش کمک کند. 
 POSDCORB اگرچه قدمت
تقریب��اً ب��ه ۸۰ س��ال پی��ش باز 
می گ��ردد، اما مبن��ای تئوری آن 
هن��وز هم می تواند ب��رای مدیران 

عصر حاضر مفید باشد. 

تعریف
 POSDCORB الگ��وی 
ک��ه  اس��ت  جمل��ه ای   مخف��ف 
گولیک و اوروی��ک آن را به عنوان 
در  نظم دهی  اصلی  مسئولیت های 
تیم یا س��ازمان می پنداشتند و از 
حروف اول این واژه ها تشکیل شده 
است: Planning  )برنامه ریزی(، 
Organizing  )س��ازمان دهی(، 
)اس��تخدام(،    Staffing
)مدیری��ت(،    Directing
Coordinating  )هماهنگ��ی(، 
و  )گزارش ده��ی(    Reporting

Budgeting  )بودجه بندی(. 
این مفهوم، یکی از چند تئوری 
اولیه مدیریت مانند اصول مدیریت 

هن��ری فای��ول و مدیری��ت علمی 
فردریک تیلور اس��ت. این مفهوم 
مانند  مدیریت��ی  مفاهیم  اس��اس 
»حیطه کنت��رل« )که ب��ه تعداد 
اعضای تیم که مدی��ر می تواند بر 
آنها نظارت داشته باشد می پردازد( 
و »وحدت فرماندهی« )اخذ فرمان 
و دستور فقط از یک فرد واحد( را 

شکل داده است.
 

POSDCORB ۷ عنصر
در اینجا نشان می دهیم که شما 
چگون��ه می توانید از هر س��رواژه 
ب��رای وظایف    POSDCORB
سازمان دهی خود به بهترین شیوه 

استفاده کنید. 
را  خ��ود  ه��دف  برنامه ری��زی: 
برنامه ری��زی  و  ک��رده  مش��خص 
کنید که ش��ما و تیم تان چه باید 
بکنید تا به هدف تان برسید. برای 
مثال، ش��اید باید تمام سفارشات 
مش��تریان در عرض ۲۴ ساعت به 
مکان موردنظر فرس��تاده ش��وند. 
برنامه ری��زی در این م��ورد، یعنی 
شناس��ایی همه کارهایی که برای 
رس��یدن به این ه��دف باید انجام 

شوند. 
چنان  را  تیم تان  س��ازمان دهی: 
بهترین  ک��ه  کنید  س��ازمان دهی 
عملکرد را داشته باشد. به ساختار 
تیم و اینکه چگونه زیربخش هایش 
می ش��وند،  هماهن��گ  ه��م  ب��ا 
توج��ه کنی��د. در مورد ش��عبات 
گزارش دهنده خ��ود و تعداد افراد 

هر تیم و نقش های آنها فکر کنید. 
آی��ا این ش��یوه، مؤثرترین ش��یوه 
ممکن است یا جای بهبود دارد؟ 

اس��تخدام: اعضای کارآمد برای 
س��ازمان مول��د، بس��یار ضروری 
هستند. انتصاب افراد مناسب برای 
نقش های مختلف مس��ئله مهمی 
است تا آنها بتوانند به صورت مؤثر 
کار کنند. استخدام مؤثر را مدنظر 
قرار داده و افراد را آموزش داده و 
مهارت های شان را توسعه دهید و 
با توجه به مهارت ها و تخصص ها، 
به هر کس شغل مناسبی بدهید. 

مدیریت: مدیریت شامل وظیفه 
مس��تمر تصمیم گیری و گنجاندن 
این تصمیم ه��ا در بخش نامه هایی 
می ش��ود که در نهایت به اعضای 
تیم می رسد. نشست های منظمی 
با اعضای تیم ترتیب و ارزیابی های 
عملک��ردی انجام دهی��د تا نکات 
الزم به ایش��ان گوش��زد ش��ود و 
اطمینان حاص��ل کنید که آنها از 
هدف خودشان کاماًل آگاه هستند. 
هماهنگ��ی: ش��امل هماهنگ��ی 
اف��راد و کاره��ای آنها می ش��ود. 
گولیک توضیح می دهد که مدیران 
چگون��ه زمان و ان��رژی محدودی 
دارند و می گوید این مس��ئله باید 
زمانی که تع��داد اعضای تیم تحت 
نظ��ارت مدی��ر، تعیین می ش��ود 
)حیطه کنت��رل و نظارت( مدنظر 
ق��رار بگی��رد. او همچنی��ن تأکید 
می کن��د که هر عضو تیم باید تنها 
از مدیر دستور بگیرد تا سردرگمی 

ایجاد نش��ود )وحدت فرماندهی(. 
با ایج��اد هماهنگ��ی در تیم خود 
به این ش��یوه، بهترین استفاده از 
منابع را خواهید داش��ت و اعضای 
تیم ت��ان فعالیت ه��ا و فرآیندهای 

مشخصی خواهند داشت. 
گزارش ده��ی: کارمن��دان را در 
جریان ام��ور قرار بدهی��د. اخبار، 
نتای��ج و اطالعات کلی را در قالب 
گزارش های رس��می و آپدیت های 
معمول ش��رکت به آنها برس��انید 
تا روحیه و تعه��د و بهره وری آنها 
تقویت ش��ود. اعضای تیم هم باید 
مس��ائل، دغدغه ها و پیشرفت های 

خود را گزارش دهند. 
طری��ق  از  بودجه بن��دی: 
برنامه ریزی، تخمین و نظم دهی به 
مس��ائل مالی خود، هزینه های تان 
را ب��ا درآمدت��ان تنظی��م کنی��د. 
بودجه ای برای خ��ود لحاظ کنید 
ک��ه اج��ازه کنت��رل هزینه ه��ا و 
درآمده��ای س��ازمان تان را بدهد 
و بتواند می��زان موفقیت پروژه را 

تعیین کند. 
ش��ما می توانی��د از ای��ن م��دل 
به عن��وان چک لیس��ت اس��تفاده 
کنی��د تا مطمئن ش��وید که همه 
عملکرده��ای اصل��ی ح��وزه اجرا 
در تیم یا س��ازمان تان لحاظ شده 

است. 
مزایا

از وظایف اجرایی ش��اید  برخی 
خیل��ی جال��ب نباش��ند، ام��ا در 
موفقیت اداره تیم یا سازمان مهم 

 POSDCORB الگوی  هستند. 
ب��رای حصول اطمینان از اینکه به 
تمام مس��ائل مهم توجه کرده اید، 
مفید اس��ت. برخی از مزایایی که 
اس��تفاده از این الگو برای ش��ما و 
تیم تان به ارمغان م��ی آورد، اینها 

هستند: 
- تقسیم کار: وظایف به صورت 
مساوی بین اعضای تیم یا سازمان 

تقسیم می شود 
- تس��لط و مس��ئولیت: اعضای 
تیم می دانند که از چه کسی باید 
دس��تور بگیرند و مسئولیت ش��ان 

چیست 
- نظ��م: اف��راد از وظیفه خود و 

زمان آن آگاه هستند 
- هدای��ت و مدیری��ت: همگ��ی 
از اه��داف به صورت ش��فاف آگاه 

هستند 
- کار تیم��ی: اعض��ای تیم برای 
رس��یدن به اهداف مش��ترک کار 

می کنند 
- نظم: س��اختار سازمانی شفاف 
و فرآیندهای منسجمی وجود دارد 

که همه از آن تبعیت می کنند. 

معایب
 POSDCORB الگوی اگرچه 
اداری  ایجاد زیربنای مسائل  برای 
و اجرایی دولت��ی در آمریکا مفید 
بوده، اما به خاطر سادگی بیش از 
حد و عدم سازگاری با شیوه کاری 
تیم ها و سازمان های مدرن، مورد 

انتقاد قرار گرفته است. 
هربرت  آمریکای��ی  اقتص��اددان 
 ) Herbert Simon  (س��یمون
مفاهیم »حیطه کنترل و نظارت« 
و  »وح��دت فرمانده��ی« را مورد 
انتقاد ق��رار داده اس��ت. او اعتقاد 
دارد که کاهش تعداد اعضای تیم، 
برای سهولت نظارت مدیر بر آنها، 
می تواند منجر به سطوح چندگانه 

و غیرضروری مدیریت شود.
 او همچنی��ن دس��تور گرفت��ن 
به عن��وان  را  واح��د  منبع��ی  از 
محدودیت��ی ب��رای اعض��ای تیم 

مطرح می کند. 
 Mark( م�����ور   م�����ارک 
عن��وان   ب��ا  کتاب��ش  در   )Moore"
  »Creating public value«
  POSDCORB می گوی��د الگ��وی
خیلی درون نگر اس��ت. او عقیده دارد 
ک��ه مهم ترین وظیف��ه مدیر، درک و 
هدایت سازمان به سمت مشتریان از 
طریق محصوالت و خدمات آن است. 
pro. chetor :منبع

POSDCORB مدیریت مؤثر تیم به کمک الگوی

ارتباط

مدیریت زمان؛ پارامتری فراموش شده 

همواره انسان ها در زندگی روزمره و کاری خود از نبود 
وقت کافی جهت انجام امور صحبت می کنند، اما آیا تا به 
حال به برنامه ریزی دقیق و مشخص کردن استراتژی های 
خاص جهت مدیریت هرچه بهتر زمان خود فکر کرده اند؟ 
ت��ا به حال به این فکرکرده اند که چگونه بعضی از افراد 
با سمت های باالتر، کار بیشتر، زمان الزم برای انجام امور 
را دارن��د اما برخی از دیگر افراد )که حداکثر را تش��کیل 
می دهند( همواره از نبود وقت کافی گله مند بوده و شاکی 

هستند. 
دلیل آن این اس��ت ک��ه گ��روه اول برنامه ریزی دقیق 
در کنار تعهد الزم جهت اس��تفاده هرچه پربارتر از زمان 
خود را دارن��د، به بیان دیگر افراد مهارت های الزم جهت 
مدیری��ت هرچه بهتر زمان را یاد گرفته و به درس��تی به 

کار می گیرند. 
در ادام��ه به پنج مورد از راهکارهایی که س��بب خواهد 
ش��د زمان بیش��تری را ذخی��ره کرده و کاره��ا را به نحو 

بهتری انجام دهید اشاره می کنم.
 

1- حذف غیرضروری ه�ا: همه افراد در زندگی خود 
کارهای��ی را انجام می دهن��د که انجام ن��دادن آنها یا به 
تعوی��ق انداختن آنها هیچ ضرری برای آنها ندارد. به بیان 
دیگر، در حالتی که در حال انجام پروژه ای خاص هستند 
مثاًل شرکت در وبینار آموزشی که در ساعتی مشخص به 
مدت یک ساعت برگزار می ش��ود زمان زیادی بعد از آن 
را جهت گشتن در فیس بوک و. . . مشغول می شوند و به 

گذشت زمان هیچ توجهی نمی کنند. 
در زندگ��ی روزمره ب��ا وجود تلگرام، اینس��تاگرام و. . . 
چق��در از ای��ن اتفاق��ات رخ می دهد؟ پ��س همین حاال 

غیرضروری ها را حذف کنیم. 
2- برنامه کاری داشتن: شما به عنوان یک فرد شاغل 
یا حت��ی کارآفرین باید هر روز صبح ک��ه از خواب بیدار 
می ش��وید و به س��مت محل کار خود حرک��ت می کنید 
برنامه مشخص روزانه داشته باشید و بدانید که امروز چه 
کارهایی را باید انجام دهید. منظور از باید، کارهای واجب 
اس��ت که سبب توس��عه فردی و شغلی شما می شود. اگر 
این برنامه را ش��ب قبل از خواب مرور کنید نتایج بهتری 

را به دست می آورید. 
3- عملکرد چند وظیف�ه ای: بعضی از افراد توانایی 
انجام چند کار یا چند وظیفه را به  دلیل اس��تعداد ذاتی و 
درون��ی خود دارند، اما اینکه چه کارهایی را چگونه انجام 

دهند بسیار حائز اهمیت است. 
همواره باید به توانایی های خود واقف باش��ید تا بتوانید 
درصورت داشتن این مزیت فوق العاده، با مدیریت صحیح 
آن نتایج خوبی را به دست آورید. در غیر این صورت بهتر 
اس��ت از همکاری و مشورت دیگر اس��اتید اهل فن بهره 
برده و در مسیر پیش��رفت قدم بردارید. اگر توانایی چند 
وظیفه ای را نداری��د هیچ وقت به تنهایی در کاری که به 
تجارب مختلف نیازمند است وارد نشوید زیرا نتایج بسیار 

بدتر از انتظارتان به دست می آید. 
4- مش�خص ک�ردن و ش�ناخت وظیف�ه: همواره 
تکالیف خود را به خوبی مشخص کنید. با توجه به راهکار 
ش��ماره دو، که داش��تن برنامه بود باید توجه داش��ت که 
وظیفه شما دراین کار چیست، به درستی به سمت انجام 

هرچه سریع تر و صحیح تر آن قدم بردارید. 
به عنوان مثال، وقتی رئیس ش��ما پ��روژه کاری ویژه و 
خاصی را به شما واگذار می کند و از شما می خواهد موعد 
خاصی ب��ه بهترین وجه ممکن آن را به پایان برس��انید، 
ش��ما باید با دقت هرچه تمام تر به انجام آن مشغول شده 
و از پذیرش هر مسئولیتی خارج از وظیفه تعریف شده از 

سوی مدیریت، امتناع کنید. 
5- ح�ذف ایس�ت های غیرضروری: هم��واره باید 
چیزهایی را که ش��ما را از حرکت بازمی دارد بشناسید و 

در جهت کاهش و حذف آنها قدم بردارید. 
اگر حتی نمی توانید آنها را به طور کامل حذف کنید اما 
باید شیوه مواجهه خود را با آنها تغییر دهید. مثاًل در حال 
انجام پروژه ای هس��تید و درحین کار یکی از دوستان تان 

شما را به صرف یک میان وعده دعوت می کند. 
با کمال احترام و تش��کر از دوست تان، انجام سریع و به 
موقع پ��روژه را اولویت قرار داده و این دعوت را به زمانی 

بهتر انتقال دهید.
 در زندگی روزمره از این نوع اتفاقات زیاد رخ می دهد، 
با دق��ت بر این موضوع و مدیری��ت آن بر ذخیره هر چه 

بیشتر زمان تالش کنید. 
همواره دقت کنید در هر ش��غلی که باشید با مدیریت 
زم��ان، وقت بیش��تری را جهت تمرکز هرچه بیش��تر به 
منظ��ور انجام بهتر وظایف کاری به دس��ت آورده و نتایج 

بهتری نصیب تان می شود. 

کارتابل

به کارمندان تان اعتماد کنید

موض��وع ای��ده این ش��ماره تا ح��دود زیادی گوی��ای تمام 
ماجراس��ت. به طور معمول هر مجموعه ای ب��ا اعتماد متقابل 
می��ان افراد ش��کل گرفته و تداوم پیدا می کن��د. در این میان 
دنیای کس��ب وکار نیز یک مورد استثنایی نیست. اگر در یک 
شرکت کارمندان احساس کنند که شما کمترین اعتمادی به 
آنه��ا ندارید یا این اعتماد در س��طح پایینی قرار دارد، نتیجه 
ام��ر ظهور فضایی س��رد و فاقد هرگونه اعتم��اد متقابل میان 
کارمندان و ش��ما خواهد بود. همچنین تحقیقات نش��ان داده 
اس��ت که رابطه قابل توجهی میان س��طح اعتماد متقابل در 
ش��رکت ها و میزان بازدهی کارمندان وج��ود دارد. به همین 
دلیل در ادامه به بررسی دقیق تر این موضوع خواهیم پرداخت. 

ایده
باس��کار بات، مدی��ر برند هندی تیتان ک��ه در زمینه  تولید 
جواهرات و س��اعت فعالیت دارد، معتقد است که به کارمندان 
آم��وزش دی��ده می ت��وان اعتم��اد ک��رد و تصمیم گیری ها را 
در برخ��ی حوزه ه��ا به آنه��ا واگذار کرد. به نظر می رس��د که 
ب��ات رابطه ای می��ان آموزش مناس��ب کارمن��دان و کیفیت 
تصمیم گیری ش��ان مش��اهده کرده و به همین جهت تصمیم 
کارمندان آموزش دیده را تا حدود زیادی مطابق خواس��ت و 
برنامه ش��رکت ها قلمداد می کند. در اینجا و به منظور بررسی 
بهتر عقیده این مدیر موفق هندی به بخش��ی از س��خنان وی 

مراجعه خواهیم کرد.
»م��ن اعتق��اد دارم که در ص��ورت ارائه آم��وزش و تقویت 
روحی روانی مناس��ب کارمندان، نتیجه کار تا حد زیادی قابل 
پیش بین��ی خواهد بود. این نتیجه عبارت اس��ت از انتخاب و 
تصمیم گیری درست کارمندان بدون حضور هیچ نظارتی. در 
راستای خلق چنین اعتماد و تعهد متقابلی بهتر است به یک 
مثال مناسب توجه کنیم. اگر قصد دارید به کارمند خود لطف 
کرده، اجازه دهید پیش از ساعت مقرر به دلیلی موجه )مانند 
بیم��اری حاد مادرش( محل کار را ترک کرده و به روس��تای 
محل س��کونت مادرش برود. الزم نیس��ت تأکید کنید که به 
منظور کاهش هزینه های ش��رکت از بلیت درجه دو اس��تفاده 
کند. در واقع همین س��خاوت ش��ما در تأیید مرخصی وی او 
را تا حدود زیادی به همان مس��یری که ش��ما در ذهن دارید 
خواهد کش��اند. همچنین باید مدنظر داشت که این کارمندان 
پس از چنین ماجرایی با تعهد و عالقه بیش��تری برای تان کار 

خواهند کرد.«
دیوید پاکارد و بیل هیولت نیز به دالیل مشابه باسکار مشهور 
ش��ده اند. در واقع موسسان برند Hewlett-packard  یا به 
صورت مخفف HP، به دلیل فلسفه کاری شان که نقش مهمی 

برای اعتماد متقابل در آن وجود دارد، مورد توجه هستند. 
ماجرای این فلس��فه جالب از تجربه پ��اکارد هنگام فعالیت 
در برن��د جنرال الکتریک نش��أت می گی��رد: »هنگامی که در 
جن��رال الکتریک فعالیت داش��تم، این برند تدارکات بس��یار 
زیادی برای نظارت بر کارمندان و جلوگیری از س��رقت اش��یا 
فراهم کرده بود. این سیاس��ت برخالف آنچه انتظار می رفت، 
به صورت برعکس عمل کرد. در واقع کارمندان از هر فرصتی 
برای س��رقت اش��یا و ابزارهای شرکت اس��تفاده می کردند.« 
نکته طعنه آمیز ماجرا این بود که ابزارهای س��رقت شده اغلب 
وس��ایلی بودند که کارمندان برای انجام وظایف ش��ان به آنها 
احتیاج داشتند. تجربه پاکارد باعث شد این دو مدیر افسانه ای 
در آغ��از راه ش��ان تصمی��م بگیرند که از چنی��ن نظارت هایی 
صرف نظ��ر کنند. در واقع داس��تان عدم نظارت در این برند از 
جایی شروع ش��د که هیولت قصد داشت سری به انبار زده و 
ابزارهایی را اس��تفاده کند. در این میان وی با قفل در مواجه 
ش��د. واکنش بیل شکس��تن در و نوشتن نامه ای روی آن بود: 

»این در دیگر نباید بسته شود.«
پ��اکارد نیز به نوبه خود عقیده مش��ابهی با هیولت دارد. در 
واقع وی عدم نظارت بر اس��تفاده از ابزارها را راهکار موفقیت 
این برند محس��وب کرده است: »اعتماد به کارمندان در قلب 

HP است و این برند با چنین شیوه ای فعالیت می کند.«

آنچه در عمل باید انجام دهید
- توجه داش��ته باشید که تنها به کارمندانی می توان اعتماد 
کرد که حداقل آموزش های الزم را دیده باش��ند. در غیر  این 

صورت این روش یک ریسک خطرناک خواهد بود. 
- اگ��ر به عنوان یک مدیر، اعتمادی میان ش��ما و کارمندان 
وجود نداش��ته باش��د، باید منتظر خبرهای بد باشید. در واقع 
تمام کارها در این ش��رایط آن طور ک��ه برنامه ریزی کرده اید، 

پیش نخواهد رفت. 
- فض��ای بی اعتم��ادی، کارمندان را به ص��ورت ناخودآگاه 
تح��ت تأثیر ق��رار داده و باعث کاهش کیفیت عملکردش��ان 

خواهد شد. 
- در راس��تای جلب وفاداری و ترغیب کارمندان به عملکرد 
بهتر، ارتقای میزان اعتماد میان مدیران و آنها بسیار تأثیرگذار 

خواهد بود. 

ترجمه: علی آل  علی
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بس��یاری از اف��راد به پخت انواع ش��یرینی ها، کیک ه��ا و کلوچه ها 
عالقه مند هس��تند، عالقه ای که می تواند عالوه بر آنکه کام دیگران را 
ش��یرین کند یک درآمد پایدار ش��یرین را نیز به همراه داش��ته باشد. 
کارگاه های کلوچه پزی در سطح شهر رو به گسترش هستند. صاحبان 
ای��ن کارگاه ها ان��واع کیک ه��ا را در همان کارگاه پخت��ه و به فروش 

می رسانند. 
افشین خورشیدنیا جوانی است که به این حوزه ورود کرده و صاحب 
یک کارگاه کلوچه پزی در محدوده دروازه دولت تهران است. از کارش 
راضی است، می گوید: »یک کارگاه کلوچه پزی محصوالت مختلفی را 
می تواند تولید کند و روال کار به این صورت است که در همان کارگاه 
نیز به فروش رفته و به دس��ت مصرف کننده می رس��د. از لحاظ تنوع 
تولی��دی می توان تا 12 محصول مانند کلوچه فومن، کلوچه نارگیلی، 
ش��یرمال، فتیر، نان زنجبیلی، نان خرمایی، نان نارگیلی، کیک یزدی، 
انواع مدل پیراشکی و برخی چیزهای دیگر تولید کرد. قیمت هر کدام 
از اینها نیز متفاوت هست. به عنوان مثال به طور متوسط کلوچه فومن 
500، انواع پیراش��کی بین 1500 ت��ا 2500 و بقیه انواع نان ها 1000 
تومان است. مواد اولیه اساسی برای این کار آرد، شکر، روغن، دارچین، 
نارگیل و زنجبیل، خمیر خرما، وانیل، هل و برخی اقالم دیگر است و 
قیمت مواد اولیه بس��ته به کیفیت می تواند متفاوت باش��د، اما به طور 
معمول یک کیلو دارچین به طور عمده 13هزار تومان و نیم کیلو وانیل 
4000 تومان است که از جاهای مختلفی از جمله بازار تهران می توان 
تهیه کرد. نکته ای که در مورد مواد اولیه وجود دارد این است که قیمت 
برخی از آنها مانند آرد، شکر و روغن در چند سال اخیر بسیار افزایش 
یافته اس��ت، لذا هر چه بتوان مواد اولیه را با کیفیت مناسب و قیمت 
مناسب تهیه کرد، می تواند در میزان سودهی تأثیر زیادی داشته باشد. 

بهتر است تمام مواد اولیه را از عمده فروشی ها خرید.«
پیدا کردن مکان مناسب، برگ برنده این کار است

خورشید نیا در مورد مهم ترین نکته برای راه اندازی کارگاه کلوچه پزی 
به پول نیوز می گوید: »نکته مهم و اساسی در این کار، پیدا کردن یک 
مکان مناسب و پررفت و آمد برای فروش بیشتر است چون در مکان ها 
و خیابان ه��ای خلوت که جمعیت کمت��ری رفت و آمد می کنند میزان 
فروش نیز بسیار کمتر است و بیشتر به این خاطر است، مشتریانی که 
محصوالت کارگاه کلوچه پزی را خریداری می کنند بیشتر مردم عادی 
هستند و از هر قشری و سن و سالی که از جلوی مغازه رد می شوند و 
هوس بوی دارچین و وانیل و کلوچه فومنی می کنند، خرید می کنند. 

به همین خاطر مکان مغازه در بازاریابی و فروش تأثیر بسزایی دارد. از 
طرف دیگر با توجه به اینکه محصوالت در همان کارگاه تولید می شود 
و به فروش می رسد و اکثر مشتریان تولید و فرآیند پخت وپز را مشاهده 
می کنند، لذا بحث بهداشت و نظافت مغازه و افراد درگیر در کار بسیار 

مهم است و تأثیر زیادی در جلب مشتری دارد. 
یافتن یک مکان مناس��ب بسیار مهم اس��ت و نیاز به جست وجو و 
ش��ناخت بازار دارد. به عنوان مثال نزدیک ایس��تگاه های مترو، نزدیک 
دانشگاه ها و مکان های خرید و پررفت و آمد می تواند گزینه خوبی باشد. 
برای این کار مغازه ای حدود 12 الی 20 متر کافی اس��ت و در شهری 

مانند تهران با توجه به ش��لوغ ب��ودن مکان مغازه، حداقل 50 میلیون 
ره��ن و اجاره ای در حد ماهی 3 میلیون تومان می خواهد. یک کارگاه 
کلوچه پ��زی معموالً 2 الی 3 نفر اش��تغال زایی ایجاد می کند. یک نفر 
به عنوان استادکار و بقیه به عنوان فروشنده و کارگر کار می کنند و بسته 
به میزان و حجم تولید دارد اما حداقل باید دو نفر باشند. دستمزد یک 
استادکار معموالً بین 2میلیون و 400  الی 3 میلیون تومان است و بقیه 
بین یک الی یک میلیون و500 هزار تومان دس��تمزد می گیرند و اگر 
فرد سرمایه گذار خود بتواند این حرفه را یاد بگیرد و استادی مغازه اش 
را خود بر عهده بگیرد، می تواند در هزینه اش بسیار صرفه جویی کند.«

مهم ترین چالش ها 
وی می افزاید: »این کار در رسته اتحادیه قنادی و شیرینی پزی است 
و نبود متولی خاص و احساس مسئولیت واقعی در قبال این صنف از 
مهم ترین چالش هاس��ت. قشر اعظمی از این صنف معموالً دارای جواز 
معتبر نیستند و آنهایی که جواز گرفته اند برای 10 سال پیش است و 
کاًل ش��رط جواز دادن اتحادیه قنادی به کلوچه پزی، مغازه در حد 40 
متر است که این امر کاماًل غیراقتصادی و غیرمنطقی است که بخواهی 

در مکان مناسب و به صرفه در کالنشهر ها مغازه اجاره کنی. 
نبود استادکاران ماهر یکی دیگر از چالش های این کار است. ساعت 
کاری باال در این زمینه ش��غلی یکی دیگر از مش��کالت است، معموالً 
س��اعت کاری از 6 صبح تا 11 ش��ب است. از طرف دیگر افزایش قابل 
توجه قیمت برخی مواد اولیه نسبت به چند سال اخیر مانند آرد و شکر 
باعث باال رفتن هزینه نهایی محصول ش��ده و این در حالی اس��ت که 

قیمت محصوالت جهش چندانی نداشته است. 
چالش دیگر این کار فصلی بودن آن اس��ت، به طوری که بیشترین 
درآمد آن مربوط به ش��ش ماهه دوم س��ال است و در شش ماهه اول 
س��ال درآمد به ثلث می رس��د. به این خاطر اس��ت که در فصول سرد 
تمایل افراد برای استفاده از کیک و کلوچه و محصوالتی از این دست 
بیشتر اس��ت. هزینه های مربوط به این کار بیشتر شامل هزینه اجاره 
مغازه، دستمزد استادکار و مواد اولیه است که بیشترین هزینه مربوط 
به هزینه دس��تمزد استادکار است. این کار همانند سایر کارها به یک 
س��ری وسایل و دس��تگاه ها نیاز دارد و قیمت دستگاه ها بسته به نو یا 
دست دوم بودن و همچنین بسته به کیفیت می تواند متفاوت باشد اما 

معموالً به شرح زیر است: 
اما یکی از دغدغه های هر ش��غلی چگونگی یاد گرفتن مهارت الزم 
ب��رای انجام آن اس��ت. مخصوصا برای بعضی از مش��اغل که برای آن 
آموزش های رسمی به آن صورت وجود ندارد و بیشتر از طریق تجربه 
و کار عملی می توان مهارت کسب کرد. با یاسین میرکی یکی دیگر از 
فعاالن این حوزه مصاحبه کردیم که سال هاست در تهران و شهرستان 
در کارگاه کلوچه پزی مشغول به فعالیت است.  وی در مورد نحوه یاد 
گرفت��ن این حرفه می گوید: »آموزش در این حرفه بیش��تر به صورت 
استاد- شاگردی است و باید در کارگاه های کلوچه پزی به عنوان شاگرد 
و کارگر مدتی مشغول بود اما چالش موجود این است که استادکاران 
معموالً تمایل کمی برای آموزش دادن به افراد دیگر دارند یا اینکه در 
مدت زمان زیادی آموزش می دهند اما اگر کس��ی عالقه داشته باشد، 

می تواند با پیگیری کردن یاد بگیرد. 

امکان بازگشت هزینه وسایل و تجهیزات در دو ماه! 
در مورد سرمایه اولیه الزم نیز بیشتر سرمایه برای راه اندازی کارگاه 
صرف خرید دس��تگاه ها و ره��ن و اجاره مغازه می ش��ود. به طور کلی 
راه اندازی یک کارگاه کلوچه پزی معمولی در شهری مانند تهران در یک 
جای متوسط، حدود 70میلیون تومان سرمایه می خواهد که بخشی از 
آن برای تهیه لوازم و تجهیزات و بخشی برای رهن و اجاره مغازه است. 
بازگشت سرمایه در این حوزه نسبتا خوب است و جدا از بحث پول 
رهن و اجاره مغازه، بقیه س��رمایه در دو یا سه ماه بازگشت پذیر است. 
برای درآمد نیز بس��تگی به فصل و مکانی که مغازه در آن قرار گرفته 
متفاوت است، اما به طور میانگین بخواهیم حساب کنیم در ماه حدود 

4.5میلیون تومان می تواند درآمد خالص داشته باشد.
 معموالً سودآوری در این حوزه زیاد است و در دو ماه امکان بازگشت 
هزینه وسایل و تجهیزات وجود دارد. میرکی در مورد راه اندازی چنین 
کارگاه��ی در ش��هرهای دیگر می گوی��د: »این کار بیش��تر در تهران 
درآمدزایی خوبی دارد چون بیش��تر در تهران بیش��تر جا افتاده است 

اما در شهرستان نیز در کالنشهرها می تواند بازار خوبی داشته باشد. 
برای فروش بیش��تر باید سه نکته را مدنظر داشت؛ اول اینکه مغازه 
در جایی باشد که پاخور خوبی داشته باشد و شلوغ باشد، دوم برخورد 
مناس��ب با مشتری است چراکه باعث می ش��ود افراد به مشتری دائم 
تبدیل ش��وند و آخر اینکه باید تا جایی که می توان هزینه ها را کاهش 
داد. بحث دیگر اینکه اکثر کارگاه ها کلوچه پزی به صورت سنتی اداره 
می ش��وند و اگر حداقل در زمینه بسته بندی و فروش بتوان تغییراتی 

ایجاد کرد، می تواند در میزان درآمدزایی مؤثر باشد.
 اما از لحاظ اینکه قیم��ت رهن و اجاره روند صعودی دارد می تواند 
تأثیر بدی داشته باشد، چراکه دیگر نمی توان در مکان های شلوغ مغازه 

اجاره کرد.«
با یک نگاه اجمالی می توان گفت کارگاه کلوچه پزی دارای سودآوری باال 
و بازگشت سرمایه سریع است. بیشتر در کالنشهر ها و مکان های پررفت و آمد 
بازده��ی دارد، ام��ا مهم ترین هزینه و مهم ترین مس��ئله ای که می تواند بر 
درآمدزایی در این حرفه تأثیر بسزایی داشته باشد رهن و اجاره مغازه هاست. 

گزارشی از راه اندازی کارگاه کلوچه پزی

سودآوریباالوبازگشتسرمایهدرکوتاهمدت
به طور میانگین در ماه حدود 4.5 میلیون تومان درآمد خالص داشته باشید

خبر

بهبود فضای کسب و کار مهم ترین خواست 
بخش  خصوصی از دولت

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اخذ مالیات در ش��رایط 
رکود موجب نارضایتی تولیدکنندگان شده است، گفت که نوسانات 
نرخ ارز و همچنین فضای نه چندان مطلوب کسب و کار از مهم ترین 

موانع تولید در کشور است. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، عباس آرگون در خصوص 
خواسته های بخش  خصوصی از دولت دوازدهم عنوان کرد: یکی از 
مشکالت اساسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی نوسانات 
نرخ ارز در سال های اخیر بوده که این امر مانع تولید و صادر کردن 

محصوالت شده است. 
 وی تصریح کرد: هرچقدر نرخ ارز متناسب با تورم تعدیل شود 
صادرات کاال و رقابت در بازارهای جهانی با سهولت مواجه خواهد 
ش��د، اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور، این امر با مشکل روبه رو 
است و یکی از موانع جدی رشد صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی 
نوسانات نرخ ارز است و تک نرخی کردن ارز هم با مشکالتی همراه 
بوده که دولت باید در این خصوص اقدام جدی و عملی انجام دهد. 
 عض��و ات��اق بازرگانی با اش��اره به لزوم ش��اخص بهبود فضای 
کس��ب و کار که کش��ور ما در حال حاضر رتبه مناسبی در جهان 
ندارد، اظهار داش��ت: با تالش هایی ک��ه در دولت صورت گرفت و 
یکپارچه سازی سیستم اس��تعالمات و اطالعات اقتصادی و اداری 
فضای کس��ب و کار در کش��ور بهبود یافته، اما همچن��ان یکی از 
مشکالت تولید در اقتصاد کشور فضای کسب وکار است که یکی 
از خواس��ته های جدی بخش  خصوصی از دولت، بهتر کردن این 

فضا است. 
 آرگون ضمن بیان اینکه اغلب تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 
از نح��وه اخذ مالیات ناراضی هس��تند، عنوان کرد: در س��ال های 
اخیر رکود بر اقتصاد کش��ور حاکم بوده، ام��ا با این وجود فعاالن 
اقتصادی می بایست مالیات خود را پرداخت می کردند که این امر 

به تولیدکنندگان فشار مضاعفی را وارد می کرد. 
 وی در پایان تأکید کرد: حضور بخش  خصوصی در اقتصاد یکی 
از الزامات امروز کش��ور اس��ت، اما با وجود مشکالت فعلی فعاالن 
غیر دولت��ی انگیزه کمتری برای تولید دارند که رفع موانع تولید و 
حمایت از تولیدکنندگان از مقوالتی است که دولت باید در اولویت 

خود قرار دهد. 

حدود قیمتنام دستگاه

بین 9 تا 12 میلیون تومانفر مخصوص کلوچه پزی

حدود 3 میلیون تومانماشین خمیر

700 هزار تومانمایکروفر

حدود یک میلیون تومانابزاالت شامل سینی و ترازو و میزکار

1.5 میلیون تومانویترین

500 هزار تومانیخچال
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اس��تاد،  سی��دمح���مدحس��ین 
مدیرروابط عمومی بانک ایران گفت:  
چالش��ی که رواب��ط عمومی های ما 
با آن دس��ت ب��ه گریبان هس��تند، 
ح��ال   در  ک��ه   مخاطبان��ی  اس��ت 
دگرگونی ه��ای عظیمی هس��تند و 
متأس��فانه روابط عمومی های سنتی  
متوج��ه  این تغییر ماهی��ت و تغییر 

جغرافیای  مخاطبانشان  نیستند  . 
 ب��ا بررس��ی فعالیت ه��ای کنونی 
روابط عمومی ها مش��اهده می ش��ود 
در حال  حاضر مدیران روابط عمومی 
س��ازمان های مختلف برای  اینکه از 
طرف  روابط عمومی  سنتی  به  طرف  
رواب��ط عموم��ی  دیجیت��ال حرکت  
کنن��د در دو حیط��ه  ب��زرگ  درگیر 
چالش  هس��تند؛ عرصه  اول  کاربری  
تکنولوژیک  اس��ت  که  می شود روی  
آن ن��ور انداخت  و س��اعت ها حرف  
زد که  کاربری  تکنولوژیک  در دنیای  

امروز یعنی  چه ؟ 
وقتی  ما ح��رف  کاربر و ذی نفعان 
س��ازمانی  را می زنی��م  درواق��ع  باید 
راجع  به  س��واد ام��روز حرف  بزنیم  و 

وقتی  بحث  سواد امروز پیش  می آید، 
به  دنبال  آن  بحث  س��واد رس��انه ای  
پیش می آید که  در حال  حاضر بحث 
بزرگی  اس��ت . ب��ا بررس��ی وضعیت 

فعالیت های موجود روابط عمومی ها 
بیش��تر فعاالن این ح��وزه خود را از 
سواد رس��انه ای  بی نیاز می بینند اما 
باید یادآوری شد که سواد رسانه ای  

در جه��ان  ام��روز فق��ط خواندن  و 
نوش��تن  نیس��ت .   اما چالش دیگری 
ک��ه رواب��ط عمومی ه��ای م��ا با آن 
دست به گریبان هستند، مخاطبانی 
 اس��ت ک��ه  در ح��ال  دگرگونی های 
متأس��فانه  و  هس��تند   عظیم��ی 
رواب��ط عمومی های س��نتی  متوجه  
این تغییر ماهیت و تغییر جغرافیای  
مخاطبانشان  نیستند .  اکنون سرعت 
انتش��ار رویدادها و نحوه دریافت آن 
از س��وی مخاطبان به کلی در حال 
تغییر اس��ت و از سوی دیگر با توجه 
به افزایش سواد رسانه ای ترفندهای 
تبلیغ��ات موجود در ای��ن عرصه نیز 
به ش��دت دچ��ار تغیی��ر و تحوالت 
ش��ده است. ش��بکه های اجتماعی و 
گوشی های هوش��مند سدهای قبلی 
مقابل س��ازمان ها را به کلی از میان 
برداش��ته اند و توانا یی های خود را به 

همه رقیبان نشان داده اند. 

همزمان ب��ا برگزاری نمایش��گاه 
کش��اورزی،  صنای��ع  بین الملل��ی 
مواد غذایی، ماش��ین آالت و صنایع 
وابس��ته  »ای��ران آگروفود 2017« 
با اس��تفاده از فناوری نانو در حوزه 
کش��اورزی هفت محص��ول عرضه 

شده است. 
با توج��ه به ل��زوم توس��عه بازار 
محصوالت فن��اوری نانو و رس��وخ 
بیش��تر ای��ن فن��اوری در صنع��ت 
کش��ور و نی��ز افزایش به��ره وری و 
رقابت پذی��ری محص��والت ح��وزه 

در  صنایع غذای��ی  و  کش��اورزی 
بازاره��ای داخل��ی و خارج��ی ب��ا 
اس��تفاده از فناوری نانو، محصوالت 
فناوری نانو در حوزه کش��اورزی و 
صنایع غذایی در بیست و چهارمین 
صنای��ع  بین الملل��ی  نمایش��گاه 
کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت 
و صنای��ع وابس��ته  ایران آگروف��ود 
2017 معرفی شد و در معرض دید 
عالقه مندان این حوزه قرار گرفت. 

نمایش��گاه  بیس��ت و چهارمین 
بزرگ تری��ن  به عن��وان  آگروف��ود 

در  کش��ور  نمایش��گاهی  روی��داد 
حوزه کش��اورزی و صنایع غذایی، 
از دوم خرداد م��اه آغ��از ش��ده و تا 
پنجم خرداد م��اه در محل برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی ادامه دارد. 
در این نمایش��گاه 1500 شرکت 
ایرانی و 37 کش��ور جهان ش��امل 
اس��پانیا، اتری��ش، ام��ارات متحده 
عرب��ی، انگلیس، اوکرای��ن، ایتالیا، 
ایرلن��د، آفریقای جنوب��ی، آلم��ان، 
پرتغال،  بلغارستان،  بلژیک،  برزیل، 
تایلن��د، ترکی��ه، چی��ن، دانمارک، 

چچ��ن، روس��یه، رومان��ی، ژاپ��ن، 
س��وییس،  س��وریه،  س��نگاپور، 
فرانس��ه، فنالند، کانادا، کره جنوبی، 
گرجستان، لبنان، لهستان، لیتوانی، 
مجارس��تان، مولداوی، نروژ، هلند، 

هند و یونان شرکت کرده اند. 
محص��والت  اس��اس  ای��ن  ب��ر 
فن��اوری  نانو عرضه ش��ده در حوزه 
کش��اورزی و صنایع غذایی در این 
نمایش��گاه ش��امل  »نایلون زیست 
»کفپوش ه��ای  تخریب پذی��ر«، 
رزینی بس��ا پلیم��ر وی��ژه صنایع 

غذای��ی«،  »پ��ودر م��رگ م��وش 
ح��اوی نان��وذرات- موش��ا پاک«،  
»دستگاه پاستوریزاتور و هموژنایزر 
روش  ب��ه  همزم��ان  غیرحرارت��ی 
نان��و کویتاس��یون«، »ارائه کنن��ده 
»دستگاه  نانوپوش��ش ها«،  فناوری 
افزایش  مول��د پالس��مای س��رد- 
بس��ته بندی های  چاپ پذیری روی 
مواد غذای��ی« و  »س��امانه تولی��د 
پنی��ر  آب  پروتیین��ی  کنس��انتره 
ب��ا اس��تفاده از فناوری غش��اهای 

نانوساختار سرامیکی« است. 

ح��وزه  متخصص��ان  از  گروه��ی 
ب��ازار  رص��د  ب��ا  تجاری س��ازی 
کش��ور،  در  نوی��ن  فناوری ه��ای 
اطالعات به دس��ت آمده از بازار 14 
گروه فناوری را در اختیار نیازمندان 

قرار می دهند. 
نوین  گروه دیده ب��ان فناوری های 
 ،Hitech Monitor با نام تجاری

فعالیت خ��ود را در خصوص رصد و 
تحلی��ل بازار در ح��وزه فناوری های 
نوین و پیشرفته با تمرکز بر فناوری 

نانو در کشور آغاز کرد. 
ای��ن مجموع��ه ب��ا بررس��ی بازار 
فن��اوری نان��و و س��ایر فناوری های 
نوین در صنایع ایران و رصد مستمر 
تح��والت صورت گرفت��ه در دنیا در 

خصوص محصوالت ب��ا فناوری های 
پیش��رفته، اطالعات مورد نیاز را در 

اختیار عالقه مندان قرار می دهد. 
عالوه بر آن این گروه با شناسایی 
نیازمندی ه��ای صنای��ع مختل��ف و 
ارائ��ه راهکارهای مبتن��ی بر تحلیل 
بازار، زمینه را برای ورود محصوالت 
پیش��رفته به ب��ازار روش��ن و هموار 

می کند. 
این مجموعه تجربیات و اطالعات 
خود را در زمینه های  »فناوری نانو«،  
»م��واد پیش��رفته«،  »کامپوزیت« و  
»پلی��م��ر«،  »ال��کت���رونی��ک« و  
»فن��اوری اطالعات و انرژی های نو« 
با بهره گی��ری از درگاه های مختلف 
اطالع رس��انی مانن��د س��ایت، کانال 

تلگرام و شبکه اینستاگرام در اختیار 
مخاطبان قرار خواهد داد. 

صنایع تحت پوش��ش ای��ن گروه 
شامل پوشش و خوردگی، نفت، گاز 
و پتروشیمی، نس��اجی، آب، انرژی، 
دریایی، صنایع غذایی، پالس��تیک و 
پلیمر، ساختمان، سالمت و پزشکی، 

کشاورزی و بسته بندی است. 

ضرورت نگاه دیجیتالی به روابط عمومی های نوین

معرفی محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری نانو در نمایشگاه آگروفود

ارائه اطالعات درخصوص بازار 14 فناوری نوین در کشور

خبر

برای تغییر نام یا وصل تلفن به حضور 
مالک نیازی نیست

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با تأکید بر 
تالش برای ساده س��ازی ارائه خدمات مخابرات، از حذف 
حضور مال��ک برای تغییر نام خ��ط تلفن و وصل کردن 
یک طرفه تلفن هایی که به علت بدهی به صورت دوطرفه 

قطع شده است، خبر داد. 
داوود زارعی��ان در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا با اش��اره به 
ساده س��ازی ارائه خدمات ب��رای دفتر امور مش��ترکان 
مخابرات اظهار کرد: ساده س��ازی خدمات در چند حوزه 
وجود دارد. بخش اول که درخواست های زیادی در مورد 
آن وجود داش��ت، مسئله نقل و انتقال تلفن بود. این کار 
در گذش��ته با حضور مالک انجام می شد اما ما در طرح 

ساده سازی حضور مالک را حذف کردیم. 
وی ادام��ه داد: بدین ترتیب هر کس در هر مکانی که 
تلفن را خریداری کرده اگر فقط در سند ذکر شده باشد، 
همکاران ما تلفن را به نام می زنند و اگر ذکر نشده باشد 
با ارائه سند و درخواست خریدار، این کار انجام می شود. 
این طرح در سراسر کش��ور مورد استقبال قرار گرفته و 
تقریباً بیشتر مشترکانی که دارای مشکل بودند مراجعه 

کرده و تلفن را به نام خود ثبت کردند. 
معاون امور مشتریان ش��رکت مخابرات ایران با اشاره 
ب��ه موضوع حذف مدارک اضافی در ثبت نام توضیح داد: 
بحث دیگر موضوع حذف مدارک اضافی است. ما تمامی 
مدارک از جمله کپی شناس��نامه، س��ند و ... را که قبال 
ب��رای ثبت نام دریافت می کردیم، ح��ذف کرده و اکنون 
ثبت نام با کپی کارت ملی انجام می شود. همچنین امکان 
ثبت نام از طریق پورتال به صورت غیرحضوری را فراهم 
کردی��م که هم در حوزه تلف��ن ثابت و هم ADSL این 

طرح اجرا می شود. 
زارعیان در ادامه درباره وصل تلفن هایی که به صورت 
دوطرفه قطع شده اند، بیان کرد: بحث دیگر، وصل کردن 
تلفن ها برای مشترکینی است که به علت عدم پرداخت 
بده��ی تلفن ش��ان دوطرفه قطع ش��ده اس��ت. بنابراین 
تلفن ه��ای کس��انی که بدهی ش��ان به ودیعه نرس��یده، 
یک طرف��ه وصل می ش��ود و در صورتی که مش��ترکین 
بدهی خ��ود را پرداخت کنند، تلفن آنه��ا مجددا وصل 

خواهد شد. 
وی همچنین خاطرنش��ان کرد: برنامه ما این است که 
به سمت ساده تر کردن طرح برویم. بنابراین حذف کاغذ، 
پرونده و مراجعه را در دستور کار داریم. البته اگر کسی 
عالقه مند بود می تواند حضور یابد، اما ما در برنامه داریم 
که تا پایان امسال حذف کاغذ و مشتری را به طور کامل 

در دفاتر اجرا کنیم. 
ثبت نام و پرداخت از طریق پورتال نیز آغاز شده است. 
مکانی��زه کردن دفاتر، امض��ای دیجیتالی و حذف کاغذ 
را نیز در دس��تور کار داریم ک��ه در تهران و در برخی از 
مراکز منطقه هش��ت آغاز شده   اس��ت تا بتوانیم تا پایان 

سال کاغذ را حذف کنیم. 

خبر

مشارکت زنان در صنعت بازی سازی 
ایران چقدر است؟ 

آی��ا ت��ا به حال فکر کرده اید که س��هم مش��ارکت زنان در 
تیم های بازی س��ازی ایرانی چقدر است؟ برای دانستن پاسخ 
این س��وال با ما همراه شوید.  با اینکه صنعت بازی سازی در 
ای��ران قدمت چندانی ندارد، اما در همی��ن مدت کم، فراز و 
نش��یب های زیادی را به خود دیده است. از انتشار بازی های 
بزرگی از قبیل گرشاس��پ گرفته ت��ا رونق بازی های موبایلی 
در این س��ال های اخیر، همه مواردی است که پیش بینی در 
مورد آینده این صنعت در ایران را تا حدودی دشوار می سازد.  
ام��ا یک��ی از موارد جالبی ک��ه در مورد این صنع��ت نوپا در 
کش��ور وجود دارد، مسئله زنان و س��هم آنان در توسعه این 
صنعت مهم و تأثیرگذار اس��ت. طبق اطالعاتی که هر ساله از 
طرف تیم ها و اس��تودیو های بازی سازی برای انتشار در کتاب 
صنع��ت گیم ایران ب��ه بنیاد ملی بازی های رایانه ای ارس��ال 
می ش��ود، در س��ال 13۹5 در حدود  444 تیم و اس��تودیوی 
بازی س��ازی درون کشور داش��ته ایم که غالب آنها را تیم های 
کوچک چندنفره تشکیل داده است. بر طبق اطالعات ارسالی 
از س��وی این 44 تیم و اس��تودیوی بازی س��ازی، از مجموع 
112 عضو کلیدی موج��ود در این گروه ها، تنها ۹ نفر از آنان 
را زنان تش��کیل داده اند و این بیانگر سهم ۸ درصدی زنان در 
این جامعه آماری اس��ت.  البته اگر ب��ه جایگاه همین تعداد 
از بانوان درون این تیم ه��ا نگاهی بیندازیم، موارد جالب تری 
نصیب مان می شود. هماهنگ کننده، مدیریت بازاریابی، مدیر 
داخلی، مدیر پروژه و موسس شرکت ِسمت پنج نفر از این ۹ 
نفر را دربرمی گی��رد و تنها چهار نفر از آنها کارهایی از قبیل 
طراحی سناریو، کارگردانی هنری، طراحی و نقاشی گرافیکی 
و توس��عه بازی با یونیتی را بر عهده دارند. بنابراین باید بیان 
کنیم ک��ه در حال حاضر اگرچه پای زن��ان به صنعت نو پای 
بازی س��ازی باز شده است، اما همچنان درصد مشارکت آنان 

به میزان زیادی کمتر از مردان است. 

تخفیف 50درصدی اینترنت شامل چه 
سایت هایی می شود

کاربران ایرانی اینترنت اگر برای کسب اطالعات مورد نیاز 
خود از س��ایت های داخلی استفاده کنند مشمول 50درصد 
تخفیف در بس��ته های اینترنت خود خواهند ش��د.  فازهای 
نخست و دوم شبکه ملی اطالعات ایران با تالش های فراوان 
دولت یازدهم پارسال به بهره برداری رسید و کاربران ایرانی 
اینترنت پس از آن می توانند بدون هیچ محدودیتی نیازهای 
خود را از ش��بکه داخلی و ش��بکه جهان��ی اینترنت برطرف 
کنن��د.  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان مجری 
ش��بکه ملی اطالعات با هدف ترغیب کارب��ران ایرانی برای 
مراجعه به س��ایت های داخل��ی و برطرف ک��ردن نیازهای 
خود از طری��ق آنها با همکاری کمیس��یون تنظیم مقررات 
و ارتباط��ات رادیویی طرح جدا س��ازی ترافی��ک داخلی از 

بین الملل را به مرحله اجرا درآورد. 



اس��تانبول یکی از ش��هرهای توریستی محس��وب می ش��ود که فرهنگ و تاریخچه را در کنار هم در خود جای داده 
است. این شهر توریستی برای گردشگران از اقصی نقاط دنیا جزو محبوب ترین شهرهای گردشگری به حساب می آید. 
تاریخچه اس��تانبول به دوران پارینه س��نگی می رسد و در عصر حاضر جزو ش��هرهای پیشرفته ای است که همچنان به 
میراث تاریخی خود پایبند مانده است. وجود بازارهای سنتی و باستانی، قصرهای سلطنتی، کلیساهای بزرگ و مساجد 
آن را می توان ش��اهد این حرف دانس��ت. این کشور بین غرب و ش��رق قرار گرفته و فرهنگی ادغام شده از این دو قاره 
را در خود جای داده اس��ت همین مسئله موجب ش��ده که گردشگران به سوی این شهر فوق العاده زیبا جذب شوند و 
تور استانبول را به عنوان گزینه ای عالی انتخاب کنند. در ادامه به معروف ترین  مکان های استانبول اشاره خواهیم کرد. 

hagi Sophia-1
این مکان  طی قرن ها محلی برای عبادت مردم بوده اس��ت. در ابتدا به عنوان کلیس��ای یونانیان ارتدوکس ش��رقی و 
منزل اس��قف قس��طنطنیه در سال 537 س��اخته شد. حدود شش دهه نیز کلیس��ای کاتولیک های رومی بود. در سال 
1453 به مس��جد تبدیل ش��د و تا 1931 همچنان یکی از مس��اجد استانبول به شمار می آمد. در سال 1935 به عنوان 
موزه تغییر کاربری داد و درهای آن به روی عموم بازگشایی شد.hagi Sophia زمانی یکی از بزرگ ترین کلیساهای 
جامع تاریخ به حساب می آمد. از معماری این بنا در ساخت مسجد آبی الهام گرفتند، چراکه این مسجد به عنوان یکی 
از شاخص ترین دست ساخته های به جای مانده از هنر اسالمی در کل دنیا معروف است و مورد توجه اغلب گردشگران 
تور استانبول قرار می گیرد. می توانید برای بازدید از این بنا تور یک روزه ای را انتخاب و از گوشه و کنار آن بازدید کنید. 

topkapi palace-2
کاخ توپکاپی یکی از جاذبه های مش��هور در اس��تانبول به شمار می آید که تاریخ و منظره ای خیره کننده را در اختیار 
گردش��گران تور مسافرتی این شهر قرار داده است. این مکان تاریخچه غنی از دوره امپراتوری عثمانی را در خود جای 
داده و با دیواری س��نگی به طول 55 کیلومتر احاطه ش��ده است. این کاخ با 27 برج، یکی از زیباترین بناهای تاریخی 
استانبول به شمار می آید. کاخ توپکاپی که در قرن پانزدهم ساخته شده، روی تپه ای قرار گرفته و به دریا مشرف است. 
این مکان زمانی محل اقامت رس��می خاندان و س��الطین امپراتوری عثمانی و مقر دولت ترکیه بوده اس��ت، اما امروزه 
به عنوان موزه مورد بازدید توریس��ت ها و گردش��گران قرار گرفته و یکی از جذابیت های اصلی گردش��گران استانبول به 
ش��مار می آید. این س��ازه به عنوان یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین کاخ ها در جهان ش��ناخته شده است. گردشگران 
می توانند نگاهی کلی به قسمت کوچکی از زندگی در این بنا داشته باشند یا مجموعه ای بی نظیر از سالح های قدیمی 
را که توس��ط س��الطین استفاده می شده مشاهده کنند. این امکان در اختیار شما قرار گرفته که در قالب تور یک روزه 

از جای جای این بنا بازدید کنید و حال و هوایی خاص به تور استانبول خود بدهید. 

grand bazaar 3- بازار قدیمی 
گردشگران و توریست هایی که عاشق خرید کردن هستند به هیچ عنوان نباید بازدید از این بازار قدیمی را از دست 
بدهند. این بازار با 5000 مغازه موجود در خود یکی از بزرگ ترین بازارهای سرپوش��یده جهان به ش��مار می آید. این 
بازار در س��ال 1461 س��اخته شده و امروزه دو مس��جد، چهار آبنما و دو حمام را در خود جای داده است. اینجا مکانی 
اس��ت که ش��ما می توانید سکه های قدیمی، جواهراتی با سنگ های قیمتی و سالح های منبت کاری شده را خریداری و 

تورمسافرتی خاصی را در آن تجربه کنید.
منبع: همگردی

10 راه حل برای کاهش استرس در دوره 
آزمون ها

1- هیچ وقت برای برنامه ریزی کردن در دوران امتحانات 
دیر نیس��ت. برنامه ریزی کردن اولویت های شما را در نظر 

می گیرد و به واقع بین بودن شما کمک می کند. 
2- در ج��دول برنامه ری��زی خ��ود، زم��ان کاف��ی را به 
اس��تراحت اختصاص دهید. با طوالنی تر شدن روز ها زمان 
اس��تراحت خود را افزایش دهید. به یاد داش��ته باشید که 
بیش��ترین میزان تمرکز افراد 45 دقیقه است. از نوشیدن 
کافئین زیاد پرهیز کنید، چراکه نوشیدن بیش از اندازه آن 

منجر به افزایش استرس می شود. 
3- با نزدیک تر شدن به فصل امتحانات، مرور درس خود 
را در ط��ول یک روز افزایش ندهی��د. دوره کردن را برای 
آخر ش��ب نگذارید. در ساعاتی از روز که بیشترین بازدهی 
را دارید به مطالعه دروس اختصاصی و س��نگین بپردازید. 
س��اعات بازدهی اکثر افراد از ساعت 10 صبح تا ظهر و از 

ساعت 3 تا 4:30 بعد از ظهر است. 
4- خواب کافی داش��ته باش��ید. کم خوابی، اس��ترس و 
خس��تگی را افزایش می دهد. قب��ل از خواب کمی ریلکس 

کنید. 
5- به برنامه غذایی خود توجه داش��ته باش��ید. هر روز 
به ط��ور منظم ورزش کنی��د. ورزش های هوازی در کاهش 

استرس بسیار مؤثر ند. 
6- به جای نوش��یدن چ��ای و نوش��ابه های انرژی زا که 

کافئین باالیی دارند، روزانه مقدار زیادی آب بنوشید. 
7- حتما اوقات��ی از روز را به خوش گذراندن و ریلکس 

کردن اختصاص دهید. 
8- م��رور درس خ��ود را با دوس��تان تان انج��ام دهید. 
وظایف را تقس��یم کنید و هر کدام از بخش های مشخصی 
نکته ب��رداری کنید و بعد به اش��تراک بگذارید. این کار به 

حفظ وقت شما کمک خواهد کرد. 
9- از اف��راد به ش��دت مضط��رب دوری کنی��د، چراکه 
اضطراب امری مسری است. بعد از هر امتحان روحیه خود 
را نبازی��د و ناراحتی نکنید، چراک��ه روی امتحانات بعدی 

شما تأثیرگذار خواهد بود. 
10- ورزش های ریلکس کننده انجام دهید. این حرکات 
به کاهش میزان اس��ترس شما بسیار کمک خواهند کرد و 

در نتیجه می توانید راحت تر بر استرس خود غلبه کنید. 

walesonline :منبع

اگرتلفن خود را گم کرده اید، نگران 
نباشید! 

اگر  دس��تگاه اندروی��دی خود را گ��م کرده اید یا آن 
را از ش��ما دزدیده ان��د نگ��ران پخش ش��دن اطالعات 
 خ��ود نباش��ید چراک��ه می توانی��د ب��ا کم��ک نرم افزار
 Find My Device که شرکت گوگل آن را طراحی 
کرده اس��ت، از این خطر در امان باش��ید. با استفاده از 
این نرم افزار می توانید گوش��ی یا تبل��ت گم یا دزدیده 
شده خود را که به سیستم عامل اندروید مجهز هستند، 
به راحتی پیدا کنید. برای اس��تفاده از این نرم افزار باید 
تنظیم��ات الزم را انج��ام دهید. در ابتدا الزم اس��ت در 

گوگل حساب باز کنید.
 پ��س از باز کردن حس��اب باید گزین��ه مکان یابی را 
فعال کنید. ممکن اس��ت در این حین به ش��ما اخطار 
 داده ش��ود ک��ه ب��رای رفع این ام��ر نیز الزم اس��ت به
 Setting> Google> Security رفت��ه و گزین��ه 
مکان یاب��ی را فعال کنید. همچنین ب��رای کنترل از راه 
 Allow remote دور اطالع��ات خود می توانید گزینه
lock and erase را فعال کنید. اگر تلفن ش��ما کمی 
قدیمی اس��ت، ب��ه Google Setting App بروید و 
گزین��ه Android Device Manager و همچنین 
گزین��ه Allow remote factory reset را فع��ال 

سازید. 
ی��ا ب��ازار  ب��ه  نرم اف��زار  ای��ن  دانل��ود   ب��رای 

 Play Store بروی��د و Find My Device را جس��ت 
و ج��و کنید. توجه داش��ته باش��ید که نرم اف��زار مربوط به 

شرکت گوگل را دانلود کرده باشید.
 پ��س از نصب نرم افزار، وارد حس��اب گوگل خود در 
این نرم افزار ش��وید. با ورود به این نرم افزار، نقشه ای را 
می بینید که نقطه آبی روی نقشه مکان دستگاه شما را 
نشان می دهد. از قابلیت های دیگر این نرم افزار عبارتند 

از: 
مکان یابی: در این قس��مت مکان دستگاه شما روی 
نقش��ه نمایش داده می شود و ش��ما می توانید از میزان 
باتری دس��تگاه خود، اتصال یا عدم اتصال به اینترنت و 
آخرین مکانی که دس��تگاه شما در آن قرار گرفته است، 

مطلع شوید. 
پخ�ش صدا: از آنجا ک��ه این نرم اف��زار مکان دقیق 
دس��تگاه را در ساختمان نش��ان نمی دهد، با استفاده از 
این قابلی��ت می توانید با بلند ترین می��زان صدا چه در 
حالت سکوت یا لرزش دستگاه خود را به صدا در آورید. 
قف�ل: ب��ا اس��تفاده از این گزین��ه می توانی��د برای 
جلوگیری از دسترسی دیگران به اطالعات تان، دستگاه 
خود را قفل کنید. همچنی��ن می توانید برای فردی که 
دستگاه شما را پیدا کرده است پیغام بفرستید. به هنگام 
اس��تفاده از این گزینه می توانید برای دستگاه خود رمز 
عبور تعیین کنید و بالفاصله دستگاه شما قفل می شود. 
پ�اک کردن اطالع�ات: اگر فکر می کنید دس��تگاه 
خ��ود را برای همیش��ه گم کرده اید، با اس��تفاده از این 
گزینه می توانید تمامی اطالعات ش��خصی خود از قبیل 
عکس ها، آهنگ ه��ا، نرم افزار ها و تنظیم��ات مورد نظر 
خود را پاک کنید. توجه داش��ته باش��ید که با استفاده 
از این گزین��ه، اطالعات موجود روی کارت SD ش��ما 

پاک نخواهد شد. 
 cnet :منبع
ارتباط با نویسنده:
s. kiumarsi92@gmail. com 

یادداشت س��ردبیرINC: ما از کارآفرینان 
از جمله کوین اولری، ش��ناخته ش��ده ترین 
آنها به عن��وان یک کارآفرین و س��رمایه گذار 
خواستیم روی آنچه در شروع کار به آن نیاز 

دارند تمرکز کنند. 
کوی��ن اولری محصوالت نرم اف��زاری را در 
زیرزمی��ن خ��ود در س��ال 1983 راه اندازی 
ک��رد و زمانی که فروش کاه��ش یافته بود او 
محصوالت رقبای خود از جمله ش��رکت های 
را  آموزش��ی  ش��رکت  و    Mindscape
خریداری کرد و در سال 1999 او محصوالت 
نرم افزاری خود را به شرکت اسباب بازی ماتل 

ب��ه مبل��غ 3.7 میلیارد 
فروخ��ت. ای��ن یکی از 
بزرگ تری��ن معامالت��ی 
اس��ت ک��ه در صنع��ت 
افتاده  اتف��اق  نرم اف��زار 
اس��ت. بع��د از مدتی او 
س��رمایه گذاری  شرکت 
متقاب��ل را ب��رای گروه 
مال��ی اول��ری راه اندازی 
درحالی ک��ه  ک��رد، 
مش��غول  همچن��ان 
دریافت پروژه های دیگر 

بود.
 اول��ری همچنان یک 
در  موفق  س��رمایه گذار 
س��رمایه گذاری  صنعت 
اس��ت و در این صنعت 

نام »آقای شگفت انگیز« را به خود اختصاص 
داده اس��ت. در اینجا کوین اول��ری در مورد 
شکست ها و پیروزی هایش و  به آنچه آرزوی 
دانستن آن را داش��ت اگر می توانست دوباره 
ش��روع کند اشاره می کند و به سوال های زیر 

پاسخ می دهد. 

1-مهم ترین درس�ی که شما به عنوان 
یک کارآفری�ن به دس�ت آورده اید چه 

بوده است؟ 
مهم ترین درس این اس��ت که هر کس��ی 
باید به شهود  )ش��م( درونی اش گوش دهد. 
بزرگ ترین اشتباهات من آنهایی است که در 
دل به چیزی پاس��خ منفی می دادم، اما خود 
را با ای��ن جمالت که »موردی ن��دارد آن را 
انجام می دهم« قانع می کردم اینچنین بود که 

میلیون ها از سرمایه ام را از دست دادم. 
اما هر بار که به شهود درونی ام گوش داده ام 
کاری که انجام می دادم درست بود و زمانی که 
آن را نادیده می گرفتم کارهایم با مش��کالتی 
روبه رو می ش��د. شهود  )شم( یک هدیه برای 
کارآفرینان است که باید به آن گوش فرا دهند.

 ش��ما می توانید از مربیان مشاوره بگیرید، 
اما در پایان این وظیفه شماست که به شهود 
درونی ت��ان گوش دهی��د و اگ��ر صدایش را 
نمی شنوید باید بدانید قطب نمای درونی تان 
خاموش است و باید برای پیروزی تالش کنید. 

2- ش�ما به عن�وان ی�ک کارآفری�ن با 
مش�کالت زیادی روبه رو می شوید، کدام 

یک س�خت تر ب�وده و بهتری�ن درس در 
کسب و کار برایتان چه بوده است؟ 

درس های فردی زیادی در زندگی وجود دارد. 
برای من آنهایی که با دوس��تان کالج آغاز ش��د 

مهم ترین ها هستند. 
من به عن��وان کارگردان در ش��رکت هایی کار 
می ک��ردم همانط��ور که آن ش��رکت ها در حال 
رشد بودند من مجبور ش��دم تغییراتی را آغاز و 
دوس��تی های طوالنی مدتم را به خاطر بهره وری 
بهتر کنترل کنم. من برخی ازروابط طوالنی مدتم 
را تمام کردم. زیرا برای داشتن کسب وکار مناسب 
این تنها راه بود. من دوستانم را اخراج کردم شما 
هم اگر یک کارآفرین باشید در زندگی تان چنین 
کاری را انجام می دهید و اگر آن روز آمد  و شما 
نتوانستید در مقابل دوستان خود بایستید شما 

نمی توانید یک مدیر و کارآفرین مناسب باشید. 

3- بهتری�ن توصیه ای که در س�ال اول 
کارتان دریافت کردید چه بود؟ 

م��ن مربی ای داش��تم که یک ب��ار گفت: در 
زندگی هر کس��ی باچالش های سختی روبه رو 
خواهد شد که تغییرات سختی را به همراه دارد. 
زمانی که آن روز فرا رس��ید باید بر هدف اصلی 
خود که تمرکز بر کس��ب و کار اس��ت تمرکز 
کنید. حتی اگر موضوع خیلی وحشتناکی اتفاق 
افت��اد باید بدانید آن فقط یک اتفاق اس��ت که 
از خ��ود صدایی دارد. به آن ص��دا گوش نده و 
من همواره این سخنان را به یاد دارم. صداهای 
زیادی در جه��ان امروز وج��ود داردکه به طور 
مداوم سد راه شماس��ت. یک کارآفرین بزرگ 
می داند چگونه همه آنها را نادیده بگیرد و قادر 
ب��ه تمرکز و یافتن راهی برای 
است.  اهدافش  به  دس��تیابی 
همچنی��ن باید بیام��وزد که 
باجذر و مد، اخبار خوب و بد 
به عنوان چرخه زندگی دست 

و پنجه نرم کند. 

ب�ه  چی�زی  چ�ه   -4
کارآفرینان بیشترین ضربه 

را وارد می کند؟ 
مس��ئله ای ک��ه از نظ��ر من 
بیشترین ضربه را به کارآفرینان 
وارد می کن��د ای��ن اس��ت که 
تع��دادی زی��ادی از آنه��ا زبان 
نمی دانن��د. در  را  کس��ب و کار 
این جهت بهتر اس��ت کسی را 
در کنار خود که از کس��ب و کار 
اطالعات کافی دارد داشته باشند. شما می خواهید 
پاسخ س��وال های خود را بدانید سواالتی از قبیل  
مقدار س��ود ناخال��ص، تعداد رقیب��ان  در عرصه 
کارتان، دانستن سرعت رشد بازار و آگاهی از بازار 

بین المللی برای محصوالت تان.

5- کارآفرینان جوان چگونه می توانند 
آموزش های الزم را کسب کنند؟ 

کارآفرینان جوان بهترین کاری که می توانند 
انجام دهند این است که برای شخص دیگری به 
مدت 24 ماه در زمینه عالقه خود، کار کنند و 
ببینند که آن کار چگونه پیش می رود. من برای 
تلویزیون ورزشی ش��بکه تیر اندازی در سراسر 
ساحل شرق به مدت سه سال کار کرده ام قبل 
از اینکه در حوزه کس��ب وکار وارد شوم و قطعا 

کار را از شرکت های بزرگ آموخته ام. 

 به گزارش س��ی ان ان در روز شنبه، 
دونال��د ترامپ با محم��ود عباس، رئیس 
تش��کیالت خودگردان فلسطین مالقات 
داش��ته و بیانیه ها را در موزه اورش��لیم 
روز  همچنی��ن  اس��ت.  داده  تحوی��ل 
سه ش��نبه، رئیس جمه��ور آمری��کا طی 
س��خنرانی اش از پای��ان یافتن دیدارش 
از اس��رائیل و کرانه ه��ای غربی خبر داد 
و اظهار داش��ت که معتقد است رهبران 

اسرائیل و فلسطین آماده صلح هستند.
 در ادامه نیز افزود:»فلسطینی ها آماده 
برای رس��یدن به صلح هستند. می دانم 
این موضوع را قبال نیز شنیده اید، اما باید 
بگویم این مس��ئله ای است که من انجام 
دادم و آنها را آم��اده برای دریافت صلح 
دیدم و با بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر 
اس��رائیل که او نیز بی��ان می کند برای 
رس��یدن به صلح آماده است نیز مالقات 

ک��ردم.« بنیامین نتانیاهو نیز خواس��تار 
صلح است.

 به دنبال جلس��ات در روز دوش��نبه و 
سه ش��نبه، ترامپ در س��خنرانی اش در 
موزه اس��رائیل این سخنان را خطاب به 
بنیامین نتانیاه��و و محمود عباس بیان 

کرد. 
ه��دف این معامل��ه ب��زرگ، صلح در 

منطقه خاورمیانه است.
 ترام��پ ب��ا دیدگاه��ی خوش��بینانه 
درمورد مس��ئله صل��ح در خاورمیانه در 
روز های اخیر س��خنرانی کرده اس��ت و 
بر این مس��ئله اصرار دارد که کشورهای 
عربی را به اس��رائیل نزدیک تر و شرایط 
مطلوب ت��ری را برای صل��ح ایجاد کند. 
درحالی که ترامپ در اوایل این ماه اظهار 
کرد که مبادله صلح بین کش��ور ها آنقدر 
هم که ملت فکر می کنند دشوار نیست 
ب��ا ای��ن ح��ال نظ��ر خ��ود را در روز 
ک��رد: بی��ان  چنی��ن  ای��ن   سه ش��نبه 

» هر چند ایجاد صلح آس��ان نیس��ت و 
همگی به این موضوع واقف هس��تیم که 
 هر دو طرف با تصمیم گیری های دشواری

 روب��ه رو هس��تند، اما با عزم و س��ازش 
و اعتقاد به اینکه صلح امکان پذیر اس��ت 
اسرائیل و فلس��طین می توانند در مورد 

صلح معامله داشته باشند.«
روز  در  جداگان��ه  اظه��ارات   در 
س��ه ش��نبه هم نتانیاهو و ه��م محمود 
عباس با اش��اره به ابت��کار عمل ترامپ 
برای تس��هیل احیای مذاکرات صلح، هر 
چند هر دو طرف انگش��ت اتهام خود را 
در توصیف موانع صلح به سوی یکدیگر 
گرفته بودند، اما معتقد ند که زمان صلح 

فرا رسیده است. 
همچنی��ن نتانیاه��و بی��ان ک��رد من 
معتقدم با همکاری ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا یک صلح جهانی بین اس��رائیل و 
همس��ایگان عربش و همچنین فلسطین 

می تواند ایجاد شود. 

کوین اولری:
ضرورت گوش فرا دادن کارآفرینان به شم درونی خود

ترامپ بیان کرد
 اسرائیل و فلسطین برای رسیدن به صلح آماده هستند

مطالعات عمده به این سوال پاسخ منفی می دهند. بیش از یک سوم از مردم ایاالت متحده دچار چاقی هستند و 
پاس��خ به این س��وال که آیا چیزی به عنوان چاقی سالم وجود دارد مهم تر از سابق شده است. در ایاالت متحده از هر 
سه نفر یک نفر به چاقی مبتالست. در سال 2013، انجمن پزشکی آمریکا، چاقی را به عنوان یک بیماری تلقی کرد 
و دلیل اصلی نامیدن چاقی به عنوان بیماری این مسئله است که آگاهی را در مورد عوارض متابولیک که اغلب چاقی 
را به همراه دارد افزایش دهند که باعث افزایش بیماری قلبی و دیابت نوع 2 می ش��ود و در افرادی که دچار چاقی 
هس��تند 7درصد احتمال س��کته مغزی افزایش می یابد. با این حال برخی مطالعات نشان می دهد افراد چاقی وجود 
دارند که کاماًل سالم اند و آنها را نباید در طبقه بندی بیماران قرار داد. تحقیقات جدید در مقیاس بزرگ تر، این عقیده 

را به چالش می کشد و نشان می دهد »افراد چاق سالم« چیزی جز یک افسانه نیستند. 
مطالعات جدید که این موضوع بزرگ را مورد بررسی قرار داده اند توسط متخصصان دانشگاه بیرمنگام در انگلستان 
انجام ش��ده اس��ت و ای��ن یافته ها در کنگره اروپا، پورتو پرتغال ارائه ش��د. با توجه به مطالع��ات ارتباط بین چاقی و 
س��المت متابولیک، محققان سوابق پزشکی 3.5 میلیون بزرگس��ال را که در سال های 1995 تا 2015 تحت بهبود 
شبکه بهداشت و درمان انگلستان بودند  برسی کرده اند. شرکت کنندگان بدون سابقه بیماری قلبی عروقی بوده اند 
و تیم پزش��کی این نمونه جمعیت را به چند گروه در رابطه با BMI آنها تقس��یم کرده اند. همچنین جمعیت را به 
زیرگروه هایی طبق سالمت متابولیک آنها تقسیم کردند تا شرایط متابولیکی مانند دیابت، فشار خون باال و افزایش 
غیرطبیعی چربی خون آنها را به دس��ت آورند. برای این منظور آنها را با توجه به س��المت متابولیک به چهار گروه 

تقسیم کرده اند گروه هایی از صفر تا 3. 
تحقیقات، سالمت یا سطح صفر در ساخت و ساز بدن را به عنوان عدم وجود نشانه ای از بیماری متابولیک و دیابت 

و داشتن سطح نرمال فشار خون و کلسترول تعریف می کنند. 
medicalnewstoday. com :منبع

آ یا سالمتی و چاقی با هم رابطه مستقیمی دارند؟ 
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کیوسـک

سبک زندگی
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مدرسه مدیریت

دوردنیا

سالمت

شنوندگان عزیز توجه فرمایید خونین شهر، شهر خون آزاد شد. این صدای به یاد ماندنی گوینده رادیو در روز 
سوم خرداد سال 1361 است که طنینش حتی در گوش آنانی که در آن سال ها کودکی بیش نبودند و یا متولد 

نشده بودند نیز یادآور سال های رنج و سختی و مقاومت و ایستادگی است.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 793 www.forsatnet.ir
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