
جمع��ی از فعاالن بخ��ش  خصوصی ح��وزه فن��اوری اطالع��ات، انتظارات و 
خواسته های خود از رئیس جمهور منتخب و دولت دوازدهم را مطرح کردند. 

به گزارش ایس��نا، نشس��ت هم اندیشی بخش خصوصی حوزه فن��اوری اطالعات 
ب��ه درخواست جمعی از فعاالن صنف و با ه��دف »طرح انتظارات از رئیس جمهور 
منتخب« در خانه صنف برگزار ش��د.  فعاالن بخش  خصوص��ی در طرح انتظارات و 
خواسته های خود از رئیس دولت دوازدهم، بر توسعه حضور و نقش آفرینی نماینده سازمان 
در نهادهای تصمیم گیر تأکید کردند و مقرر شد پس از این جلسه، مجموعه خواسته های 
صنف پس از بررسی های کارشناسی، در طرحی مکتوب تقدیم رئیس جمهور شود.  در 
ابتدای این نشس��ت، ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای ضمن 
تبریک به رئیس جمهور منتخب و ابراز خرسندی از حضور پرش��ور مردمی در این 
دوره از انتخابات، تأکید کرد این جلسه براساس درخواست جمعی از فعاالن صنف 
به منظور طرح و بررسی نظرات و پیشنهادات برگزار ش��ده و بدیهی است به منزله 

طرح موضع رسمی سازمان محسوب نمی شود. 

افزایشمشارکتبخشخصوصیفاوادرنهادهایتصمیمگیر
فعاالن بخش  خصوصی در این نشس��ت هم اندیشی، ضمن مروری بر عملکرد 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات به بررس��ی »جایگ��اه بخش خصوصی 
درتصمیم های اتخاذ ش��ده طی سال های اخی��ر« پرداختند و بر لزوم مشارکت 
سازم��ان نظام صنفی رایانه ای به عنوان تنه��ا نماینده بخش خصوصی حوزه فاوا 
در نهادهای تصمیم گیر همچون »کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و کرسی 

مشخص در شورای عالی فضای مجازی« تأکید کردند. 
»ض��رورت اختصاص معاونتی برای رسیدگی به مطالبات بخش  خصوصی« به 
منظ��ور حفاظت از منافع این فع��االن در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و 
»جلب مشارکت فعاالن خصوصی برای مشورت در تدوین آیین نامه ها و قوانین« 

از مهم ترین موضوعاتی بود که در این بخش مورد تایید حضار قرار گرفت. 

پرهیزازرقابتنابرابرشرکتهایشبهدولتیباشرکتهایخصوصی
موضوع رقابت نابرابر ش��رکت های شبه دولتی با شرکت های خصوصی در حوزه 
فناوری اطالعات، یکی از مواردی بود که فعاالن حاضر در این نشست به عنوان یکی 
از مهم ترین معضالت در کس��ب و کار ICT کشور به آن اشاره کردند.  به گفته این 
فعاالن، چرا برخالف قانون خصوصی سازی در ش��رایطی که همچنان امکان رقابت 
برابر و عادالنه میان ش��رکت های خصوصی و شبه دولتی در این حوزه وجود ندارد، 

فعاالن خصوصی باید با خصولتی ها بر سر مناقصات رقابت کنند. 

قوانینفاوارااجراییکنید
عم��ل به قوانین و آیین نامه های مصوب در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
و ج��ا انداختن اهمیت وافر ف��اوا در توسعه کالن کشور، موضوع دیگری بود که 
فعاالن در فرازهایی از صحبت ه��ای خود از رئیس جمهور منتخب درخواست و 
تأکی��د کردند که ICT  همچن��ان در باالترین اولویت توسعه ملی قرار دارد. به 
گفت��ه این فعاالن دولت می تواند با رعایت قوانین حمایتی موجود از اش��تغال و 

کارآفرینی در حوزه فاوا حمایت کند. 

کمکبهاشتغال ITدردولتتدبیروامید
فعاالن بخش  خصوصی در ادام��ه طرح انتظارات خود از رئیس جمهور و وزیر 
منتخ��ب در کابینه دولت دوازده��م، خواستار » افزایش کمک به کارآفرینی در 
حوزه فاوا از طریق اختصاص وام های کم بهره بانکی و تسهیل قوانین و مقررات« 
در ای��ن زمینه ش��دند و تأکی��د کردند توسعه فن��اوری اطالعات و ش��کوفایی 
بخش خصوصی در این حوزه، با سودهای کالن بانکی حاضر امکان پذیر نیست. 

افزایشانسجامصنفیوتأکیدبرتعاملباصنایعدیگر
حاضران این جلس��ه در کنار طرح انتظ��ارات و خواسته ها از دولت دوازدهم، 
ب��ر لزوم خودباوری و افزایش اتحاد و انس��جام صنفی ب��ه منظور پیشبرد منافع 
صن��ف تأکید کردن��د و از وزیر آینده ف��اوا خواستند تا برنام��ه مشخصی برای 
ارتب��اط دوسویه میان ICT و صنای��ع مختلف ارائه کند تا به این ترتیب امکان 
تزریق طرح ها و اش��تغال زایی در این حوزه فراهم شود. در این بخش از جلسه، 

نمایندگان حاضر اعالم آمادگی کردند ش��رکت های خصوصی فناوری اطالعات 
  ICTبا بهره من��دی از دانش تخصصی باال، توانمندی اجرایی الزم برای توسعه

در صنایع مختلف را دارند. 

CTدرمقایسهباITلزومافزایشاهمیتبهمقوله
در این نشست، فعاالن بخش  خصوصی ضمن انتقاد از رویکرد سال های گذشته 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به حوزه »فناوری اطالعات« در مقایس��ه با 
ح��وزه »ارتباطات و مخاب��رات« و عدم اختصاص فضای کافی برای ش��کوفایی 
کس��ب و کارهای IT، خواست��ار افزایش اهمیت و جایگاه فن��اوری اطالعات در 
مقایسه با حوزه CT در این وزارتخانه شدند. در این بخش از گفت وگوی فعاالن 
بر این موضوع تأکید شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به منظور تحقق 

اقتصاد مقاومتی، برخالف سال های گذشته در خصوصی سازی پیشقدم باشد. 

بهرهگیریازنظراتبخشخصوصیدرانتخابوزیر ICTومعاونان
فع��االن بخش  خصوصی از رئیس جمهور منتخ��ب درخواست کردند تا همچون 
دولت دهم در انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و همچنین خط مشی کلی 
این وزارتخانه، از نظرات کارش��ناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای بهره بگیرد.  به 
گفته این فعاالن، سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان خانه صنفی بیش از 15 هزار 
نفر از فعاالن فاوا، توان کارش��ناسی و مشورتی الزم را در این رابطه دارد؛ قطعاً اگر 
رئیس جمهور برای انتخاب وزیرICT رأی اعتماد صنف را جویا شود، ارتباط و تعامل 

سازنده ای میان بخش  خصوصی و دولت برقرار خواهد شد. 

درخواستتسهیالتومعافیتمالیاتیبرایتولیدکنندگانفناوریاطالعات
تقاضای حمایت از ش��رکت های دانش بنیان و تولیدکننده فناوری اطالعات و 
ارائه تسهیالتی همچون بهره گیری از ابزارهای اطالع رسانی شهری و رسانه ای و 
همچنین حل مشکالت مجوز اماکن مسکونی برای فعالیت شرکت های ICT از 

جمله مواردی بود که فعاالن در این نشست عنوان کردند. 
براس��اس درخواست این فعاالن، اجرایی ش��دن قان��ون معافیت مالیاتی برای 
ش��رکت های تولیدکننده فناوری اطالعات همچنان جزو مطالبات اصلی صنف 

است که قطعاً نیازمند پیگیری های مستمر از سوی دولت است. 
پیگیری موضوع وام وجوه اداره شده در استان های مختلف برای متقاضیان و 
همچنین ابعاد قانون کپی رایت با توجه به گستردگی شاخه های نوین کسب و کار 
فناوری اطالعات، دو مطالبه دیگری بود که حاضران در این نشست هم اندیشی 

به آن اشاره کردند. 
 

انتظاراتبخشخصوصیازرئیسجمهور
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وزیر نفت ادعای پرداخت جریمه به ترکیه را دروغ محض دانس��ت 

و گفت: آنچه در قرارداد گازی با ترکیه صورت گرفته  اصالح 
قیمت بوده است، نه جریمه.  به گزارش »فرصت امروز«...
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ام��روز یک هفته پس از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 
و فروکش ک��ردن هیجانات خاص 
روزه��ای انتخابات، زم��ان برآمدن 
عقالنیت است تا بدون شور و شعار 
بهتر ببینیم که در کجا ایستاده ایم 
و چه مس��یر سختی در پیش روی 
دولت آینده دکت��ر روحانی خواهد 
ب��ود.  ش��اید ام��روز وظیف��ه قشر 
کارشناسی و نخبگان کشور آن است 
که با توجه ب��ه آگاهی از مناسبات 
سیاسی و فراسیاسی ساخت قدرت 
در کشور، توصیه ها و پیشنهاداتی را 
برای رئیس جمهور داشته باشند تا 
بتواند در چهار سال آینده با عبور از 

نارسایی های دولت یازدهم...
2

سیامکقاسمی
کارشناساقتصادی



وزیر نفت ادع��ای پرداخت جریمه 
ب��ه ترکیه را دروغ محض دانس��ت و 
گفت: آنچه در قرارداد گازی با ترکیه 
صورت گرفت��ه  اصالح قیم��ت بوده 

است، نه جریمه. 
به گزارش »فرص��ت امروز« بیژن 
زنگن��ه در جمع خبرن��گاران درباره 
ادعای ارزان فروش��ی گاز به ترکیه از 
سوی ایران تصریح کرد: دروغ محض 
اس��ت که جریمه ش��ده ایم. ما هیچ 

جریمه ای نشده ایم. 
وی با اش��اره به اینک��ه رای دیوان 
بین الملل��ی داوری در س��ال 1391، 
گاز  ق��رارداد  کاه��ش 12 درص��دی 
صادرات��ی ای��ران به ترکی��ه بود که 
آنکارا نس��بت به آن اعت��راض کرد، 
یادآور ش��د: ترکیه پ��س از این رای، 
ب��ار دیگ��ر ش��کایت کرد؛ براس��اس 
این ش��کایت، آنها خواس��تار کاهش 
گاز  کیفی��ت  ب��رای  25 درص��دی 
صادرات��ی و 37.5 درصد برای قیمت 

گاز شدند. 
زنگن��ه مجموع درخواس��ت ترکیه 
برای کاه��ش قیم��ت و کیفیت گاز 
صادرات��ی را 62.5 درصد عنوان کرد 
و افزود: این موضوع مربوط به س��ال 
1391 است که در دیوان بین المللی 

داوری ثبت شده است. 
وزی��ر نف��ت با بی��ان اینک��ه پس 
از س��ال ها بح��ث و مذاک��ره، ای��ن 
13 درصد  ب��ه  میزان)62.5 درص��د( 
کاه��ش یاف��ت، گفت: دلی��ل حکم 
دیوان بین المللی داوری برای کاهش 
13 درصدی این بوده است که قیمت 

گاز ایران از گاز روسیه باالتر است. 
وی ادامه داد: زمان اجرایی ش��دن 
 این حک��م  )کاه��ش 13 درصدی(، 
9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین 
ش��د و این موضوع س��بب شد که ما 
مبالغ��ی را ک��ه در ازای گاز از ترکیه 
دریافت کردیم به آنها بدهکار شویم. 
زنگنه تصریح کرد: به دالیل گفته 
شده، هم اکنون در ازای صادرات گاز 
به ترکیه براساس آنچه داوری اعالم 
کرده، پولی دریاف��ت نمی کنیم، این 

به معنای جریمه نیست. 
وزیر نفت با بیان اینکه این موضوع 
در واق��ع اصالح قیمت اس��ت که در 
قراردادها طبیعی است، ادامه داد: با 
ت��الش همکاران، میزان درخواس��ت 
ترکی��ه از 62.5درصد ب��ه 13 درصد 

یعنی به حداقل رسید. 
ای��ران و ترکی��ه در س��ال 1996 
ب��رای صادرات  قرارداد 25 س��اله ای 
س��االنه تا 1٠ میلیارد مترمکعب گاز 
امض��ا کردند که براس��اس آن روزانه 
3٠ میلیون مترمکع��ب گاز به ترکیه 

ارسال می شود. 
دو  اخی��ر،  در س��ال های  ترکی��ه 
شکایت از ایران به دیوان بین المللی 
داوری برده اس��ت که نخس��تین آن 
مرب��وط ب��ه کم فروش��ی و دیگ��ری 
گران فروش��ی بود. ش��کایت نخست 
ترکی��ه راه ب��ه جایی نب��رد و دیوان 

بین الملل��ی داوری به نفع ایران رای 
داده بود. 

ش��رکت بوتاش  )ش��رکت سهامی 
خط��وط لوله نف��ت و گاز ترکیه( که 
طرف شرکت ملی گاز ایران به شمار 
م��ی رود ای��ن درخواس��ت را مطرح 
کرده بود؛ شکایت دوم ترکیه ادعای 
گران فروش��ی گاز و درخواست برای 
تخفیف از س��وی ایران بوده است که 
صدور رای نهایی، چند سال به درازا 

کشید. 

انتخاب دوباره روحانی 
راهگشای توافق های نفتی است

همچنین وزیر نفت در گفت وگویی 
با رویت��رز اع��الم کرد ک��ه انتخاب 
دوب��اره حس��ن روحان��ی به عن��وان 
ای��ران،  اس��المی  رئیس جمه��وری 
می تواند زمینه س��از توافق های نفتی 

جدید در صنعت نفت ایران باشد. 
رویت��رز گ��زارش داده ک��ه ایران 
امیدوار اس��ت با تأثیر مثبت انتخاب 
به عن��وان  روحان��ی  دکت��ر  دوب��اره 
رئیس جمهوری، بتوان��د قراردادهای 
ب��زرگ  ش��رکت های  ب��ا  تاریخ��ی 
بین الملل��ی، از جمل��ه توتال و لوک 

اویل، امضا کند. 
بیژن زنگنه در این گفت وگو اعالم 
کرد که به لط��ف قراردادهای جدید 
ایران  ب��ا ش��رکت های بین الملل��ی، 
می تواند ظرف پنج س��ال تولید خود 

را یک چهارم افزایش دهد. 
توس��عه میدان های جدید در کنار 
افزایش ضریب بازیافت از میدان های 
قدیمی، به ایران ام��کان خواهد داد 
ک��ه تولی��د روزان��ه نفت خ��ود را از 
4میلیون بش��که به 5میلیون بش��که 
در روز برس��اند. ظرفیت تولید روزانه 
میعانات گازی ایران نیز از 6٠٠ هزار 
بش��که به یک میلیون بشکه خواهد 

رسید. 

زنگن��ه پی��ش از نشس��ت اوپ��ک 
در وی��ن، گفته بود: ی��ک گام مهم، 
انتخابات بود؛ زی��را در این انتخابات 
م��ردم ای��ران ب��ه تعامل س��ازنده با 
جه��ان، »بله« گفتند. وی با اش��اره 
به استمرار تحریم های آمریکا، گفت: 
امیدوارم که این پیام به خوبی درک 
شود، به ویژه از سوی ابرقدرت جهان. 
اکنون زمان تحریک اقدام علیه ایران 

نیست. 
زنگنه گفت: ای��ن انتخابات پیامی 
روش��ن به جه��ان بود؛ بی��ش از 6٠ 
تا 65 درص��د از مردم ج��وان، طبقه 
متوس��ط و دانش��جویان، این پیام را 
فرستادند و امیدوارم که جهان آن را 

با دیدی مثبت دریافت کند. 
امی��دواری  اب��راز  همچنی��ن  وی 
ک��رد ک��ه ای��ران بتوان��د امس��ال با 
ش��رکت توتال فرانس��ه، ل��وک اویل 
روسیه، مرس��ک دانمارک و احتماال 
امضا  ق��رارداد  اندونزی،  پرتامین��ای 
کند. محور گفت وگو با ش��رکت های 
یاد ش��ده، میدان آزادگان، یادآوران، 
غرب کارون، منصوری و آب تیمور، و 

الیه نفتی پارس جنوبی است. 
به گفته وزی��ر نفت، افزایش تولید 
ای��ران خلل��ی در همکاری ای��ران با 
اوپ��ک ایج��اد نخواهد ک��رد. زنگنه 
گف��ت: هم��ه تصمیم های س��ازمان 
کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپک(، 
تصمیم های کوتاه مدت هس��تند؛ اما 
ظرفیت تولید بخش��ی از برنامه های 
بلند م��دت ماس��ت. وی همچنی��ن 
اعالم ک��رد: هم��کاری مناس��ب در 
درون اوپک، مش��ارکت این سازمان 
ب��ا روس��یه و پایبن��دی خیره کننده 
کش��ورهای عضو و غیر عضو اوپک به 
توافق کاهش تولید، ش��گفتی آفرین 
بوده اس��ت. وزیر نفت گفت: پس از 
بیشتر از دو سال نخستین بار بود که 
یک نشست بی حاشیه داشتیم؛ آغاز 

حضور من در اوپک به حدود 2٠ سال 
پیش باز می گردد و این نخستین بار 
است که شاهد پایبندی صد درصدی 
از س��وی اوپک و پایبن��دی نزدیک 
به صد درصدی از س��وی کشورهای 

غیر عضو اوپک بوده ایم. 

شکست عربستان و روسیه در 
بازار نفت

آیا روس��یه و عربس��تان در هدف 
دس��تیابی ب��ه کاهش ذخای��ر نفتی 
در ب��ازار شکس��ت خورده ان��د؟ این 
موضوع��ی اس��ت ک��ه ای��ن روزه��ا 
تحلیلگران نفتی هر کدام از زاویه ای 

به آن می پردازند. 
به گزارش س��ی ان ان  مانی، اوپک، 
روسیه و تولیدکننده های بزرگ دیگر 
توافق کردند تا کاهش تولید خود را 
برای 9 م��اه دیگر تمدید کنند. هدف 
همکاری برای کاهش تولید نفت در 
بازار این بوده که بتوانند مازاد تولید 
در بازار را از بین ببرند و در راس��تای 

آن قیمت نفت افزایش پیدا کند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه اوپک 
توانسته در س��ال جاری قیمت ها را 
از آن افتی که دو س��ال گذش��ته رخ 
داده بود، نجات ده��د ولی همچنان 
نتوانس��ته مش��کالت اساس��ی را تا 
االن ح��ل کن��د. ب��ا وج��ود کاهش 
تولید روس��یه و اوپ��ک؛ ذخایر نفتی 
در آمریکا و دیگر کش��ورهای بزرگ 
اقتصادی همچنان زیاد اس��ت و این 
موضوع س��رمایه گذاران را ترس��انده 
است. مت اس��میت، مدیر تحقیقات 
کاال در کلیپردیت��ا می گوی��د:  »این 
تواف��ق همچنان بی تاثیر اس��ت؛ آنها  
)اعض��ای اوپک( هن��وز کیلومترها با 
تحقق هدف شان فاصله دارند. ذخایر 
نفتی به س��ختی حتی تکان خورده 

است.«
در آمری��کا ح��دود 516.3 میلیون 

بش��که در روز ذخیره می ش��ود. این 
آمار 6 درصد بیشتر از زمانی است که 
اوپک در نوامبر سال گذشته تصمیم 
گرف��ت تولید خ��ود را کاهش دهد. 
کارشناس��ان اقتصادی بر این باورند 
ک��ه ذخایر نفتی در بازار کاهش پیدا 
نکرده اس��ت، به همین دلیل واجب 
ب��ود که ای��ن توافق در ب��ازار تمدید 

می شد. 
تمرکز اوپک بیشتر بر ورودی نفت 
به بازار ب��وده، حال آنک��ه با کاهش 
عرضه ه��م قیمت ها تغیی��ر خاصی 
نداشته است. ذخایر نفتی کشورهای 
عض��و س��ازمان همکاری و توس��عه 
صنعت��ی در چهارماه اول اجرای این 
تواف��ق 24 میلی��ون بش��که افزایش 
داشته است. براساس گزارش مجمع 
بین المللی انرژی  »برخالف خواسته 
قوی اوپک برای کاهش ذخایر نفتی 
درب��ازار، ای��ن میزان تغیی��ر خاصی 

نکرده است.«
برخ��ی موسس��ه ها معتقدن��د که 
اس��تراتژی جدید اوپک سیگنال های 
گمراه کننده ای به بازار داده اس��ت. 
از س��ویی ش��ک و تردیدهای��ی در 
خصوص استراتژی اوپک وجود دارد، 
روز پنجش��نبه قیمت نفت با کاهش 
5 درص��د به کمتر از 49 دالر رس��ید. 
برخی از فعاالن بر این باور بودند که 
روسیه و عربستان به کشورهای دیگر 
فشار مضاعف می آورند تا تولید خود 

را بیشتر کاهش دهند.
 

معضل اوپک
فع��االن نفت��ی فک��ر می کنند که 
اوپک به زمان بیشتری نیاز دارد. آنها 
بر این باورند که با نزدیک ش��دن به 
تابستان، تقاضا برای بنزین در آمریکا 
افزایش پی��دا می کند و به این دلیل 
ذخایر نفتی در بازار روندی کاهش��ی 

به خود می گیرد. 
خال��د الفالح، وزیر نفت عربس��تان 
معتقد اس��ت که بازار نفت در اوایل 
سال 2٠18 به تعادل می رسد. البته 
این پیش بینی او با پیش بینی که در 
سال گذشته کرده بود کمی متفاوت 

است. 
گلدمن س��اچ نیز موافق اس��ت که 
در اوای��ل س��ال 2٠18 ذخایر نفتی 
کش��ورهای OECD به حد نرمالی 
برس��د. اما این به آن معنا نیست که 
این تعادل پایدار باشد، اگر قیمت ها 
افزایش پی��دا کند تولید نفت آمریکا 
نیز زیاد خواهد ش��د و دوباره بازار به 

روند حال حاضر خود باز می گردد. 
مرگان استنکی نیز این گونه تحلیل 
کرده است که  »اگر این توافق تحقق 
پی��دا کند و در ب��ازار ذخای��ر نفتی 
کاه��ش پیدا کن��د؛ بازار ب��ا افزایش 
قیمت روب��ه رو می ش��ود و دوباره با 
افزایش ذخایر نفتی.« به همین دلیل 
مرگان استنلی پیش بینی کرده است 
 که قیم��ت نفت در س��ال 2٠18 از 

6٠ دالر به 55 دالر کاهش یابد. 

کاهش قیمت نفت باوجود تمدید توافق اوپک

وزیر نفت: ادعای پرداخت جریمه به ترکیه دروغ محض است

فرق��ی ندارد ماه رمضان، تابس��تان 
باش��د ی��ا زمس��تان، خوراکی هایی 
مانند حل��وا و زولبیا و بامیه، س��فره 
افطار ایرانیان را رنگ می دهد و این 
س��نت از دیرباز در فضای اجتماعی 
و خانوادگی ایران جاری بوده است. 

به گزارش خبرآنالین، ماه مبارک 
رمضان م��اه خوراکی های رنگارنگی 
اس��ت ک��ه مخت��ص دوران خ��اص 
روزه داری اس��ت. ه��ر چن��د برخی 
دس��ت اندرکاران بازار معتقدند بازار 
آش و حلی��م در رمضان ه��ای گرم 
سال به داغی زمس��تان نیست اما با 
این حال آن قدر بازار این خوراکی ها 
اهمیت دارد که اتحادیه های مرتبط 
با این اقالم قیمت های مصوب عرضه 
را اعالم کنند تا مبنایی باش��د برای 

پیش گیری از گران فروشی. 
 از س��وی دیگ��ر دول��ت همواره 
تدابیری را برای تامین گوشت و مرغ 
و برنج و لبنیات مورد نیاز در این ماه 
می اندیشد تا بازار با کمبودی خاص 

روبه رو نباشد. 
 اما ایرانیان سر س��فره های افطار 

چه می گذارند؟ 
 چ��ای، ش��کر، پنیر، کره، ش��یر، 
خرم��ا، آش، زولبیا و بامیه و نان داغ، 
در برخ��ی م��وارد حلیم به نس��بت 
ذائق��ه روزه داران و همچنی��ن حلوا 
بر سفره های ایرانی افطار خودنمایی 
می کند. امس��ال دولت ب��رای تامین 
نی��از بازار حتی نس��بت ب��ه واردات 
گوش��ت گوس��فند از قزاقس��تان و 
اس��ترالیا و. . . اقدام کرده اس��ت، تا 

مبادا مان��ور دالالن در بازار س��بب 
ش��ود این ماده پرمص��رف پروتیینی 
با سختی هایی بیش از انتظار تامین 

شود. 
 گوش��ت و مرغ و برن��ج در ایران 
جزو اقالم پرمصرف گرانی هس��تند 
ک��ه دغدغه تامی��ن آنه��ا و کنترل 
قیمت همواره ذه��ن مقامات دولتی 

را به خود مشغول می کند. 
نان امس��ال نیز به سنت سال های 
اخیر گران نش��ده اس��ت اما افزایش 
قیمت ملزومات تهی��ه خوراکی های 
ویژه رمضان سبب شده است هزینه 
آن نس��بت ب��ه س��ال های گذش��ته 

افزایش یابد. 
براساس اعالم اتحادیه فروشندگان 
غذاه��ای س��نتی، قیمت ه��ر کیلو 
آش رش��ته 12 هزار توم��ان و قیمت 

هر کیلو حلیم 15 هزار تومان خواهد 
بود. 

 اگر مبنای ه��ر پرس آش همین 
15 هزار تومان در نظر گرفته ش��ود. 
هر 25٠ گرم آش برای افطار قیمتی 
در ح��دود 3هزارتوم��ان دارد. البته 
واحده��ای صنفی هر پ��رس آش را 
7هزار توم��ان عرضه می کنند. یعنی 
چی��زی بیش از 25٠ گ��رم برای هر 
نفر به عنوان ی��ک پرس  آش در نظر 

می گیرند. 
 از س��وی دیگر هر کیلو خرما که 
این روزها خوراکی مقوی گران بازار 
اس��ت و پله های ترقی قیمت را طی 
کرده است به حدود 2٠ هزار تومان 

می رسد. 
 اگ��ر مصرف یک وعده افطار برای 
یک خان��وار چهار نفره 2٠٠ گرم در 

نظر گرفته ش��ود، بهای خرمایی که 
ه��ر غروب ب��ر س��فره ها خودنمایی 
می کن��د ب��ه ح��دود 4ه��زار تومان 
می رس��د.   این نس��بت در خصوص 
زولبیا و بامیه نیز برقرار است. قیمت 
هر کیلو زولبی��ا و بامیه درجه یک از 
س��وی اتحادیه قنادان 12 هزار تومان 
اعالم شده اس��ت. به این ترتیب هر 
2٠٠ گ��رم بامیه برای ی��ک خانوار 
چه��ار نف��ره 24٠٠ توم��ان در نظر 

گرفته می شود. 
 ه��ر بس��ته 45٠ گرم��ی پنیر در 
خرده فروش��ی ها به قیمت 51٠٠ تا 

52٠٠ تومان فروخته می شود. 
 ه��ر کیل��و ک��ره نی��ز قیمتی در 
حدود 29 هزار تومان دارد. کره های 
صد گرمی نیز بین 3 تا 4هزار تومان 

در خرده فروشی ها عرضه می شود. 

 بر این اس��اس هر لیتر ش��یر نیز 
در حدود 3هزار تومان قیمت دارد و 
مصرف یک لیون شیر در وعده افطار 
می تواند هزینه ای 3ه��زار تومانی را 
برای خانواری چه��ار نفره به همراه 
داش��ته باشد. بسته 5٠٠ گرمی چای 
که می تواند تکافوی مصرف یک ماه 
خان��وار روزه دار ایران��ی را بدهد در 
حدود 23 تا 25 هزار تومان فروخته 
می شود.  از سوی دیگر هر کیلو قند و 
شکر به ترتیب بین 3 تا 45٠٠ تومان 
فروخته می ش��وند. البته این میزان 
می تواند حداق��ل مصرف نیم تا یک 

ماه خانواده ایرانی را تامین کند. 
اگر هزینه تهیه هر بشقاب حلوا با 
توجه به بهای آرد و روغن و زعفران 
و گالب حدودا 1٠ هزار تومان برآورد 
شود. هر قرص نان سنگک یا بربری 
نیز بین 8٠٠ تا ه��زار تومان قیمت 
دارد. به ای��ن ترتیب بهای تهیه یک 
افطار س��اده و س��نتی ب��رای خانوار 
چه��ار نفره ب��دون در نظ��ر گرفتن 
هزین��ه چ��ای و قن��د و ش��کر، بین 
3٠ تا 4٠ هزار تومان اس��ت. باید در 
نظر گرفت برخی س��منو، ش��له زرد، 
سبزی خوردن، خامه، مربا، عسل و... 
را نیز در این س��فره جای می دهند 
که به فراخ��ور قیمت ه��ا، بهای آن 

افزایش می یابد. 
قیم��ت س��فره افط��ار ب��رای یک 
خانواده چه��ار نفره ب��ه این ترتیب 
با اضافه ش��دن اقالمی از این دست 
قابلی��ت افزایش تا ح��دود 1٠٠هزار 

تومان را نیز داراست. 

هزینه سفره افطار برای 4 نفر چقدر تمام می شود؟ 

گزارش2

یادداشت

آقای رئیس جمهور! زمان تصمیمات 
سخت نزدیک است! 

امروز یک هفته پس از برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری 
دوازدهم و فروکش ک��ردن هیجانات خاص روزهای انتخابات، 
زمان برآمدن عقالنیت اس��ت تا بدون شور و شعار بهتر ببینیم 
که در کجا ایس��تاده ایم و چه مس��یر س��ختی در پیش روی 
دولت آینده دکتر روحانی خواهد بود.  شاید امروز وظیفه قشر 
کارشناس��ی و نخبگان کشور آن اس��ت که با توجه به آگاهی 
از مناس��بات سیاس��ی و فراسیاسی س��اخت قدرت در کشور، 
توصیه ها و پیشنهاداتی را برای رئیس جمهور داشته باشند تا 
بتواند در چهار سال آینده با عبور از نارسایی های دولت یازدهم، 
گام های اس��تواری برای اصالح س��اختار بیمار اقتصاد ایران و 
مبارزه با مشکالت بزرگ اقتصاد ایران بردارد.  برای ارائه اولین 
پیشنهاد به رئیس جمهور ایشان را ارجاع می دهم به یک جمله 
مهم در فیلم تبلیغاتی شان که از صداوسیمای ایران پخش شد و 
آنجایی که ایشان نقل به مضمون گفتند: در چهار سال گذشته 
دستاوردهای خوبی به دست آمده و نارسایی هایی هم بوده است 
اما ما باید مس��یر را ادامه دهیم و در ادامه مس��یر »تصمیمات 
سختی« هم باید بگیریم.  واقعیت امروز اقتصاد ایران آن است 
که برای پاسخ مناس��ب به برخی از بحران های کنونی اقتصاد 
ایران نیاز به تصمیمات س��ختی است که ممکن است تبعات 
س��ختی برای بخش هایی از جامعه ایران داشته باشد. اقتصاد 
ایران همانند بیماری است که دارای تومورهای خطرناکی است 
و برای نجات از این تومورها یا باید تن به تیغ جراحی سپرد و 
تبعات خونری��زی و درد زیاد آنها را پذیرفت یا به دنبال حفظ 
وضع موجود بود تا در ظاهر به کس��ی آسیب نرسد اما به مرور 

اقتصاد ایران را رو به زوال برد. 
بررس��ی ها نشان می دهد بحران هایی در اقتصاد ایران همانند 
بحران شبکه بانکی، بحران ورشکستگی صندوق های بازنشستگی 
یا بحران بدهی های دولت به مرحله ای رس��یده اس��ت که دیگر 
نمی شود با استراتژی کالسیک دولت های جمهوری اسالمی که 
همان حفظ وضع موجود است با آنان مدارا کرد و این بحران ها 
که همانند مین های در جلوی مسیر تحقق وعده های داده شده 
رئیس جمهور در انتخابات قرار دارد نیاز به جراحی و تصمیمات 
س��خت دارد که همانطور که گفته ش��د ممکن اس��ت تبعات 
دردآوری برای بخش هایی از جامعه داشته باشد.  اما سوال مهم 
در این میان آن است که چه زمانی برای گرفتن این تصمیمات 
س��خت مناسب اس��ت؟ به نظر نگارنده در همین سال 1396 و 
ماه های ابتدایی استقرار دولت آینده بهترین فرصت برای گرفتن 
تصمیمات سخت اس��ت. به نظر می رسد آقای روحانی و دولت 
آینده او با پش��توانه 24 میلیون رای که عمدتا از طبقه شهری 
و متوس��ط جامعه ایران هس��تند در ش��رایط کنونی از بهترین 
پتانسیل و سرمایه اجتماعی الزم برای گرفتن تصمیمات سخت 
برخوردار اس��ت. دولت و ش��خص آقای روحانی باید در همین 
ماه ه��ای آینده قدر این کاهش قابل توجه ش��کاف بین ملت و 
دول��ت خود را بداند و از این همراهی اس��تفاده کند تا بتواند به 
سمت تصمیمات سخت برود.   سابقه تاریخی نشان می دهد که 
هر چه از عمر دولت ها می گذرد، با ناامیدی بخش هایی از حامیان 
دولت از تحقق وعده های داده ش��ده و کارش��کنی سیستمیک 
جریان رقیب، احتمال همراه��ی ملی با این تصمیمات کاهش 
خواه��د یافت و از منظر دیگر اگر این تصمیمات موجب ضرر و 
خسران برای بخش هایی از جامعه شود، این فرصت وجود دارد 
تا همین دولت طی س��ه سال آینده برخی اثرات این مشکالت 
را در بخش ه��ای آس��یب دیده جبران کند ت��ا تجربه انتخابات 
ریاست جمهوری پس از دولت هشت ساله آقای خاتمی در سال 

84 و قهر مردم با انتخابات در سال 14٠٠ تکرار نشود. 
منبع: خبرآنالین

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد
امکان تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی 

واحدهای تولیدی فراهم شد
ب��ا تصویب و اب��الغ مصوبه ای تازه، س��ازمان امور مالیاتی 
امکان قس��ط بندی بدهی  مالیات��ی بنگاه های تولید را فراهم 
ک��رد.   به گزارش  »فرص��ت امروز«، رئیس س��ازمان امور 
مالیات��ی کش��ور ط��ی بخش��نامه ای مجوز تقس��یط مجدد 
بدهی های مالیاتی واحدهای تولیدی را به منظور حمایت از 
این واحدها صادر کرد. این بخشنامه روز 27 اردیبهشت ماه 
امسال و برای تسهیل شرایط واحدهایی که با مسئله کمبود 
نقدینگی مواجه هس��تند تصویب ش��ده اس��ت.  با توجه به 
نامگذاری سال 1396 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید 
و اش��تغال، به نظر می رسد این اقدام س��ازمان امور مالیاتی 
در همکاری با واحدهای تولیدی که در س��ال های گذش��ته 
با ش��رایط س��خت اقتصادی و رکود مواجه بوده اند، اقدامی 

مناسب و در جهت بهبود فضای کسب وکار کشور است. 

معاون وزیر اقتصاد توضیح داد
برنامه دولت برای مقابله با بازگشت تورم 

دورقمی
حس��ین میرش��جاعیان می گوید اگرچه طبق آمارها ممکن 
اس��ت تورم اقتصاد ایران به مسیر دورقمی بازگردد، ولی دولت 
می تواند با پیش  گرفتن سیاس��ت هایی با افزایش تورم مقابله 
کند.  معاون وزیر اقتصاد در گفت وگو با ایس��نا، در پاس��خ به 
اینکه وضعیت تورم نقطه به نقطه نشان می دهد که تورم اقتصاد 
ایران در مس��یر بازگشت به تورم دورقمی است، گفت: رسالت 
ما شفافیت است. ما اینفوگرافی مسیر تورم را منتشر کرده ایم. 
آمارهای ما نشان می دهد که تورم ممکن است از خردادماه به 
مس��یر دورقمی بازگردد.  او افزود: سیاست های دولت در سال 
1396 می تواند در کنترل تورم و مقابله با افزایش آن تأثیرگذار 
باشد. همچنین این امر بستگی دارد که دولت چه سیاست هایی 
را پی��ش می گیرد. چقدر می تواند پای��ه پولی را کنترل کند و 
برای سرعت گردش پول چه تدابیری می اندیشد.  میرشجاعیان 
بیان کرد: به هر حال احتمال بازگشت به مسیر تورم دورقمی 
باالست و درباره اینکه در نهایت تورم سال 1396 به چند درصد 
می رس��د اکنون نمی توان رقم دقیقی ارائه کرد.  او در پاسخ به 
این سوال که آیا تورم به باالی 12درصد می رسد؟ گفت: خیر، 
البته طبیعتا وضعیت تورم در مقاطع زمانی مختلف سال 1396 
متفاوت است.  معاون وزیر اقتصاد گفت: پیش بینی ما این بود 
که در انتهای سال 1395 تورم میانگین به 9.6 درصد می رسد، 
ول��ی در نهایت به 8.9 درصد رس��ید. به این دلیل که مجموع 
عوامل داخلی و بین المللی باعث ش��د وضعیت تورم متفاوت از 
پیش بینی ما پیش رود. اکنون نیز پیش بینی ها بر این است که 
تورم افزایش یافته و به مسیر دورقمی برود، ولی دولت می تواند 

با اقداماتی با افزایش تورم مقابله کند. 

اقتصاد کالن

اصالح تصمیم نادرست »بنزینی« دولت احمدی نژاد
تفاهمنامه سازمان استاندارد و وزارت 

نفت ابطال شد
مصوبه هیأت وزیران در اردیبهش��ت ماه س��ال جاری 
در حالی توس��ط برخی به نقد درآمده که قطعاً باید این 
مصوبه را ی��ک تصمیم اصالحی در م��ورد تفاهمنامه ای 

بدانیم که در دولت نهم مدنظر قرار گرفته است. 
به گزارش ایس��نا، مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ 
1٠ اردیبهشت ماه سال جاری که به پیشنهاد وزارت نفت 
و به اس��تناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران تصویب شد، با ایجاد حواشی مختلفی توسط برخی 
هم��راه بود. ایراد وارده مربوط به بند 2 این مصوبه مبنی 
بر »مس��ئولیت تطابق تولی��د، توزیع و عرض��ه بنزین با 
اس��تاندارد ملی به ش��ماره 49٠4 به عهده وزارت نفت« 
بود؛ نکته ای که نه تنها به عنوان ضعف تلقی نمی شود بلکه 
تصمیمی اصالحی توسط دولت بود تا مشکل ایجاد شده 

در سال 1384 توسط دولت نهم را برطرف سازد. 
ایرادگیرندگان در خصوص بند 2 مصوبه هیأت وزیران 
در جلسه مورخ 1٠ اردیبهشت سال 1396 معتقد بودند 
که س��ازمان ملی استاندارد از بند 2 مصوبه مذکور حذف 

شده و این موضوع را به عنوان نقطه ضعف تلقی کردند. 
این در حالی اس��ت که در بند سوم مصوبه مورد اشاره 
»نظ��ارت بر حس��ن اجرای ای��ن تصویب نامه ب��ه عهده 
س��ازمان ملی استاندارد ایران و تعیین اولویت های توزیع 

بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.«
اتفاق ناخوش��ایندی که در دولت نهم و در سال 1384 
ص��ورت پذیرفته این بود ک��ه به موج��ب تفاهمنامه ای 
)مابی��ن معاون��ان وق��ت وزارت نف��ت و س��ازمان مل��ی 
اس��تاندارد( مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین 
و نظ��ارت بر حس��ن اجرای آن به مرج��ع واردکننده که 

وزارت نفت بود، واگذار شد. 
قطعاً تجمیع مس��ئولیت تطابق تولید و توزیع و عرضه 
بنزی��ن با اس��تاندارد ملی و نیز نظارت بر حس��ن اجرای 
این مس��ئله در یک نهاد مش��کل آفرین بوده و با توجه به 
اینکه اگر به یک نهاد هم مسئولیت اجرا و هم مسئولیت 
نظارت داده شود، امکان پاسخگویی وجود ندارد و ممکن 
است تخلفاتی نیز صورت گیرد بنابراین هیأت وزیران در 
اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم گرفت مصوبه جدیدی 
را اب��الغ کند ک��ه موجب اصالح تصمیم اتخاذ ش��ده در 

دولت نهم است. 
جهانبخش س��نجابی، معاون کیفیت و ارزیابی سازمان 
ملی اس��تاندارد ایران در گفت وگو با ایسنا و در ارتباط با 
مصوبه هیأت وزیران در جلس��ه 1٠اردیبهش��ت ماه سال 
جاری با اش��اره به اینکه اس��تاندارد ملی ب��رای بنزین و 
گازویی��ل وج��ود دارد و به موجب مصوبه ش��ورای عالی 
استاندارد، استاندارد 49٠4 مش��مول استاندارد اجباری 
در کش��ور بود، اظهار کرد: با این مفه��وم که ارائه بنزین 
در کشور مغایر اس��تاندارد ملی، ممنوعیت داشته و فارغ 
از اینک��ه چند محصولی اس��ت باید فص��ل ممیزی بین 

مسئولیت و نظارت را با یکدیگر تعریف کنیم. 
وی ادامه داد: ارائه دهنده یک محصول اعم از اینکه کاال 
یا خدمت باش��د قطعا در مواجهه با موضوعات استاندارد 
یا کیفیت پاس��خگو اس��ت یعنی مرجع پاس��خگویی در 
قبال رعایت اس��تاندارد یا کیفیت محصول با تولیدکننده 

محصول یا عرضه کننده آن است. 
مع��اون کیفی��ت و ارزیابی س��ازمان ملی اس��تاندارد 
ای��ران ب��ا بیان اینکه در کش��ورهای مختل��ف نهادهای 
متفاوتی برای نظارت بر این مس��ئولیت تعریف شده اند، 
خاطرنش��ان کرد: در کشور ما هر محصولی که مشمول 
اس��تاندارد اجباری ش��ود نظارت بر آن بر عهده سازمان 

ملی استاندارد است.
 بر همین اس��اس اگر پاالیش��گاه ها در واقع نسبت به 
تولید بنزی��ن مبادرت می کردند و در صورتی که وزارت 
نفت نس��بت به واردات بنزین اقدام می کرد باید رعایت 

استاندارد ملی را انجام می داد. 
وی ادام��ه داد: به رغم تس��ریع قانون��ی در این زمینه و 
مجزا بودن مصونیت و نظارت در این خصوص به موجب 
تفاهمنام��ه ای ک��ه در دولت نه��م مدنظر ق��رار گرفت، 
صورتجلسه ای تنظیم ش��د که در واقع مسئولیت نظارت 
بر رعایت استانداردهای بنزین را نیز به مرجع واردکننده 

و ناظر بر تولید محصول واگذار می کرد. 
س��نجابی با بی��ان اینکه ب��ه عبارت دیگر مس��ئولیت 
و نظ��ارت در یک نه��اد یا واحد تجمیع می ش��د، گفت: 
طبیعی اس��ت که اگر واحدی مسئولیت داشته باشد باید 
در قبال ناظر پاس��خگو بوده و جمع جبری مس��ئولیت و 
نظارت در یک شخص یا نهاد یا واحد امکان پذیر نیست، 
در صورتی که متأس��فانه در دولت نهم اس��تراتژی اتخاذ 
ش��ده مدنظر قرار گرفت و با توجیهاتی که مس��ئوالن در 
آن زمان داش��تند تا پایان دول��ت دهم این موضوع ادامه 

داشت. 
معاون کیفیت و ارزیابی س��ازمان ملی استاندارد ایران 
در م��ورد عملکرد دولت یازده��م در قبال این تفاهمنامه 
و تصمیم اتخاذ ش��ده که مس��ئولیت نظارت در خصوص 
تولید و عرضه بنزی��ن را در اختیار یک نهاد قرار می داد، 
تصری��ح کرد: با اس��تقرار دولت یازدهم یک��ی از اتفاقات 
مثبت این بود که سازمان ملی استاندارد به دلیل تکلیف 
قانونی در حوزه نظارت نس��بت به صورتجلس��ه مربوطه 
در دول��ت نهم اقدام کرد و وظیف��ه نظارتی اش را بازپس 
گرفت تا مسئولیت و پاسخگویی در این زمینه در وزارت 
نفت متمرکز شود و این وزارتخانه نسبت به نهادی دیگر 

پاسخگو باشد. 
وی ادامه داد: خوش��بختانه با توجه به مش��کالتی که 
در حوزه تولید بنزین برابر اس��تاندارد ملی وجود داشت، 
دول��ت برنام��ه اجرایی را تصویب کرد ک��ه به موجب آن 
وزارت نفت مکلف شد تا پایان سال 1397 در کل کشور 
بنزین با اس��تاندارد ملی توزیع کند و این اقدام بر عهده 

وزارتخانه مربوطه نهاده شده است. 
سنجابی با اش��اره به اینکه اگر سازمان ملی استاندارد 
نمونه گی��ری و نظارت را در این راس��تا انجام دهد و اگر 
مغایرتی وجود داش��ته باش��د باید وزارت نفت نسبت به 
آن پاس��خ دهد، بیان کرد: مصوبه مربوطه توس��ط هیأت 
وزیران در اردیبهشت ماه امسال یکی از کارشناسی ترین 
تصمیمات و منطبق بر قانون بوده است که اشتباه صورت 

گرفته در دولت نهم و دهم را اصالح می کند. 
معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با 
تأکید بر اینکه تصمیم اتخاذ ش��ده در دولت نهم عوارض 
خود را طی سالیان گذشته نشان داد، گفت: برای سازمان 
ملی اس��تاندارد نیز وظیفه نظارتی تعیین ش��ده و وزارت 
نف��ت را نس��بت به این س��ازمان و نی��ز کالن حاکمیت 

پاسخگو می کند. 

سیامک قاسمی
کارشناس اقتصادی
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ط��رح رونق تولی��د، ب��رای امس��ال تمدید 
می ش��ود. قرار است امس��ال 200هزار میلیارد 
ریال تس��هیالت، برای افزایش ظرفیت 10هزار 
بنگ��اه کوچک و خروج آنه��ا از رکود پرداخت 
ش��ود. وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و بانک 

مرکزی مجری اصلی این طرح هستند. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، »امس��ال 
200هزار میلیارد ریال تس��هیالت برای افزایش 
ظرفی��ت 10هزار بنگاه کوچک و خ��روج آنها از 
رکود در نظر گرفته  ش��ده است«؛ این خبری بود 
که هفته گذشته علی یزدانی، مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اعالم 
کرد. او از پنج برنامه اصلی سازمان صنایع کوچک 
خب��ر داد:  »با توجه ب��ه تعداد زی��اد بنگاه های 
کوچ��ک و پراکندگی آنه��ا در کشور، همچنین 
بیشترین آسیب ه��ای وارده به آنها در سال های 
گذشته، عزم جدی برای رفع مشکالت شان وجود 
دارد. زیرپروژه ه��ای متع��ددی ازجمله تشکیل 
خوشه های صنعتی، تقویت زیرساخت شهرک ها، 
ارتقای بهره وری صنایع آب، بازچرخانی پس��اب 
صنعتی، تشکیل خوش��ه های کسب وکار، حضور 
در نمایشگاه ه��ا و. . . در چارچ��وب ای��ن برنامه 
تعریف ش��ده که امید می رود بتوان نشاط الزم را 

در صنایع کوچک و متوسط ایجاد کرد.«

طرح رونق تولید و بنگاه های کوچک و 
متوسط

ای��ن گفت��ه معاون وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تجارت در ادامه طرح رونق تولید است؛ طرحی 
ک��ه در س��ال 1395 کلید خورد و باعث ش��د 
بی��ش از 7 هزار و500 واح��د صنعتی کوچک 
و متوسط که با ش��رایط بحرانی روبه رو بودند، 

احیا شوند. 
در سال 1395 ط��رح رونق تولید بنگاه های 
و  وزارت صنع��ت، مع��دن  توس��ط  تولی��دی 
تج��ارت با همکاری بان��ک مرکزی مدنظر قرار 
گرف��ت تا در ابتدای ام��ر 7500 واحد تولیدی 
کوچ��ک و متوسط مع��ادل 1۶ه��زار میلیارد 
تومان تس��هیالت بانکی دریاف��ت کنند، اما با 
پیشرف��ت ک��ار درنهایت در قال��ب طرح رونق 
تولید ب��ه حدود 2۴هزار واحد تولیدی صنعتی 
و کش��اورزی ح��دود 17هزار میلی��ارد تومان 

تسهیالت پرداخت شد. 
در ای��ن طرح ک��ه از ابتدای سال گذش��ته 
تعری��ف ش��د، واحده��ای کوچ��ک و متوسط 
افزای��ش تولی��د را در دستور کار ق��رار دادند؛ 
طرح��ی که با همک��اری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، 
بانک ها و سازم��ان تامین اجتماعی مدنظر قرار 
گرف��ت. هدف گذاری طرح رونق تولید در سال 
گذشته برای احیای واحد صنعتی بود که باید 

2۴هزار واحد صنعتی برای رونق تولیدات خود 
از تس��هیالت بانکی به میزان 17هزار میلیارد 
تومان بهره مند شوند، اما کمبود نقدینگی مانع 
حصول این نتیجه ش��د، برای همین این طرح 

برای سال جدید هم تمدید می شود. 

طرح رونق تولید تمدید می شود
برای سال جاری قرار ش��ده به 10 هزار واحد 
صنعتی پرداخت تس��هیالت یک تا سه میلیارد 
تومانی دنبال ش��ود. طبق آخرین مصوبه ای که 
در ستاد اقتصاد مقاومتی آمده قرار شده دولت 
تا سقف 10 ه��زار میلیارد توم��ان برای رونق 
کسب وکار واحدهای صنعتی پول کنار بگذارد. 
لذا در سال جاری واحدهای صنعتی مشکل دار 
می توانند به ادامه پرداخت تس��هیالت امیدوار 

باشند. 
غالمرض��ا سلیمانی،  مع��اون صنایع کوچک 
هم معتقد اس��ت اگر 10ه��زار میلیارد تومان 
با سرعت ب��ه واحدهای صنعتی اختصاص پیدا 
کن��د خیلی از تولیدکنندگ��ان می توانند برای 
توسع��ه فعالیت های خود در ابتدای سال جاری 

تصمیم گیری کنند. 
سال گذش��ته ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب 
ک��رده بود که بیش از 1۶ه��زار میلیارد تومان 
تسهیالت به واحدهای صنعتی اختصاص پیدا 
کن��د و البته این موضوع هم تأکید ش��ده بود 
که اگر میزان درخواست واحدهای صنعتی رو 
به افزایش بود بانک ها در پرداخت تس��هیالت 
انقباض��ی عمل نکنن��د. ب��رای سال جاری هم 
باآنک��ه 10ه��زار میلیارد تومان مصوب ش��ده 
ام��ا ای��ن ع��دد قابل افزایش اس��ت و برخی ها 
پیش بین��ی می کنن��د ای��ن رقم ت��ا 200هزار 

میلیارد ریال هم برسد. 
یزدان��ی مدیرعامل سازم��ان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعتی می گوید:»ب��ا توجه به 
تع��داد زیاد بنگاه های کوچک و پراکندگی آنها 
در کشور، همچنین بیشترین آسیب های وارده 
به آنها در سال های گذش��ته، عزم جدی برای 

رفع مشکالت شان وجود دارد. 
مطاب��ق برنام��ه ابالغ��ی وزارتخانه، امس��ال 
افزایش ظرفی��ت 10هزار بنگ��اه و خروج آنها 
از رکود در دستور ک��ار است؛ در همین راستا 
رقم��ی نزدی��ک به 200 ه��زار میلی��ارد ریال 
تس��هیالت برای خ��روج از رکود آنه��ا در نظر 

گرفته شده است.«

رفع ایرادهای طرح رونق تولید
رضا رحمانی، قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت هم درباره طرح رون��ق تولید گفت: 
»طرح رون��ق تولید امس��ال کامل ت��ر از سال 
گذش��ته اجرایی می ش��ود. نقایص آن برطرف 

ش��ده است و امیدواریم واحده��ای صنعتی با 
شرایط بهتری به تولید بپردازند. مذاکرات الزم 
از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک 
مرکزی انجام شده و توافق های الزم را به دست 
آورده ایم ت��ا طرح رونق تولی��د در سال جاری 

ادامه یابد.«
رحمان��ی در م��ورد زم��ان آغاز ط��رح رونق 
تولید ب��رای متقاضی��ان جدی��د در سال 9۶، 
افزود:»ای��ن طرح به ست��اد فرماندهی اقتصاد 
مقاومت��ی ارسال ش��ده و رقم م��ورد نیاز برای 
ارائه تس��هیالت به متقاضیان اعالم شده است، 
بنابراین زمان آغاز طرح در سال جاری نیازمند 
مصوبه ست��اد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است 

که به زودی ابالغ خواهد شد.«

نقدینگی مشکالت روز بانک ها و بنگاه ها 
بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط می��راث دار 
مشکالت��ی هس��تند ک��ه از گذش��ته ب��ه آنها 
تحمیل ش��ده اس��ت؛ مهم ترین مش��کل آنها، 
مشکل نقدینگ��ی است که بارها دولت یازدهم 
ت��الش ک��رده است که ب��ا اعطای تس��هیالت 
ای��ن مشک��الت را برطرف کند. ب��ه گفته اکبر 

کمیجانی، قائم مقام، تا بهمن ماه سال گذشته، 
بانک مرکزی بیش از 1۴0ه��زار میلیارد ریال 
تس��هیالت به بنگاه های کوچک و متوسط ارائه 

داده است. 
بیش از 1۴0هزار میلیارد ریال تس��هیالت تا 
تاری��خ 2۶ دی ماه 1395 ب��ه 20 هزار و 300 
بنگاه کوچک و متوسط، اختصاص یافته که این 
امر هم راستا با فعالیت های بانک مرکزی و نظام 
بانکی در حمایت از تولید عملیاتی شده است. 
 رویکرد کلی بان��ک مرکزی ثبات بخشی به 
اقتص��اد با تأکی��د بر کنترل و مه��ار نرخ تورم 

است. 
ب��ر ای��ن اس��اس هدای��ت منابع ب��ه سمت 
فعالیت های تولیدی، تأمین سرمایه در گردش 
واحده��ای تولیدی و بهب��ود تأمین مالی خرد 
خانوارها باید از مهم ترین سیاست های اعتباری 
بانک مرکزی با تأکید بر حمایت از تولید باشد. 
از طرف��ی اقتص��اد کشور بان��ک محور است 
و حج��م باالیی )79درص��د( از تأمین مالی بر 
عه��ده نظام بانکی است، ب��ر این اساس اصالح 
نظام بانک��ی و رعایت الزام��ات آن ضروری به 

نظر می رسد. 

طرح رونق تولید در سال 1396 ادامه می یابد

10 هزار بنگاه در انتظار 20 هزار میلیارد تومان
خبر

نخستین و بزرگ ترین شهر لجستیک 
کشور طراحی می شود

ق��رارداد طراح��ی جامع ش��هر بار  )لجس��تیک( ش��هر 
فرودگاهی امام خمینی  )ره( با حضور نمایندگان و مدیران 
ش��هر فرودگاهی، ش��رکت ADI به عنوان مجری و شرکت 

ناکو به عنوان مشاور مادر در تهران امضا شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، معاون��ت سرمایه گ��ذاری و اقتصادی 
و عضو هیأت مدیره ش��رکت ش��هر فرودگاهی امام خمینی  
)ره(، درباره این قرارداد گفت: توسعه لجس��تیک درواقع به 
معنی توسعه کشور است و عنصری اساسی برای این منظور 
به ش��مار می رود. ما در این قرارداد از ظرفیت های شرکتی 
که در غرب آسیا موفق عمل کرده بهره می بریم و اگر موفق 
ب��ه گرفتن ایده ه��ای جدید و صحیح از آنها ش��ویم، خیلی 
فرات��ر از آن چیزی که در قالب این قرارداد هزینه می کنیم، 

بهره مند خواهیم شد. 
حسین تاجیک درباره برنامه ش��هر فرودگاهی امام  )ره( 
برای مدیریت این پروژه توضیح داد: ما کاماًل همگام و فعال 
ب��ا طراح این پروژه پیش خواهیم رفت و با آغاز به کار آنها، 
تیمی تخصصی از کارش��ناسان خبره، در کنارشان خواهیم 
داش��ت. ب��رای موفقیت کار ای��ن مشاور، انتق��ال اطالعات 
صحیح و انتقال اهداف باالدستی IKAC خیلی مهم است 
و فکر می کنیم این طرحی نیس��ت که مشاور در دفتر خود 
بنشین��د یک طرح بزند و در انته��ای قرارداد یک زونکن به 

ما تحویل دهد. 
تی��م ما کاماًل درگیر کار ش��ده و قدم به قدم با آنها حرکت 

خواهیم کرد تا خروجی هایی عملیاتی داشته باشیم. 
وی تأکی��د کرد: این پروژه با قراردادی که سال گذش��ته 
با ش��رکت ناکو منعقد ش��ده تداخلی ندارد و ش��رکت ها در 
دو سط��ح متفاوت اما با یک فصل مشت��رک فعال خواهند 
بود، به ای��ن معنی که در یک جا انتق��ال اطالعات خواهند 
داش��ت اما در این پروژه در حوزه جزیی��ات، توسعه یافته تر 

عمل خواهد شد. 
همچنی��ن در این جلس��ه و بعد از امضای ای��ن قرارداد، 
جی��ن گودارت از مدیران ش��رکتADI گف��ت: این پروژه 
تمرک��ز اصل��ی خود را روی لجس��تیک خواهد گذاش��ت و 
م��ن فکر می کنم ای��ن راهی به سوی موفقی��ت است. عامل 
سازمان دهنده و فروش در کلیه امور اقتصادی چه داخلی و 
چه بین المللی چیزی نیست به جز لجستیک و چنانچه این 
پ��روژه به خوبی پیش برود می تواند گامی بزرگ برای کشور 

ایران برداشت. 
براس��اس اطالع��ات ارائه ش��ده از سوی ش��رکت ش��هر 
فرودگاهی امام خمینی، بعد از معرفی  »منطقه آزاد« ش��هر 
فرودگاه��ی امام خمین��ی  )ره( و گذراندن مراحل قانونی و 
اجرایی شدن عملیات آن، یکی از ضروری ترین اقداماتی که 
می بایس��ت انجام شود، ایجاد شهر لجستیک است،  شهری 
ک��ه عالوه بر ب��ازار محلی تهران و ب��ازار داخلی کشورمان، 
می تواند یکی از نقاط اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب 
تلقی ش��ود، عملیاتی که چه به صورت هوایی انجام ش��ود و 
چه به صورت ترکیبی از ریل و جاده، با تمهیدات اتخاذشده، 
نقش بسیار مهمی را در منطقه، اقتصاد کشور، اشتغال زایی 

و درنهایت در تولید ناخالص ما ایفا خواهد کرد. 

یادداشت

پنجره واحد، تنها گام رو به  جلو برای 
 WTOعضویت در

ی��ازده س��ال است که ای��ران عضو ناظر سازم��ان تجارت 
جهانی است. در این مدت یک  بار از سازمان خارج شدیم و 
دوباره به عنوان عضو ناظر پذیرفته ش��دیم. با وجود گذشت 
ای��ن  همه مدت از حضور ای��ران در WTO  به عنوان عضو 
ناظ��ر، هنوز ان��در خم ی��ک کوچه ایم. به نظ��ر می رسد در 
پیگی��ری فرآین��د عضویت دائ��م ایران در سازم��ان تجارت 
جهانی دچار یک فرهنگ اش��تباه ش��ده ایم و اش��تباهات را 
در ای��ن بازه زمانی تکرار کردیم. ب��رای عضویت در سازمان 
تجارت جهانی باید به سوی تحقق اهدافی مثل یکسان سازی 
نرخ ارز، اص��الح تعرفه ها و افزایش سهم بخش  خصوصی از 
اقتصاد حرکت کنیم ام��ا تنها گام رو به  جلو در این زمینه، 
ایج��اد پنجره واحد از سوی گم��رک است و در باقی عوامل 

مؤثر در عضویت ایران، به شرایط مطلوب نرسیدیم. 
ما در ایران از اقتصاد مقاومتی صحبت می کنیم؛ اقتصادی 
مبتنی بر تولید و اش��تغال، اقتص��اد درون زای برون گرا که 
معنی آن افزایش تولید و صادرات است نه صرفاً نگاه متمرکز 
به بازار داخلی. اگر می خواهیم با تکیه  بر این پارادایم فکری 
ب��ه بازی تج��ارت بین الملل وارد ش��ویم، بای��د بپذیریم که 
نمی ت��وان در ان��زوا این اهداف را محقق ک��رد. اگر به تولید 
صادرات مح��ور می اندیشیم پس باید به بازارهای بین المللی 
روی خوش  نشان بدهیم و این مهم محقق نمی ش��ود جز با 
همس��انی تعرفه های کشور با تعرفه های بین المللی. تسهیل 
استفاده از اعتبارات اسنادی، سوئیفت و به روز کردن فرآیند 
معامالت تجاری بازرگانان ایرانی از مشکالتی است که دامن 
اقتص��اد کشور را گرفته و ت��ا زمانی که عضو سازمان تجارت 
جهانی نباشیم، به قوت خود باقی خواهند ماند و هرچند در 
دوره ای با تالش های انجام شده این موارد بهبود پیدا می کند 

اما وضعیت آن دائمی نیست. 
ای��ن خواست��ه از سوی بخش  خصوصی مط��رح است که 
دول��ت در سریع ترین زم��ان ممک��ن ارز را تک نرخی کند. 
ثبات نرخ ارز و اینکه قیمت ارز در یک دوره نس��بتاً افزایش 
پی��دا نکرده ی��ک اقدام مثبت است. ثبات ن��رخ ارز به فعال 
اقتصادی این امکان را می دهد ت��ا بتواند با برنامه ریزی کار 
کن��د. زمانی که می دانید نرخ ارز چق��در است، به تعادل در 
خریدوفروش می رسید. می توانید نرخ تمام ش��ده را به  طرف 
تجاری ارائ��ه کنید. ثبات نرخ ارز یک نقطه قوت در اقتصاد 

است که می تواند مقدمه تک نرخی کردن ارز باشد. 
دول��ت یازدهم با رأی مردم ای��ن توفیق را پیدا کرد تا در 
چهار سال آینده ام��ور کشور را به دست بگیرد. بزرگ ترین 
انتظ��ار از ای��ن دولت در زمین��ه پیوست ای��ران به سازمان 
تجارت جهانی این است که عملکرد پیشین خودش را مورد 
بررس��ی قرار ده��د. دولت باید با مطالعه فرآیند طی ش��ده 
ب��ه این برسد که چه کنش هایی در این زمینه انجام  ش��ده 
و ک��دام  ی��ک از آنها گامی رو به  جلو ب��رای حضور ایران در 
سازم��ان تجارت جهانی بوده است. دول��ت باید به تمام کم 
و کاستی ها آگاهی پیدا کن��د. خواسته دیگر در این زمینه، 
تس��هیل تجارت برای بخش  خصوصی و خروج بخش دولتی 
از اقتصاد است. بخش  خصوصی مقتدر ضامن افزایش تولید 
ناخالص مل��ی، افزای��ش فرصت های ش��غلی و کاهش نرخ 

بیکاری و رشد صادرات است. 
منبع: سایت خبری اتاق تهران

 رشد ۵۰درصدی تجارت ایران و چین در 
۴ ماهه اول ۲۰1۷

مبادالت تجاری ایران و چین در چهار ماهه نخست سال جاری 
میالدی با افزایش نزدیک به 50درصدی نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل مواجه شد و از مرز 12 میلیارد دالر گذشت. به گزارش 
ایس��نا، بررسی ها از تراز تجاری ای��ران و چین در حدود یک دهه 
گذش��ته نشان می دهد در فاصله سال ه��ای اخیر میزان صادرات 
ایران به این کشور با کاهش روبه رو شده و از رقم 9 میلیارد و 159 
میلی��ون دالر در سال 1393 به 8میلیارد و 377 میلیون دالر در 

سال گذشته رسیده است. 
در مقاب��ل می��زان واردات از چی��ن در همی��ن فاصل��ه از رقم 
12میلی��ارد و 5۶1 میلیون دالر به 10میلیارد و 753میلیون دالر 
رسیده که نشان می دهد طی مدت مذکور با افت 8.5درصدی در 
صادرات و افت 1۴.۴درصدی در واردات روبه رو ش��ده ایم که دلیل 
اصلی این تغییرات افت قیمت کاالهای صادراتی و وارداتی در این 

مدت بوده است. 
در این بین همکاری های تجاری ایران و چین در سال گذش��ته 
ب��ر اساس آمارها و اسناد موجود گمرک ای��ران و وزارت بازرگانی 
چین بالغ بر ۶۶.35 میلیون تن بوده است و چنانچه بخواهیم رقم 
تج��ارت متقابل را با سال های قبل چه به لحاظ ارزش��ی و چه به 
لحاظ حجمی مقایسه کنیم، شاهد رشد و افزایش حجم مبادالت 

خواهیم بود. 



در حال��ی ب��ا مصوب��ه اخیر ش��ورای پول و 
اعتب��ار بانک ها ملزم به واگ��ذاری صندوق های 
سرمایه گذاری فعال خود شده اند که اکنون این 
نگرانی برای سپرده گذارانی که منابع خود را در 
این صندوق ها و از کانال بانک ها سرمایه گذاری 
کرده ان��د، وجود دارد که در ش��رایط پیش رو 

تکلیف منابع آنها چه خواهد شد؟ 
به گزارش ایسنا، صندوق های سرمایه گذاری 
در ش��رایطی از راه های س��پرده گذاری و البته 
س��ودآوری مردم در بانک ها محسوب می شوند 
ک��ه به وی��ژه در چند س��ال گذش��ته و با روند 
کاهش��ی نرخ سود سپرده حساب های بانکی از 
قدرت بیشتری در شبکه بانکی برخوردار شده 
و بانک ها به س��مت آن س��وق پیدا کردند. این 
صندوق ها مجموعه ای از سهام، اوراق مشارکت 
و سایر اوراق بهادار هستند که منابع جمع آوری 
شده از مشتریانی را که تمایل به سپرده گذاری 
در این محل دارند در قالب سبدی از اوراق در 
بازار بورس سرمایه گذاری کرده و با سودی که 
به آن تعلق می گیرد، محلی را برای سودآوری 

مشتری و البته خود بانک ها فراهم می کند. 
در صندوق های س��رمایه گذاری این تضمین 
برای مش��تریان بانک ها وج��ود دارد که بدون 
پذیرش ریس��کی ک��ه در بازار س��رمایه وجود 
دارد، سود تضمین شده ای به صورت روزشمار 
و ماهان��ه ب��رای آن واریز می ش��ود. اغلب این 
س��ود اختالفی حداقل 5 درصدی با سود رایج 
ش��بکه بانکی ب��رای س��پرده های بلندمدت به 
هم��راه دارد. ای��ن در حالی اس��ت که در حال 
حاضر صندوق های سرمایه گذاری با وجود نرخ 
۱5درصدی مصوب برای سپرده های بلندمدت 
ح��دود ۲۰ تا ۲۳درصد س��ود برای منابعی که 
در قالب آنها س��پرده گذاری می شود، پرداخت 

می کنند که خ��ود موجب ایجاد جذابیت برای 
مش��تریان شده و تمایل دارند منابع خود را به 

سمت این صندوق ها هدایت کنند. 
اما در تازه ترین تصمیم شورای پول و اعتبار 
بانک ه��ا ملزم ش��ده اند با ابالغ دس��تورالعمل 
از س��وی بان��ک مرک��زی درب��اره واگ��ذاری 
صندوق های س��رمایه گذاری اق��دام کنند. در 
این ش��رایط با توجه به اینک��ه در حال حاضر 
حج��م قابل توجهی از مناب��ع در صندوق های 
س��رمایه گذاری وج��ود دارد، ب��ا اینکه موجب 
تأثیرگذاری و کاهش میزان ش��رکت داری آنها 
خواهد ش��د، اما از سویی از س��ودآوری آنها از 
این محل می کاهد. از سوی دیگر مخاطبان این 
صندوق ه��ا که در واقع س��پرده گذاران بانک ها 
هس��تند، با ای��ن نگرانی مواجهن��د که تکلیف 

منابع آنها چه خواهد شد. 

جمش��یدی، دبیر کانون بانک های خصوصی 
درب��اره این موض��وع عنوان می کن��د که هیچ 
اتفاقی قرار نیس��ت برای س��رمایه مش��تریان 
بانک ها که در صندوق های سرمایه گذاری قرار 
دارد، بیفت��د، بلکه در این حال��ت بانک ها باید 

سهام خود در این صندوق ها را واگذار کنند. 
طب��ق توضیح��ات دبی��ر کان��ون بانک های 
خصوصی، بانک ها برای فعالیت در این صندوق ها 
سهام شرکت های مربوطه را خریداری کردند و 
منابعی را که می تواند مجموعه ای از سپرده های 
م��ردم یا س��رمایه خ��ود بان��ک باش��د در این 
صندوق ها س��رمایه گذاری ک��رده و از محل آن 
س��ود دریافت می کنند. بنابراین با تکلیف بانک 
مرکزی برای واگذاری صندوق ها، آنها باید سهام 
خ��ود در آن را واگذار کنند ک��ه این به معنای 
خدش��ه دار شدن سپرده های مردم و کسانی که 

در این محل س��رمایه گذاری کرده اند نیس��ت، 
چون مشتریان بانک ها واحدهای این صندوق ها 

را خریداری کرده اند. 
تضمی��ن س��ود  موض��وع  ب��ه  جمش��یدی 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری نیز اش��اره کرد 
و گف��ت: در حال حاضر منابع��ی که مردم در 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری ق��رار می دهند 
با س��ود تضمین ش��ده و آنچه در قرارداد آنها 
منعقد می شود، پرداخت خواهد شد و ریسکی 
متوجه مشتریان نیس��ت، درحالی که در عمده 
صندوق های س��رمایه گذاری خ��ارج از بانک ها 
سودها تضمین شده نبوده و ممکن است حتی 
مخاطب با زی��ان مواجه ش��ود. بنابراین وقتی 
صندوق  سرمایه گذاری بانک ها واگذار می شود، 
ای��ن تغییر وجود دارد ک��ه دیگر تضمین بانک 
همراه سرمایه گذاری نخواهد بود. آنگاه شرکتی 
که سهام به آن واگذار شده در رابطه با سود با 
سپرده گذاران وارد مذاکره شده و ممکن است 
سودی کمتر از آنچه بانک ها پرداخت می کنند 
و آنی که در بازار س��رمایه با آن مواجه اس��ت، 
اختص��اص ده��د و در واقع دیگر ب��ا تضمین 

بانک ها همراه نیست. 
با این حال دبی��ر کانون بانک های خصوصی 
در رابطه ب��ا واگذاری س��رمایه گذاری بانک ها 
نظر مثبتی داشته و عنوان می کند که فعالیت 
فعل��ی ش��بکه بانک��ی از مح��ل صندوق های 
س��رمایه گذاری موجب ایج��اد رقابتی مخرب 
ش��ده که از عوامل انحراف در اجرای سودهای 
مصوب برای س��پرده های بانکی اس��ت، چراکه 
فعالیت بانک ها در صندوق های سرمایه گذاری 
اکن��ون فرات��ر از حد مج��از رفته و آنه��ا را از 
عملیات بانکداری به س��مت بنگاه داری س��وق 

داده است. 

مدیرعامل اس��بق بانک ص��ادرات می گوید: 
شرایط برای ادغام بانک ها مهیاست اما این کار 
نیازمند کار کارشناس��ی وسیعی است و بانک 
مرکزی نمی تواند راس��ا مسئولیت این امر را بر 
عهده بگی��رد، بلکه باید ضوابطی تعریف کند و 
به بانک هایی که با این ضوابط همخوانی ندارند 
اختیار بدهد که با افزایش سرمایه مشکل خود 
را حل کنند یا با بانک های دیگر ادغام شوند. 

احم��د حاتمی ی��زد در گفت وگو ب��ا پایگاه 
خبری اتاق ای��ران می افزاید: بحث ادغام برای 
بانک هایی که کفایت سرمایه ندارند یا مطالبات 
معوق باالیی دارند می تواند راهگش��ا باش��د اما 
پیش  از این که بحث ادغام بانک ها وارد مرحله 
اجرا ش��ود باید بانک ها را رتبه بندی کرد. بانک 
مرکزی باید وضعی��ت بانک ها در رتبه بندی را 
به اطالع عموم برساند تا مردم آگاهانه تصمیم 
بگیرن��د که پول خ��ود را با قبول چ��ه میزان 

ریسک، نزد کدام بانک سپرده کنند. 
به گفت��ه او، اعالم رتبه بن��دی بانک ها باعث 
رقاب��ت بی��ن بانک ه��ا می ش��ود و بانک ه��ای 
دارای رتب��ه پایی��ن، ناگزیرن��د س��ود و بهره 
 باالت��ری به س��پرده ها بپردازن��د و همزمان از 
تسهیالت گیرندگان نیز سود بیشتری بگیرند. 
مدیرعام��ل اس��بق بان��ک ص��ادرات ادام��ه 
می دهد: در رقابتی که بین بانک ها رخ می دهد 
مشتریان آگاهانه یک بانک را انتخاب می کنند 

و باید عواقب این انتخاب را نیز بپذیرند. برخی 
از مش��تریان حاضرند ریس��ک رتبه پایین یک 
بانک را برای دریافت س��ود بیش��تر بپذیرند و 
برخی نی��ز اعتب��ار و اعتماد بانک برای ش��ان 

مهم ترین است. 
حاتمی یزد با اشاره به اینکه بانک مرکزی در 
زمینه رتبه بندی بانک ها کار زیادی انجام داده 
است، اظهار می کند: احتماال بانک مرکزی کار 
رتبه بندی بانک ها را به س��رانجام رسانده اما به 
دالیلی هنوز نتایج آن  را اعالم نکرده اس��ت. با 
وجود این، پیش  از اینک��ه بحث ادغام بانک ها 
اجرایی ش��ود، بای��د نتایج رتبه بن��دی بانک ها 

اعالم شود. 
او رتبه بن��دی بانک ه��ا را یک��ی از اقدامات 
ضروری در مسیر ادغام بانک ها عنوان می کند 
و می افزای��د: همزم��ان باید ش��اخص هایی که 
براساس آن یک بانک ملزم به ادغام در بانک ها 
دیگر می ش��ود نی��ز تعیین ش��ده و در نهایت 
مس��ئولیت ادغام نیز به مدیران و س��هامداران 

بانک ها سپرده شود. 
این کارش��ناس بانکی با اشاره به ادغام اخیر 
چن��د مؤسس��ه غیرمج��از در بانک ه��ا، تأکید 
می کند: چنانچه در ادغام بانک ها نیز از سبک 
و الگویی که براساس آن مؤسسات غیرمجاز در 
بانک ها ادغام شدند، استفاده شود، هرگز نتایج 

مطلوبی در پی نخواهد داشت. 

مدیرعامل اس��بق بانک صادرات با اعتقاد به 
اینکه ادغام بانک ها باید به دقت و با مالحظات 
همه جانبه انجام ش��ود، ادامه می دهد: شرایط 
کنونی با ش��رایط اول انقالب که به یک باره ۱۲ 
بانک در هم ادغام ش��دند و بانک ملت تشکیل 
ش��د و با ادغام ۱۰ بانک دیگ��ر، بانک تجارت 
شکل گرفت بسیار متفاوت است و سهامداران 

بانک ها در برابر ادغام مدعی خواهند بود. 
حاتمی یزد با اش��اره ب��ه اینکه طبق ضوابط 
 IFRSبانک ه��ا بای��د ب��رای مطالب��ات معوق 
خود ذخیره بگیرند، می افزاید: در این ش��رایط 
بس��یاری از بانک های کش��ور زیان ده می شوند 
و س��رمایه آنها کاهش پیدا می کند، حتی این 
احتمال وجود دارد که سرمایه برخی از بانک ها 
که وضع بدتری دارند به صفر برس��د. با وجود 
این، اگر رتبه بندی و شاخص های الزام آور برای 

ادغ��ام را اع��الم کرده و ادغام را ب��ه مدیران و 
س��هامداران بانک ها واگذار کنند، یقیناً شانس 

موفقیت بیشتر است. 
این کارش��ناس بانکی معتقد اس��ت: در این 
ش��رایط بانک های��ی ک��ه وضعیت نابس��امانی 
دارن��د باید برای رهایی از این وضعیت افزایش 
سرمایه بدهند یا ادغام شوند و باید به سهامدار 
ح��ق انتخاب داده ش��ود اما چنانچ��ه بانک یا 
س��هامداران بان��ک ترتیب اثر ندادن��د وظیفه 
بانک مرکزی اس��ت که باال رفتن ریسک بانک 
را به مش��تریان اع��الم کند و ب��ه آنها فرصت 

تصمیم گیری بدهد. 
او می افزاید: در گام بعدی بانک مرکزی باید 
عملیات ای��ن بانک را بر عه��ده بگیرد و مدیر 
انتخ��اب کند ت��ا اس��تانداردهای مدنظر نظام 

بانکداری را در آن بانک محقق کند. 

با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار 

تکلیف سپرده گذاران صندوق  سرمایه گذاری بانک ها چه می شود؟ 

مدیرعامل اسبق بانک صادرات از لزوم رتبه بندی بانک ها می گوید

شرایط برای ادغام بانک ها مهیاست

مدیرعامل بانک رفاه کارگران اعالم کرد
واگذاری امالک مازاد بانک رفاه در هفته 

جاری
مدیرعام��ل بانک رف��اه کارگران از واگذاری ام��الک مازاد این 
بان��ک در هفته جاری خبر داد و گفت: این بانک در بخش اموال 
م��ازاد انحرافی ندارد.  محمد علی س��همانی در گفت وگو با ایبنا 
در پاس��خ به پرسش��ی درباره واگ��ذاری اموال م��ازاد بانک رفاه، 
افزود: این بانک تاکنون همکاری مناس��بی را با ش��رکت فروش 
ام��وال مازاد بانک ها )فام( داش��ته اس��ت و بر همین اس��اس در 
هفته جاری نیز بخش��ی از اموال این بانک توس��ط فام به فروش 
می رسد.  مدیرعامل بانک رفاه کارگران با بیان اینکه، فام توسط 
نظام بانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی متولد شده است و بر 
همین اساس باید حمایت های مناسبی از این شرکت شود، بیان 
داشت: بانک ها بخشی از واگذاری ها را از طریق شرکت فام انجام 
می دهند.  سهمانی تأکید کرد: بانک رفاه کارگران طی سال های 
گذشته بیشترین و بهترین همکاری را با فام داشته و عالقه مندیم 
اگر عایدی هم در این بخش ایجاد می ش��ود متعلق به ش��رکتی 
باش��د که سهامدار آن نظام بانکی است.  وی با تأکید بر اینکه از 
شرکت فام بیش��تر برای واگذاری اموال مازاد استفاده می شود و 
این ش��رکت ارتباطی با واگذاری بنگاه ها ندارد، ادامه داد: بنگاه ها 
اگر بورس��ی باشند از طریق بازار سرمایه و اگر غیر بورسی باشند 
براساس س��ازوکار خاص خود واگذار می شوند.  مدیرعامل بانک 
رفاه کارگران، حجم واگذاری های بانک رفاه در س��ال گذشته را 
مطل��وب ارزیابی کرد و گفت: نس��بت دارایی های ثابت بانک 75 
درصد و برای سرمایه گذاری ها 4۰ درصد است.  همچنین حسن 
یمنی، مدیرعامل ش��رکت فروش اموال م��ازاد بانک ها )فام( نیز 
گفت: قرار اس��ت چهارش��نبه هفته جاری ۲۲۰ ملک متعلق به 
بانک رفاه از طریق این شرکت به مزایده گذاشته شود.  وی ادامه 
داد: در مرحل��ه چهارم نیز مزایده بزرگ سراس��ری امالک مازاد 
بانک سپه انجام می شود. براساس برنامه ریزی ها بعد از اتمام ماه 

مبارک رمضان مزایده امالک بانک ملی انجام خواهد شد. 

گسترش خدمات بانک کشاورزی ویژه 
نابینایان

بانک کشاورزی با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان نابینا 
و س��هولت در بهره مندی آنان از خدمات بانکداری الکترونیکی 
این بانک، سامانه خدمات بانکی ویژه نابینایان را در پنج استان 
دیگر اجرایی کرد.  به گزارش روابط عمومی بانک کش��اورزی، 
این سامانه در شعب منتخب استان های آذربایجان شرقی، البرز، 
اصفهان، خراسان رضوی و فارس به طور آزمایشی اجرایی شده 
و پس از طی مراحل آزمایش��ی )پایلوت( در سراسر کشور اجرا 
خواهد ش��د.  براس��اس این گزارش، نخستین سامانه خدمات 
بانکی ویژه نابینایان دی ماه س��ال گذش��ته در ش��عبه شهید 
کالهدوز بانک کش��اورزی در تهران راه اندازی ش��د و براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته، خدمت یاد ش��ده در شعب این 

بانک در سراسر کشور به زودی ارائه خواهد شد. 

مدیرعامل بانک ایران زمین تأکید کرد 
 ضرورت همگام سازی بازرسی 

با تغییرات تکنولوژی
سمینار سراسری بازرسان بانک ایران زمین، با حضور مجید 
شایس��ته رئیس هیأت مدیره، عبدالمجید پورسعید مدیرعامل، 
ه��ادی قدیمی نایب رئی��س هیأت مدیره، عل��ی آعبداهلل عضو 
هیأت مدیره، مدیران ارشد بانک و کارشناسان بازرسی استان ها، 
چهارم خردادماه برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی بانک ایران 
زمین، عبدالمجید پورسعید در همایش سراسری بازرسان گفت: 
بانک، سرمایه های مردم را به کار می گیرد و نتیجه اش را به آنان 
می دهد. بانک وکیل مش��تری است و در این راه مهم ترین امر، 
ایجاد اعتماد مردم به بانک ایران زمین اس��ت. در این راه نقش 
بازرسی در بانک بسیار پراهمیت است.  پورسعید با بیان اهمیت 
برگزاری سمینارهای تخصصی گفت: برگزاری جلسات تخصصی 
می تواند اثرات مؤثر و مفیدی در روند فعالیت همکاران داش��ته 
باشد و به استمرار تالش هایی که در راستای تعالی بانک انجام 
می ش��ود، کمک خواهد کرد.  مدیرعام��ل بانک ایران زمین با 
تأکی��د بر اهمیت جایگاه و عملکرد بازرس��ی در بانک افزود: 
جایگاه بازرسی به نحوی اس��ت که با اقدامات و بررسی های 

خود از هرآنچه موجب مشکل شود پیشگیری می کند. 
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بانکنــامه

انتظارات از دولت دوازدهم
نجات بانک ها از تنگنای مالی در اولویت 

دولت باشد
یک اقتصاددان می گوید: دولت دوازدهم باید نجات بانک ها از 
هرج و مرج و حل مش��کل تنگنای مالی بانک ها، بهبود محیط 
کس��ب و کار و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط دانش پایه 
را در اولویت قرار دهد.  وحید ش��قاقی درباره  اولویت های دولت 
دوازدهم به ایسنا گفت: به نظر من موضوعی که دولت دوازدهم 
در اسرع وقت باید به آن رسیدگی کند، حل مشکل تنگنای مالی 
دولت و بانک هاست. وی ادامه داد: اکنون حدود 4۰ تا 5۰ درصد 
منابع بانکی بلوکه شده و نظام بانکی ما وضعیت نابسامانی دارد و 
هر لحظه احتمال اینکه چالش های بسیاری برای بخش بانکداری 
ما به وجود بیاید، وجود دارد، بنابراین دولت دوازدهم نخستین 
بخشی را که باید در اولویت قرار داده و با جدیت به آن رسیدگی 
کند موضوع تنگنای مالی بانک هاس��ت.  این اقتصاددان تشریح 
کرد: دولت باید س��ریعا به پرداخت بدهی های خود به سیستم 
بانکی اقدام کند. موسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی را 
ساماندهی و به بانک های مختلف نظارت کند و گرنه نظام بانکی 

ما با هرج و مرج روبه رو خواهد شد. 

آرامش بازار سکه در نخستین روز ماه 
مبارک رمضان

صرافان ب��ازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را ۳.74۳ تومان 
و ه��ر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را ۱.۲۰5.۱۰۰ تومان 
تعیین کردند که نشان دهنده ثبات قیمت دالر و آرامش نسبی 
در بازار سکه است. هر یورو در بازار آزاد تهران 4.۲۲7 تومان و 
هر پوند نیز 4.8۳۲ تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 
65۰.۰۰۰ تومان و هر ربع سکه ۳7۱.۰۰۰ تومان فروخته شد. 
هر س��که یک گرمی ۲55.۰۰۰ تومان خرید و فروش شد و هر 

گرم طالی ۱8 عیار ۱۱4.6۳۰ تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.74۳دالر آمریکا

4.۲۲7یورو اروپا

4.8۳۲پوند انگلیس

۱.۰۳5درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

496.55۰مثقال طال

۱۱4.6۳۰هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۱79.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۰5.۱۰۰سکه طرح جدید

65۰.۰۰۰نیم سکه

۳7۱.۰۰۰ربع سکه

۲55.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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در نخس��تین روز معامالت تاالر شیش��ه ای 
در این هفته دماس��نج بازار س��هام ۲۲۵ واحد 
افت کرد و از کانال ۸۱هزار واحدی خارج شد. 
روز ش��نبه اکثر نمادها شاهد کاهش در قیمت 
پایانی بودند و ش��اخص کل ب��ه رقم ۸۰ هزار 
و ۹۲۱ واحدی رس��ید. همچنین شاخص کل 
ه��م وزن با اف��ت ۹۳ واحدی مواجه ش��د و به 
رق��م ۱۷ هزار و ۶۰۸ واحدی رس��ید. عالوه بر 
این ش��اخص آزاد شناور نیز پس از ۳۹۸ واحد 
افت در تراز ۸۸ هزار و ۳۵۹ واحدی ایس��تاد و 
شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۱۲۷ 
و ۶۶۰ واح��د کاهش یافت. در دادوس��تدهای 
تاالر شیش��ه ای نماد ف��والد مبارکه اصفهان با 
۲۵واحد تأثیر مثبت روی ش��اخص بیشترین 
نقش را در نوس��انات دماس��نج بازار س��رمایه 
داش��ت. پس از این نماد خدمات انفورماتیک، 
ش��رکت ارتباطات س��یار ایران و پتروش��یمی 
خارک بیش��ترین نقش را در نوسانات سعودی 
ش��اخص بازار سرمایه داشتند. در طرف مقابل 
کش��تیرانی ایران با ۲۲ واحد تأثیر منفی روی 
شاخص سعی کرد دماسنج بازار سهام را پایین 
بکش��د. پس از این نماد پاالی��ش نفت تهران، 
پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس 
و ایران خودرو بیش��ترین نقش را در نوسانات 

نزولی دماسنج بازار سهام داشتند. 

با گروه های بازار سهام
در نخستین روز معامالتی هفته خودرویی ها 
در روند قیمت سهام ش��ان ش��اهد افت بودند. 
بدین ترتی��ب نمادهایی همچون ایران خودرو، 
 سرمایه گذاری رنا، گروه بهمن و مهرکام پارس 
بی��ش از یکدرصد در قیمت پایانی افت کردند 
و مع��دود نمادهای��ی از این رون��د افت مصون 
 ماندن��د. در ای��ن بین نم��اد پارس خ��ودرو با 
جابه جایی ۲4میلیون سهم صدرنشین گروه در 
حجم معامالت بود، بیش��ترین ارزش معامالت 
نیز متعلق به این س��هم با ۲.۵ میلیارد تومان 
ارزش معامله بود. در گروه فلزات اساس��ی نیز 
ش��اهد افت در اکثر نماده��ا در قیمت آخرین 
معامله و قیمت پایان��ی بودیم. هر چند برخی 
تک سهم ها در این گروه رشد کردند. عالوه بر 
این در گروه فرآورده های نفتی کک و سوخت 
هس��ته ای نیز ش��رایط کاهش��ی ب��ود و تعداد 
زی��ادی از نماده��ای این گ��روه در بازه منفی 
ق��رار گرفتند. در گروه قند و ش��کر تعدادی از 
نمادها ش��اهد شرایط کاهش��ی و تعدادی نیز 
روند افزایشی را تجربه کردند. ارزش معامالت 
ب��ورس تهران نیز به رق��م ۱4۵ میلیارد و ۹۵ 
میلیون تومان رسید که این رقم ناشی از دست 
به دست شدن ۵۶۶ میلیون و ۷۹۲ هزار سهم 
و اوراق مالی قابل معامله طی 4۵ هزار و ۶۸۱ 
نوبت دادوس��تد بود. از جمل��ه معامالت درون 
گروهی روز گذش��ته می توان به دادوستدهایی 
در نم��اد س��رمایه گذاری گروه توس��عه ملی، 

پتروش��یمی فجر، سرمایه گذاری اعتبار ایران و 
تراکتورسازی ایران اشاره کرد. 

نوسان گیری در بازار پایه
روز ش��نبه ب��ورس تهران در حال��ی با غلبه 
عرض��ه بر تقاضای س��هام در اغل��ب نمادهای 
معامالتی مواجه بود که با از س��ر گیری دوباره 
انتش��ار و معامالت ثانویه ان��واع ابزارها و اوراق 
بدهی در تاالر شیش��ه ای، دوب��اره اندک پول 
باقیمانده در بازار س��هام به س��مت بازار بدهی 
گرایش پیدا کرده اس��ت. این در حالی اس��ت 
که عمق پایین معامالت بازار س��هام، ضرورت 
تقویت معامالت را اجتناب ناپذیر کرده اس��ت. 
در عین حال تفس��یر های مختلف از بخشنامه 
اخی��ر بانک مرک��زی به بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری در خصوص ل��زوم واگذاری س��هام 
شرکت های سرمایه پذیر از جمله صندوق های 
س��رمایه گذاری وابس��ته به بانک ها به کاهش 
عمق معامالت بازار س��هام افزوده اس��ت. روز 
گذشته جدای از حضور سفته بازان در بازار پایه 
فرابورس و چش��یدن طعم نوسان ۱۰درصدی 
در س��قف کام��ل قیمت ه��ا، س��ایر ابزارهای 
بدهی مورد توجه معامله گران بازار س��هام بود. 
همزمان اوراق تسهیالت مسکن نیز دستخوش 
نوس��ان شد و با افزایش نسبی قیمت ها روبه رو 
ب��ود. در س��ایر معامالت بازار س��هام همچنان 
غلب��ه عرضه ب��ر تقاضای س��هام در کنار لزوم 
اص��الح قیمت ها قابل توجه اس��ت؛ بازاری که 

همزمان با آغاز ماه رمضان و همچنین روزهای 
پرترافی��ک فصل مجامع بی��ش از پیش در فاز 

اصالح قرار گرفته است. 

افت 3.4 واحدی شاخص کل فرابورس
س��هام،  ب��ازار  گذش��ته  روز  معام��الت  در 
ش��رکت هایی ک��ه نم��اد آنه��ا از س��وی ناظر 
ب��ازار س��هام بازگش��ایی ش��دند عبارتن��د از 
مدیریت س��رمایه گذاری امید، مخابرات ایران، 
فرآورده های نس��وز ای��ران، س��یمان بجنورد، 
صنایع مس ش��هید باهنر، رینگ سازی مشهد، 
کمک فن��ر ایندامین س��ایپا، ح��ق تقدم خرید 
س��هام س��یمان ارومیه، حق تقدم خرید سهام 
اعت��الی البرز، اوراق گواهی س��پرده عام بانک 
پارس��یان، س��یمان ممتازان کرمان، فرابورس 
ایران، س��رمایه گذاری توس��عه و عمران استان 
کرمان، ح��ق تقدم خرید س��هام بیمه حافظ، 
س��رمایه گذاری فن��ی و مهندس��ی مش��انیر، 
فارس��یت اه��واز. همچنین ش��رکت هایی که 
متوقف ش��دند، ش��امل آه��ن و ف��والد ارفع، 
داروس��ازی اکسیر، داروس��ازی امین، سیمان 
صوفیان، کاش��ی و س��رامیک س��عدی بودند. 
همچنین در بازار فرابورس ایران نیز ش��اخص 
کل ب��ا اف��ت ۳.4 واحدی به رق��م ۹۲۳ واحد 
رس��ید. در بازار فراب��ورس، معامله گران 4۵۷ 
میلی��ون و ۸۶۰ ه��زار برگ��ه به��ادار در قالب 
4۱ه��زار و ۷۷۸ نوبت معامله و به ارزش ۱۵۰ 
میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان دادوستد کردند. 

غلبه عرضه بر تقاضای سهام ادامه یافت

بورس تهران در فاز منفی

یک کارش��ناس بازار س��هام با تاکید بر اینکه 
اکن��ون بازدهی بدون ریس��ک و نرخ های باالی 
سود بانکی مهم ترین رقیب بازار سهام به حساب 
می آیند، گفت: نرخ سود بانکی براساس تصمیم 
ش��ورای پول و اعتبار ۱۵ درصد اعالم ش��د اما 
بانک ها نرخ ها ی حدود ۲۰ و ۲۲ درصد می دهند 
و اوراق مش��ارکت و اس��ناد خزانه اسالمی هم 
نرخ ب��االی ۲۵ درصد دارن��د. علیرضا باغانی در 
گفت وگو با آنا با بیان اینکه طی چند سال اخیر 
بازار سهام تحرکات خاصی نداشته است، عنوان 
کرد: اکنون نرخ تورم و نرخ دالر از سوی دولت 
در حال کنترل است و مادامی که سیاست های 
ضد تورمی دولت بدین گونه ادامه داش��ته باشد، 
نمی توان بازار چندانی را برای بورس متصور بود 
مگر اینکه یک رشد اقتصادی واقعی رقم خورد. 
وی افزود: اینکه نرخ دالر کنترل ش��ود یا از باال 
رفتن نرخ ت��ورم جلوگیری به عمل آید، به نفع 
مردم است اما این شرایط در بازار سهام متفاوت 

است. نرخ دالر باید تابعی از نرخ تورم در کشور 
و ن��رخ تورم آمریکا باش��د و بدین ترتیب ارزش 
ذاتی دالر اکنون در حدود 4 هزار و ۵۰۰ تومان 
است، درحالی که نرخ در محدوده ۳ هزار و ۷۰۰ 
تومان نگه داش��ته شده است. باغانی بیان کرد: 
زمانی که ن��رخ دالر برای کنترل تورم ثابت نگاه 
داشته می شود یقینا در آینده و در اثر یک تلنگر 
نرخ دالر به جای 4هزار و ۵۰۰ تومان به ۸ هزار 
تومان جهش می یابد که تبعات آن برای مردم 
بس��یار بیش��تر خواهد بود. به گفته وی، کشور 
 ما ب��ا یک رکود همراه اس��ت و سیاس��ت های 
ضد رکود ناگزیر باید جریان داشته باشد اما در 
اعمال این سیاس��ت ها باید همه جوانب لحاظ 
شوند. این کارشناس بازار سهام بیان کرد: نرخ 
سودهای بانکی از سوی ش��ورای پول و اعتبار 
تعیین می ش��ود و بنا ب��ر مصوبات این ش��ورا 
در تیرماه س��ال گذش��ته این نرخ به ۱۵ درصد 
کاهش یافت اما حتی اوراق و اس��ناد دادوستد 

ش��ده در بازار س��هام نرخ ۲۵ درص��دی دارند. 
در چنین ش��رایطی هیچ س��رمایه گذاری برای 
به کارگیری س��رمایه خود در بازار پر ریس��ک 
فعلی ب��ورس اقدام نمی کند چ��را که می تواند 
بدون پذیرش ریس��ک س��ود ۲۰ درصدی بانک 
و ۲۵ درصدی اوراق مش��ارکت و اس��ناد خزانه 
اس��المی در بورس را بگیرد. وی تأکید کرد: تا 
زمانی که سیاس��ت های ضد تورمی دولت ادامه 
یابد و از طرفی نرخ  س��ودهای بانکی و بازدهی 
بدون ریس��ک با این روال ادامه یابد، نمی توان 
شاهد رش��د قابل توجهی برای بازار سهام بود. 
باغانی درباره بررسی دوباره نرخ سودهای بانکی 
در هفته ه��ای آتی گفت: ش��ورای پول و اعتبار 
باید ارزیابی کند که مصوبات آن چقدر ضمانت 
اجرایی دارد؟ با وجود تصویب نرخ س��ود بانکی 
۱۵ درص��د اما نرخ ه��ای باالتر در ب��ازار بانکی 
جاری اس��ت و این آفت بازار س��هام محسوب 
می ش��ود. وی تأکید کرد: اکن��ون صندوق های 

س��رمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت در بازار 
بورس سود ۲۳ درصد ارائه می دهد و چه دلیلی 
دارد که س��رمایه گذار بخواهد س��رمایه خود را 
وارد بازار س��هام کند. باغانی گفت: فلسفه بازار 
سهام و بورس عرضه سهام تعدادی از شرکت ها 
برای ایحاد تأمین مالی و در نهایت به کارگیری 
نقدینگی حاصل در چرخه تولید اس��ت. بورس 
نبای��د محلی برای تس��ویه بدهی های دولت با 
انتشار اوراق و اس��ناد خزانه اسالمی و... باشد. 
س��هام بازار س��هام باید جذاب ش��ود که الزمه 
آن کاهش نرخ س��ود بانکی و کاهش ریس��ک 
بازار است. این کارش��ناس بازار سهام در پایان 
خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، سهامی امروز 
خریداری و روز بعد ۲درصد نوس��ان دارد. بازار 
بورس نباید س��فته بازی و نوس��ان گیری باشد 
بلک��ه باید سیاس��ت ها در این حوزه ش��فاف و 
مش��خص اعالم شود و تصمیم گیری ها جدی تر 

باشند. 

بازارهای مالی از جمله بازار س��هام متاثر 
از سیاس��ت های بانک مرکزی است و بانک 
مرک��زی می تواند با تجدید نظر در نرخ بهره 
بانکی باعث رونق بازار سهام شود. مصطفی 
صف��اری، مدیرعامل ش��رکت س��بدگردان 
سرمایه ایرانیان در گفت وگو با سنا، با تأکید 
بر اینکه نتیجه انتخاب��ات خبر مثبتی برای 
بازار سهام بود، اظهار داشت: به طور معمول 
ش��وک های سیاس��ی چه مثبت، چه منفی 
اث��ری کوتاه مدت دارد و به س��رعت از بین 
م��ی رود. نتیجه انتخابات ریاس��ت  جمهوری 
نیز ش��وک سیاس��ی مثبت برای بازار سهام 
بود که اثری کوتاه مدت در بازار داشت. وی 
با اش��اره به اینکه اثرات بلند مدت روی بازار 
س��هام ناشی از ش��وک های اقتصادی است، 
ادامه داد: بازار س��هام معموال از شوک های 

اقتصادی تأثیر بلند مدت می گیرد، به عنوان 
مث��ال کاهش ن��رخ بهره ش��وک اقتصادی 
اس��ت که اثر مثبت بلند مدت بر بازار سهام 
خواهد داشت. این اس��تاد دانشگاه با اشاره 
ب��ه برنامه ریزی بانک مرک��زی برای کاهش 
نرخ س��ود بانکی تصریح کرد: قرار است در 
۱۷ خرداد ماه بانک ه��ای خصوصی و دولتی 
برای کاهش نرخ بهره جلسه برگزار کنند اما 
بانک مرکزی به طور مستقل هنوز تصمیمی 
در این خصوص نگرفته اس��ت. وی با اشاره 
به اینکه ش��وک اقتصادی ملموس��ی در این 
مدت نداش��ته ایم، گفت: تا زمانی که شوک 
اقتصادی مثبتی رخ ندهد، تغییری در بازار 
س��هام ایجاد نخواهد ش��د. وی کاهش نرخ 
بهره را ش��وک مثبت اقتصادی دانس��ت که 
می تواند بازار س��هام را متاث��ر کند و افزود: 

هرچن��د بانک مرکزی بای��د روند بانک ها را 
کنت��رل کند تا ب��ا ترفندهایی مثل صندوق 
س��رمایه گذاری قوانی��ن را دور نزنند. البته 
بان��ک مرکزی ب��رای صندوق ه��ای بانک ها 
نیز بخش��نامه ای صادر کرده تا س��ود ثابت 
آنها کنترل ش��ود. وی با اشاره به اینکه قوه 
نظارتی بانک مرکزی قوی نیست، ادامه داد: 
بازارهای مالی از جمله بازار س��هام متاثر از 
سیاس��ت های بان��ک مرکزی اس��ت و بانک 
مرک��زی می تواند با تجدید نظر در نرخ بهره 
بانکی باعث رونق بازار سهام شود. صفاری با 
اش��اره به اینکه سیاست های اقتصادی تأثیر 
خود را با تأخیر در بازار سهام نشان می دهد، 
افزود: قاعده اقتصادی تأخیر اثر سیاس��ت ها 
این گونه است که برخی سیاست ها با تأخیر 
درونی، تأخیر بیرون��ی و تأخیر اجرا مواجه 

می ش��ود. وی با اشاره به اینکه سیاست های 
بازار پ��ول تأخیر درونی ن��دارد و به محض 
تصویب اجرایی نیز می ش��ود، ادامه داد: اما 
این سیاست ها با تأخیر بیرونی مواجه است 
به این ترتیب که اثر این تصمیم یک س��ال 
بعد در بازار س��هام خود را نشان می دهد. به 
گفته وی، معموال سیاس��ت های پولی تأخیر 
درونی کمی دارند اما اثر آن یک س��ال بعد 
در اقتصاد نمایان شده و باعث رونق اقتصاد 
می ش��ود. مدیرعامل ش��رکت س��بد گردان 
سرمایه ایرانیان سیاست های مالی بودجه را 
دارای اثر بلند مدت دانس��ت و افزود: چنین 
سیاست هایی بازار را امیدوار می کند، چراکه 
بازار سهام آینده نگر است و سیاست هایی که 
باع��ث رونق این بازار حتی در آینده ش��ود، 

مورد توجه بازار قرار می گیرد. 

بازدهی بدون ریسک مهم ترین رقیب بازار سهام

سیاست های بازار پول، بازار سهام را متحول می کند

خبر

افزایش 5درصدی شاخص کل ارزش 
وزنی بورس تهران از ابتدای سال

براس��اس گزارش هفتگی بررسی بازارها که به بررسی 
عملکرد بورس ته��ران، فرابورس ایران، ۱۷ بورس معتبر 
خارجی، قیمت ارز و س��که، قیمت جهانی فلزات اساسی 
و نفت پرداخته، از ابتدای س��ال تا س��وم خرداد ۱۳۹۶، 
شاخص کل  )ارزش-وزنی( ۵.۱درصد رشد داشته است. 
در مدت مشابه شاخص قیمت  )ارزش-وزنی( ۲.۵درصد، 
ش��اخص کل  )ه��م وزن( ۱۲.۶درصد و ش��اخص قیمت  
)هم وزن( ۱۱.4درصد رش��د داشته اس��ت. در این مدت 
ش��اخص فرابورس ای��ران ۵.۹درصد، قیمت س��که بهار 
آزادی ۰.۹درصد و قیمت یورو  )آزاد( ۲.۸درصد افزایش 
و قیمت دالر  )آزاد( بدون تغییر بوده اس��ت. در ۳۰ روز 
منتهی به س��وم خردادماه ۱۳۹۶، صنعت  »انتشار، چاپ 
و تکثیر« با بازدهی مثب��ت ۳۲.۶درصد، در صدر صنایع 
بورس��ی قرار گرفت. در مدت مش��ابه صنعت  »استخراج 
زغال س��نگ« با اف��ت ۱۱.۱درصدی، بیش��ترین افت را 
تجربه کرد. در میان شرکت ها، شرکت  »فنرسازی  خاور« 
با مثبت ۹۶.۸درصد بیش��ترین افزای��ش و  »حمل و نقل 
پتروش��یمی« با منفی ۲۶.۸درصد بیش��ترین کاهش را 
داشتند. در مقایس��ه شاخص بورس های اوراق بهادار، در 
هفته منتهی به پنجم خردادماه ۱۳۹۶، ش��اخص بورس 
اس��تانبول )BIST ۱۰۰(  با رشد ۲.۵درصدی بیشترین 
بازدهی و ش��اخص بورس دوبی )DFM INDEX(   با 
افت ۱.۵درصدی کمتری��ن بازدهی را به خود اختصاص 

داده اند. 

 لزوم اصالح تابلوی
معامالت بورس به ۱۰ صنعت

معاون نظارت بر ناش��ران و اعضای شرکت بورس تهران 
از پیش��نهاد تغییر نظام طبقه بن��دی صنایع از ISIC  به 
 ICBو راه ان��دازی ش��اخص های قیمت متناس��ب با این 
نظام ه��ا خب��ر داد. به گ��زارش فارس، مع��اون نظارت بر 
ناش��ران و اعضای بورس تهران با اش��اره ب��ه لزوم اطالح 
طبقه بن��دی صنایع در بورس ای��ران گفت: بازارهای مالی 
دنی��ا از نظام طبقه بن��دی  ISIC که ب��رای گزارش های 
آماری در س��طح اقتصاد کالن اس��تفاده می ش��ود فاصله 
گرفت��ه و نظ��ام طبقه بندی صنایع مبتنی بر بازار س��هام 
را پذیرفته اند. به همین منظور، بورس اوراق بهادار تهران 
  ICBبه ISIC قص��د دارد نظام طبقه بندی صنای��ع را از
که مناس��ب بازار سهام باش��د، تغییر دهد و شاخص های 
 قیم��ت متناس��ب ب��ا ای��ن نظام ه��ا را راه ان��دازی کند. 
روح اهلل حس��ینی مقدم در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی 
س��ازمان بورس با بی��ان اینکه بازارهای س��رمایه کنونی، 
پیوس��تگی زیادی ب��ا یکدیگر دارند و س��رمایه گذاران در 
بازاره��ای بین المللی به دنبال بهترین مکان برای کس��ب 
بیش��ترین منفعت هس��تند، افزود: هماهنگی در تعاریف 
و طبقه بندی ه��ا و تطاب��ق و هم خوان��ی بازارهای جهانی 
و وج��ود طبقه بن��دی پذیرفته ش��ده از صنای��ع در میان 
بازارها امری ضروری اس��ت. حس��ینی مقدم ادامه داد: از 
این رو س��ازمان های بین المللی فع��ال در بازارهای مالی، 
طبقه بندی ه��ای مختلف��ی از صنایع ارائ��ه کرده اند که از 
س��وی بورس های جهان مورد اس��تفاده ق��رار گرفته اند. 
وی اظه��ار داش��ت: در ح��ال حاضر ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران از اس��تاندارد ISIC ب��رای طبقه بن��دی صنای��ع 
خ��ود اس��تفاده می کند که به نظر می رس��د ب��ا توجه به 
رویک��رد س��ایر بورس های مط��رح جهان در اس��تفاده از 
  GICSو ICB س��ایر طبقه بندی های اس��تاندارد نظی��ر
تجدیدنظر در طبقه بندی صنایع در بورس ها مفید خواهد 

بود. 

عرضه ۸۶ هزار تن محصول کشاورزی 
در بورس کاال

ت��االر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ای��ران میزبان 
عرضه ۸۶ه��زار و ۱۱۵ تن انواع محص��ول بود. ۸۱هزار تن 
گن��دم خوراک��ی، 4هزار ت��ن گندم دوروم، ۲۷۵ تن ش��کر 
س��فید، ۳۰۰ تن روغن خام و ۳۰۰ تن ذرت دانه ای در این 
تاالر عرضه شد. ۲4۰ تن جو دامی نیز در قالب طرح قیمت 
تضمینی و به صورت فیزیکی در این تاالر عرضه ش��د. تاالر 
محص��والت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز در این 
روز شاهد عرضه ۵۰۰ تن شمش هزار پوندی ۹۹.۸ شرکت 
ایرالک��و ب��ود. عالوه بر ای��ن ۲۷هزار و ۳۶۰ ت��ن قیر و یک 
ه��زار تن عایق رطوبتی نیز در ت��االر صادراتی بورس کاالی 
ایران عرضه شد. تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس 
کاالی ای��ران نیز ش��اهد عرضه ۸4 ه��زار و ۹۳۶ تن وکیوم 
باتوم، لوب کات، گوگرد، قیر، مواد ش��یمیایی، مواد پلیمری 
و س��الپس واکس بود. بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در 
ای��ن روز عرضه ۱۰۰ ت��ن قند به صورت کله و خرد ش��ده 
شرکت تعاونی گل بس��ته ناب فسا را تجربه کرد. همچنین 
۱۰۲ رأس دام سنگین نیز در بازار فرعی به صورت صادراتی 

عرضه شد. 

صورت های مالی یک ساله »کطبس«
ش��رکت زغال س��نگ نگین طب��س صورت ه��ای مالی 
۱۲ماه��ه منته��ی ب��ه ۳۰ اس��فندماه ۹۵ را ب��ه صورت 
حسابرس��ی نش��ده اعالم کرد. ش��رکت زغال سنگ نگین 
طبس در س��الی که گذش��ت ب��ا س��رمایه ۱۵۰میلیارد 
ری��ال مبلغ ۲۹۷میلیارد و ۷۹۷میلی��ون ریال درآمدهای 
عملیاتی داش��ت. از درآمد این ش��رکت بهای تمام ش��ده 
درآمدهای عملیاتی کس��ر ش��د و س��ود ناخالص دوره به 
مبل��غ ۶۵میلی��ارد و 4۷۵میلیون ریال رس��ید. از س��ود 
ناخالص دوره نیز هزینه های فروش، اداری و عمومی کسر 
شد و سود عملیاتی دوره مبلغ 4۶میلیارد و ۲۸۵ میلیون 
ریال محاسبه شد. از س��ود عملیاتی دوره نیز هزینه های 
مال��ی و مالیات کس��ر و پس از اضافه ش��دن درآمدهای 
غیرعملیاتی به آن س��ود خال��ص دوره معادل ۳۱میلیارد 
و ۶۳۸ میلیون ریال محاس��به و بر این اساس مبلغ ۲۱۱ 
ریال س��ود به ازای هر سهم محقق ش��د. به سود خالص 
دوره نیز س��ود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت 
مبلغ ۳۷میلیارد و ۳۶۶ میلیون ریال س��ود انباشته پایان 

دوره در حساب های این شرکت منظور شد. 

نگاه

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

شرکت ها و مجامع

بورس کاال

بیشترین درصد افزایش
کاش��ی پارس در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که المیران در جایگاه دوم 

این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۹.۷۰۸۵کپارس

۵.۳۸۰۵فالمي

۳.۹444.۹۸دیران

۱۷.۰۵۰4.۹۷سبهان

4.۹۳۰4.۹۲بموتو

۸۵44.۹۱وملت

۲.۲۲۲4.۸۶کساپا

 بیشترین درصد کاهش
صنایع کاش��ی و س��رامیک س��ینا صدر نش��ین جدول 
بیش��ترین درصد کاهش شد. پست بانک ایران در رده دوم 
این گروه ایستاد. تولیدی کاشی تکسرام هم در میان سهم 

هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.۹۱(۳.4۳۰کساوه
)4.۸۶(۲.۰۷۵وپست
)4.۷4(۱.۹4۸کترام

)4.۶۳(۲.۲4۳کلوند

)4.۶(۲.4۲۵خمحور

)4.۲۱(۱.۸۶۶پاسا

)4.۱۹(۱.۸۷۳خمحرکه

پرمعامله ترین سهم
ایران خ��ودرو دیزل پرمعامله ترین س��هم ب��ازار بورس 
ش��ناخته ش��د. پارس خودرو در رده دوم این گروه ایستاد. 

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

۲۵.۵۳۰ ۸۹۵خاور

۲4.۰۸۹ ۱۰۳۸خپارس
۲۲.۱4۸ ۱۰۰۱وساپا
۱۸.۰۸4 ۶۳۳شپلي
۱4.۹۵۱ ۸۵۳خزامیا
۹.۶۸۳ ۱۲۸۱پترول
۹.۵۹۶ ۳۲۱۰قزوین

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را پتروشیمی فجر 
به خ��ود اختصاص داد. کارخانجات قند قزوین رتبه دوم را 
به دس��ت آورد. پارس خودرو هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
44.۹۳۰ ۶۰۶۳بفجر
۳۰.۸۰۳ ۳۲۱۰قزوین

۲۵.۰۰۰ ۱۰۳۸خپارس
۲۳.4۶۲ ۳۷۶۰پکرمان
۲۲.۸۵۷ ۸۹۵خاور
۲۲.۱۷4 ۱۰۰۱وساپا
۲۱.۳۳۱ 4۰۹۸وبیمه

بیشترین سهام معامله شده
پارس خودرو در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام 
معامله شده را به دست آورد که سرمایه گذاری سایپا در این 

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

۱۰۳۸۱۸4۱خپارس
۱۰۰۱۱۵۶۷وساپا
۸۹۵۱4۸۰خاور

۸۵۳۱۱۸۲خزامیا
۶۳۳۱۱44شپلی
۳۲۱۰۸۹۱قزوین
۲۷۶۵۷۹۳خودرو

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

۶۳۷۰۱۲۷4ددام
۲۲۲۲۱۱۱۱کساپا

۲4۲۵۶۰۶خمحور
۹۵۰4۷۵خکمک
۱۲۰۶4۰۲خریخت
۳۸۰4۲۷۲فمراد
۲۶۱۰۲۳۷تکنو

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

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

۷۷۹۲.۰۸وخارزم
4۸۱۸۲.۳۲کگاز

۱۲۷۷۲.۳۶واعتبار
۱۱4۳۳.4۲پردیس

۱۱۲۵۳.۷۵ورنا
۱۹۳۹4.۱4پارسیان
۲۱۷۳4.۱۸وبانک

نماگر بازار سهام
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اصفهان- قاس�م اسد- در دوازدهمين 
جش��نواره رواب��ط عموم��ي هاي اس��تان 
اصفهان كه به همت انجمن فرهنگي روابط 
عمومي اس��تان اصفهان در روز سوم خرداد 
ماه س��ال ج��اري در محل ات��اق بازرگاني 
اصفه��ان برگزار ش��د، دو عن��وان برتري در 
زمين��ه ارتباطات رس��انه اي و برنامه ريزي 
، پژوهش و افكار س��نجي به روابط عمومي 
ذوب آه��ن اصفهان تعلق گرف��ت . در آئين 
معرفي و تجليل از آث��ار برتر روابط عمومي 
هاي اس��تان اصفهان كه با حضور جمعي از 
مديران و مسئولين استان و از جمله مديران 
و كارشناسان روابط عمومي هاي سازمان ها 
و نهادهاي مختلف استان برگزار شد،، دكتر 
احمدي افزادي رياست صدا و سيماي استان 

اصفهان، جعفرزاده مدير كل روابط عمومي 
سازمان هواپيمايي كشوري ، دكتر محسن 
عالمه از اساتيد دانشگاه، ؛ همچنين عليرضا 
اميري مدير روابط عمومي ذوب آهن اصفهان 

و حميد رضا غزن��وي رئيس هيات مديره و 
دبير انجمن فرهنگي روابط عمومي اس��تان 
پيرام��ون اهميت جاي��گاه و نق��ش روابط 
عمومي س��ازمان ها و ادارات در روشنگري،  

پاس��خگويي ب��ه مخاطبين، هداي��ت افكار 
عمومي و پيشبرد اهداف سازمان هاي مرتبط 
س��خن گفتن��د. در اين آيين ك��ه همزمان 
با س��وم خرداد ماه س��الروز فتح خرمش��هر 
برگزار ش��دضمن گراميداشت ياد و خاطره 
شهداي دفاع مقدس بويژه شهداي آزادسازي 
خرمشهر، عليرضا اميري مدير روابط عمومي 
ذوب آه��ن اضفهان در س��خنانی با اش��اره 
به رش��ادت ها و ف��داكاري های س��رداران 
ورزمندگان در دوران دفاع مقدس، بخش��ی 
ازفعاليت ه��ا و نقش آفرينی پ��والد مردان 
ذوب آهن اصفه��ان در اي��ن دوران مهم از 
جمله : حض��ور 14هزار ايثارگر،تقديم 286 
شهيد،1400 جانباز و 86 آزاده و همچنين 
كمك هاي رزمي ، تداركاتي و صنعتي ذوب 

آهن اصفه��ان را بيان نم��ود. در پايان اين 
جش��نواره بيانيه هيات داوري دوازدهمين 
جش��نواره روابط عمومي ه��ا قرائت گرديد 
و 26 نف��ر از كارگ��زاران برتر روابط عمومي 
معرفي ش��ده و لوح هاي سپاس ، تنديس 
و عناوين برگزيده خ��ودرا دريافت نمودند. 
در اين بين آثار ارسالي روابط عمومي ذوب 
آهن اصفهان بعنوان قديمي ترين واحد توليد  
مقاطع فوالدي س��اختماني و ري��ل در دو 
محور زير برگزيده و معرفي شد : 1. دريافت 
تنديس ويژه ، لوح س��پاس و عنوان روابط 
عمومي برگزيده در محور ارتباطات رسانه اي  
2. دريافت تنديس ويژه ، لوح سپاس و عنوان 
روابط عمومي عالي در محور برنامه ريزي ، 

پژوهش و افكار سنجي. 

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - مديرعامل شركت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدس��ليمان از دست يابی و 
تحقق 100 درصدی تعهدات توليد نفت اين شركت در 
سال گذشته خبر داد . مهندس قباد ناصری با اعالم اين 
خبر اظهار داشت : عليرغم گستردگی 27000 كيلومتر 
مربعی حوزه عملياتی اين شركت با همدلی و هماهنگی 
كليه  بخش ها و قس��مت های مختلف اين شركت اعم 
از عمليات / فنی / خدمات و ستاد در سال 1395 بدون 
هرگونه حادثه  قابل توجه توانس��تيم تعهد توليدمان را 
برآورده و به برآيند مثبت برسيم . وی در تشريح عملكرد 
اين ش��ركت در حوزه ی توليد نفت و گاز گفت : برنامه 
توليد ش��ركت های بهره بردار براساس يك برنامه و در 
چارچوب  سياست های شركت ملی نفت و وزارت نفت 

تدوين و ابالغ می گردد كه براين اس��اس ظرفيت توليد 
نفت اين ش��ركت 169 هزار بش��كه در روز است . وی با 
عنوان اينكه توليد در اين شركت با پيچيدگی فنی انجام 
می ش��ود گفت :  به جز مخازن قلعه نار، كبود، پلنگان 
و ب��االرود ك��ه از 1370 به بعد مورد به��ره برداری واقع 
شده اند بقيه مخازن اين ش��ركت در زمره  مخازن پير 
و قديمی قرار دارند و با توجه به ناشناخته بودن رفتارها 
و واكنش های اليه های زيرين زمين ، عمل به تعهدات 
توليد بسيار حساس و مستلزم جديت و دشواری فراوان 
می باش��د . مديرعامل ش��ركت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدس��ليمان افزود : يكی از پيچيدگی ها و دشواری 
هايی كه ب��ا آن مواجهيم وجود رودخانه و درياچه های 
متع��دد در حوزه عملياتی اين ش��ركت اس��ت . وجود 

رودخانه های پرآب و خروش��انی همچ��ون كارون – دز 
– كرخه – كشكان – شاوور – باالرود به همراه سدهای 
شهيد عباسپور– مسجدسليمان – گتوند – دز – كرخه 
در حوزه ی عملياتی اين شركت سبب شده تا همواره با 
حساسيت بسيار 1233 كيلومتر خط لوله اصلی و 1000 
كيلومتر خط لوله جريانی توسط بازرسان و كارشناسان 

فنی و خوردگی فلزات بررس��ی شوند تا حادثه منجر به 
نشت نفت و آلودگی منابع آبی و زيست محيطی بوجود 
نيايد . مهندس قب��اد ناصری ادامه داد : طی س��الهای 
اخير وقوع س��يالب های بهاری رودخان��ه های كارون 
، دز و كش��كان موجب باال آمدن بی س��ابقه سطح آب 
رودخانه و بروز آسيب های جدی به خطوط لوله انتقالی 
اين شركت شد ولی آمادگی قبلی به همراه هوشياری و 
حضور به موقع نيروه��ای عملياتی / فنی / خدماتی در 
محل حادثه مانع از تبديل اين حادثه به بحران شد و در 
شرايط نامساعد جوی همكاران پرتالشم توانستند خط 
لوله آسيب ديده را بدون نفت ريزی و خسارت به محيط 
زيس��ت در كوتاه ترين ترمي��م نمايند تا فرآيند توليد و 

انتقال نفت بدون هرگونه وقفه ای جريان يابد .

ساری – دهقان - آقای دكتر محمد ابراهيم يخكشی 
مديرعامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به برنامه های 
آب منطقه ای مازندران در استفاده مضاعف از تأسيسات 
آبی گفت: بخش خصوص در محيط پيرامونی سد شهيد 
رجايی جهت رونق پروژه تفريحی توريستی و گردشگری، 
440 ميليارد ريال سرمايه گذاری می كند.   وی با بيان 
اهميت و نقش گردشگری آبی )هيدرو توريسم( و ظرفيت 
باالی تأسيس��ات آبی استان از جمله سد شهيد رجايی 

گفت: ساالنه ميليون ها گردشگر داخلی و خارجی به اين 
تأسيسات مراجعه می كنند كه با ايجاد بستر مناسب در 
اين بخش ضمن استفاده مضاعف از اين تأسيسات، زمينه 
اشتغال صدها نفر فراهم خواهد شد. يخكشی افزود: اين 
سرمايه گذاری ها بر اساس مطالعاتی كه برای هر يك از 
اين پروژه ها در بخش گردشگری آبی انجام داديم صورت 
می گيرد و س��رمايه گذار ملزم ب��ه رعايت كليه اصول 
فنی اين تأسيسات می باشد. مديرعامل آب منطقه ای 

مازن��دران از بهره برداری ف��از اول اين پروژه در يك ماه 
آينده خبر داد و گفت: با توافقی كه با سرمايه گذار اين 
پروژه انجام داديم مقرر ش��د در مدت 3 سال كل پروژه 
را تكميل و به بهره برداری برس��اند. شايان ذكر است در 
اين پروژه عالوه بر ايجاد، احياء و بازسازی اقامتگاه های 
تفريحی و توريستی، نسبت به احداث پارک آبی كودكان، 
ايستگاه تله كابين، زمين ورزشی، آب نما، سالن همايش، 

سورتمه، زيب الين و ... اقدام می گردد.

 ارومی�ه- خبرن�گار فرص�ت امروز -درمراس��م 
» بهينه سازی مصرف انرژی گامی پيشرو بسوی آينده 
ای بهت��ر« 50 دوچرخ��ه س��وار از مجموعه دوچرخه 
س��واران جامعه صنعت نفت از ميدان انقالب و خيابان 
ام��ام )ره( را ركاب زدند. در اين مس��ابقه مدير منطقه 
اروميه ضمن مصاحبه اختصاصی با خبرنگار صدا و سيما 
به اهميت استفاده از دوچرخه برای مصرف كمتر بنزين 
اش��اره كرد و كاهش مصرف س��وخت،كاهش ترافيك 
شهری، فرهنگ سازی مصرف بهينه در جامعه و افزايش 

س��المتی و نشاط در جامعه را از اهداف اين مسابقه نام 
برد.  وی با تاكيد بر تغيير فرهنگ مصرف در بين مردم، 
افزود : بسترهای الزم در جهت افزايش صادرات در كشور 
فراهم شده كه اميد است با فرهنگ سازی های الزم در 
جهت صرفه جويی و مصرف بهينه سوخت به اين مهم 
نيز دست يابيم.  مقدسی رئيس روابط عمومی منطقه 
به عنوان عضو كميته ورزش و ش��ورای انرژی در ادامه 
با بيان اينكه ش��ركت ملی پخش ف��رآورده های نفتی 
اقدامات گسترده ای را در راستای حفظ محيط زيست 

و كاهش آلودگی هوا انجام داده و رعايت مسائل زيست 
محيطی را سرلوحه كارهای عملياتی خود قرار داده است 

از نگاه تخصصی به ورزش های همگانی در جامعه هدف 
خبرداد و افزود: فرهنگ سازی مصرف بهينه در جامعه 
يكی از راهكارهای مهم دس��تيابی به اقتصاد مقاومتی 
اس��ت و هر يك از آح��اد جامعه می تواند نقش مهمی 
در كاهش مصرف انرژی داش��ته باشد. در اختتاميه اين 
مس��ابقه كه با حضور مقامات ارش��د شهرستانی اعم از 
راهنمايی و رانندگی، شهرداری، معاونت حمل و نقل و 
ترافيك شهری و بسيج برگزار شد از منتخبين مسابقه به 

قيد قرعه تجليل به عمل آمد.

قزوی�ن- خبرن�گار فرصت ام�روز - عمليات 
گازرس��انی ب��ه 142 روس��تای اس��تان قزوي��ن در 
بخش های مختلف اس��تان در حال انجام اس��ت. به 
گ��زارش روابط عمومی ش��ركت گاز اس��تان قزوين، 
اس��ماعيل مفرد بوشهری با اعالم خبر تداوم عمليات 
اجرايی پروژه های گازرسانی به 142 روستای استان 
قزوي��ن اظهار كرد: با برنامه ريزی های صورت گرفته 
در قالب 13 پروژه گازرس��انی و با پيش بينی هزينه 
ای معادل 850 ميليارد ريال گازرسانی به روستاهای 
فاق��د گاز مناطق الموت، آوج، تاكس��تان و آبيك در 
دست اجرا می باشد كه اميدواريم از اين 142 روستا 

60 روس��تا در هفته دولت امسال به شبكه سراسری 
گاز متصل ش��وند. بوش��هری افزود با گازرس��انی به 
اين 60 روس��تا 6 هزار خانوار روستايی از نعمت گاز 

بهره مند خواهند ش��د. وی با اشاره به سير صعودی 
گازرسانی به روستاها در دولت تدبير و اميد گفت: در 
چهار س��اله دولت تدبير و اميد 135روستای استان 
از نعمت گاز برخوردار ش��ده اند كه 58  روستای آن 
فقط در سال 95 گازدار شده است. بوشهری در ادامه 
افزود: گازرس��انی به اين 58 روستا با مجموع 4992 
خانوار و صرف اعتبار 416 ميليارد ريال انجام ش��ده 
اس��ت كه از اين تعداد روس��تا، 21 روستا مربوط به 
تاكستان، 16 روس��تا از توابع شهرستان قزوين، 18 
روس��تا منطقه آوج و 3 روس��تا مربوط به شهرستان 
بوئين زهرا و آبيك می باشد. مدير عامل شركت گاز 

استان قزوين در پايان تصريح كرد: در ارديبهشت ماه 
امسال نيز گازرسانی به 2 شهر رازميان و معلم كاليه 
در منطق��ه الموت با صرف هزين��ه ای معادل  770 
ميليارد ريال به بهره برداری رسيد. اين منطقه زيبا و 
تاريخی با تالش همكاران ما در شركت ملی گاز ايران 
به ش��بكه سراسری  گاز متصل شدند. وی همچنين 
اعالم كرد: عمليات اجرايی گازرسانی به شهر سيردان 
تنها ش��هر فاقد گاز اس��تان قزوين نيز در حال انجام 
اس��ت كه با اتمام اين پروژه گازرس��انی، بهره مندی 
خانوارهای شهری استان از نعمت گاز طبيعی به 100 

درصد خواهد رسيد.

زنجان- خبرنگار فرصت امروز - طي مراسمي با 
حضور مديرعامل، معاونين و مديران اجرايي اين شركت ؛ 
از پرسنل و پيمانكاراني كه در سال گذشته اصول ايمني 
برق در محيط كار را به خوبي رعايت كرده و مرداني كه 
در شرايط سخت برف وكوالک مناطق صعب العبور در 
زنجان و گيالن  نسبت به رفع سريع خاموشي برق همت 
گمارده بودند و نيز موجبات پايداري مطمئن شبكه هاي 
برق زنجان را فراهم نموده بودند  با اهدای لوح س��پاس 
تجليل ش��د. مهندس عادل كاظمي مديرعامل شركت 
توزيع نيروي برق استان زنجان با اشاره به اجراي مناسب 

آئين نامه هاي تنبيه و تشويق رعايت نكات ايمني دربرق 
و نيز چارچوب تدوين ساختار سيستمي در حوزه ايمني 
و مديريت بحران كه زيرمجموعه ي معاونت بهره برداري 
وديسپاچينگ مي باشند را خوب ارزيابي كرد  و گفت: 
الزم است مديران و پرسنل واحدهاي عملياتي به اهميت 
و ارزش ايمني در كار پی ببرند. زيانهای ناشی از حوادث 
برق و منجر به فوت يا جرح ، بخشي مربوط به مسائل 
مالي است ولي در بروز آسيب هاي اجتماعي و خانوادگي 
تاثير جبران ناپذيري دارد  و از همه مهمتر بايد به ارزش 
و منزلت عامل انسانی و سالمت او توجه شود. وي خاطر 

نش��ان كرد : بحمداهلل در سالي كه گذشت با آموزش و 
بازديد هاي مس��تمر همكاران حوزه بهره برداري شاهد 
حوادث س��نگيني نبوديم و الزم است بيش از گذشته 
مديري��ِت عملكرد پرس��نل و محيط كار را س��رلوحه 
فعاليت هاي ش��ركت قراردهيم . وي ضمن قدرداني از 
عملكرد مناسب حوزه پدافند غيرعامل ومديريت بحران 
در اصالح وساماندهي شبكه هاي توزيع برق به منظور 
پيشگري از وقوع خاموشي و آسيب به تاسيسات توزيع 
برق استان در ش��رايط نامساعد جوي ، گفت: چنانچه 
فعاليت همكاران در اس��تحكام وساماندهي شبكه هاي 

برق طي س��ال هاي اخير اتفاق نم��ي افتاد ، در بحران 
برف وكوالک سال95 شايد ما نيز جزو  مناطقي از كشور 
بوديم كه دچار خاموش��ي هاي وسيع مي شديم و جا 
دارد از عملكرد شايسته پرسنل امورهاي اجرايي درحوزه 
بهره برداري قدرداني كنم.   وي افزود:آرمان و برنامه هاي 
آتي ش��ركت بهره من��دي از فناوري ه��اي روز دنيا در 
حوزه هوشمندسازي شبكه هاي توزيع برق و استفاده 
از تجهي��زات خط گرم خط��وط هوايي 20كيلوولت به 
منظور كاهش چشمگير قطعي برق به ازاي هرمشترک 

در سال است . 

اراک- خبرن�گار فرصت امروز - سومين نشست 
شوراي سياس��تگذاري س��امانه اطالعات مكاني )جي 
آي اس( با حضور اس��تاندار اس��تان مرك��زي ، معاون 
امور برنامه ريزي و امور اقتص��ادي وزارت نيرو ، مديران 
عام��ل صنع��ت آب و برق اس��تان مركزي ، روس��اي 
دانشگاههاي اس��تان و جمعي از مديران صنعت آب و 
برق و سازمان نقشه برداري كشور در شركت برق منطقه 
اي باختر برگ��زار گرديد. به گزارش روابط عمومي برق 
باخترمهندس محمود زماني قمي استاندار استان مركزي 
در اين نشس��ت بيان داش��ت: با توجه به اينكه استان 
مركزي قطب چهارم صنعت كش��ور محسوب مي شود 
راه اندازي يك سامانه جامع اطالعاتي براي بهره برداري 
صحيح از منابع ضرورت دارد.  اس��تاندار مركزي افزود: 
احي��ا و راه اندازي كارخانه هاي تعطيل و نيمه تعطيل 
اس��تان مركزي در سال گذشته در دستور كار مديريت 

ارش��د اس��تان قرار گرفت كه مديران وابسته به وزارت 
نيرو نقش مهمي در موفقيت اين مهم بر عهده داشتند.  
وي برگزاري چهارمين كنفرانس ملي سامانه اطالعات 
مكاني در اس��تان مركزي را در راستاي همسان سازي 
اطالعات بين دستگاه هاي اجرايي مؤثر دانست و تصريح 
كرد : س��تاد مديريت استانداري تمام تالش خود را در 
راس��تاي برگزاري هر چه  بهتر اين همايش و كنفرانس 
بكار خواهد بس��ت. بر اساس اين گزارش دكتر محسن 
بختيار معاون امور برنامه ري��زي و امور اقتصادي وزارت 
نيرو با اش��اره به اهميت برگ��زاري چهارمين كنفرانس 
ملي س��امانه اطالعات مكان��ي )ج��ي آي اس( اظهار 
داش��ت: توجه به اهميت س��امانه اطالعات مكاني)جي 
آي اس( در اس��ناد باالدستي برنامه پنج ساله و اقتصاد 
مقاومتي بسيار حائز اهميت است و تمامي دستگاه هاي 
زيرمجموعه وزارت برق مكلف هستند در راستاي تهيه 

اطالعات مكاني دقيق نس��بت به گذش��ته س��رعت و 
تالش بيشتري به خرج دهند. دكتر بختيار افزود: براي 
برنامه ريزي و سياست گذاري هاي آينده كشور، دسترسي 
به اطالعات دقيق و يكپارچگي اطالعات و اس��تفاده از 
تمامي اطالعات دستگاه ها الزم است. وي هدف اصلي از 
برگزاري كنفرانس هاي سامانه اطالعات مكاني در حوزه 
آب و برق را افزايش س��طح دانش همكاران وزارت نيرو 
و همچنين به اش��تراک گذاشتن ، اطالعات ، تجربيات 

و پروژه هاي مكان محور با س��اير دستگاههاي اجرايي 
در جهت ارتقاء هماهنگي هاي بيشتر برشمرد. معاون 
ام��ور برنامه ري��زي و امور اقتص��ادي وزارت نيرو بابيان 
اينكه اطالع��ات مكاني دس��تگاه هاي مختلف اجرايي 
در تمام نقاط كش��ور و ازجمله استان مركزي در حال 
تهيه است، خاطرنشان كرد: در برنامه ريزيها و انتخاب 
مكان هاي مناس��ب جه��ت احداث تاسيس��ات برق و 
آب ، تصفيه خانه ه��ا و ... باي��د تمامي اس��ناد اطالعات 
مكاني،محيط زيستي،جمعيتي، منابع آبي ،آلودگي هاي 
هوا را مورد بررسي و توجه سياستگذاران قرار گيرد. وي 
متذكر شد: با تهيه اطالعات كامل و دقيق ملي مي توان 
اين اطالعات يكپارچه را در اختيار مهندسين و محققين 
كشور قرارداد و اگر اين اطالعات يكدست منظم باشد؛ 
مي توان بين تمامي دس��تگاه هاي اجرايي يك سيستم 

اطالعاتي يكپارچه برقرار كرد.

در دوازدهمین جشنواره روابط عمومي استان  

کسب دو عنوان برتري روابط عمومي ذوب آهن اصفهان 

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان عنوان کرد 

دستیابی و تحقق 100 درصدی تعهدات تولید نفت در سال 1395

دکتر محمد ابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران: 
بخش خصوصی در محیط پیرامونی سد شهید رجایی 440 میلیارد ریال سرمایه گذاری می کند

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آذربایجان غربي : 
بهینه سازی مصرف انرژی گامی پیشرو سوی آینده ای بهتر 

تداوم عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی به 142 روستای استان قزوین

درمراسم تجلیل از مردان ایمن و شرایط سخت بحراني زمستان سال گذشته عنوان شد
هزینه هاي اجتماعي و خانوادگي حوادث غیر ایمن سنگین تر از هزینه هاي مالي است

برگزاري سومین نشست شوراي سیاست گذاري کنفرانس ملي اطالعات مكاني در برق منطقه اي باختر

اخبار

اعضای جدید کمیته فنی و بازرگانی شرکت 
آب و فاضالب گلستان معرفی شدند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - طی ابالغی از سوی مديرعامل  
شركت آب و فاضالب استان گلستان، اعضای جديدكميته فنی و بازرگانی 
اين شركت معرفی شدند.به گزارش روابط عمومی اين شركت آقايان" 
س��يد منصور هاشمی" مشاور و قائم مقام شركت، "عليرضا عسگری " 
معاون برنامه ريزی و منابع انس��انی، "قاس��م تجری" مدير امور اجرای 
طرح های تامين و توزيع آب شهری، "علی ايومن" مدير دفتر حراست و 
امور محرمانه، "محمد ماليی" مدير دفتر مديريت مصرف و كاهش آب 
بدون درآمد، سيد "داوود حسينی" رئيس اداره امور قراردادها،" جمال 
قرايی" سرپرست امور بازرگانی و خانم "هديه آقاخانی" مدير امور اجرای 
طرح های جمع آوری و تصفيه فاضالب شهری به عنوان اعضای كميته 

فنی و بازرگانی شركت آب و فاضالب استان گلستان معرفی شدند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( گلستان:
ایجاد ۲۷۰۰شغل برای مددجویان کمیته 

امداد گلستان 
گ�رگان- فیروزه یعقوبی-مديركل كميته امداد امام خمينی )ره( 
استان گلستان از ايجاد دو هزار و 700 شغل و سه برابر شدن اعتبارات 
اشتغال در س��الجاری خبر داد.امان اهلل حس��ين پور در نشست خبری 
اظهار كرد: در سال گذشته 130 درصداعتبار اشتغال كميته امداد امام 
خمينی )ره( استان جذب شد و گلستان جزو استان های برتر كشور در اين 
حوزه بوده و امسال افزايش سه برابری اعتبار اين بخش پيش بينی شده 
است.مديركل كميته امداد امام خمينی )ره( استان گلستان افزود: سال 
گذش��ته درمجموع 36 ميليارد تومان از محل منابع بانكی و امدادی در 
حوزه اشتغال گلستان تأمين شده و دو هزار و 700 شغل ايجاد شد.وی 
ادامه داد: سال گذشته ازلحاظ اعتباری سال خوبی برای كميته امداد امام 
خمينی )ره( استان گلستان بود و 100 درصد اعتبار 156 ميليارد تومانی 
آن جذب ش��د.مديركل كميته امداد امام خمينی )ره( استان گلستان 
بابيان اينكه سال گذشته در بعضی از سرفصل های اعتباری بيش از 100 
درصد جذب ش��د، اضافه كرد: در س��ال 95 مردم گلستان 38 ميليارد 
توم��ان به كميته امداد امام خمينی )ره( اس��تان كم��ك كردند.وی به 
جزييات درآمدهای حوزه مشاركت های مردمی هم اشاره و تصريح كرد: 
مردم گلس��تان 10 ميليارد تومان در اكرام، پنج ميليارد و 300 ميليون 
تومان در صدقات و 23 ميليارد تومان زكات كمك كرده اند.حسين پور 
بابيان اينكه گلس��تان در صدقات از رتبه 28 در نيمه اول سال به رتبه 
دوم كش��وری در پايان سال 95 رس��يد، اظهار كرد: همچنين در سال 
گذشته كميته امداد استان گلستان با ايجاد دو هزار و 700 شغل، دستگاه 
برتر استان در حوزه ايجاد اشتغال شد.وی خاطرنشان كرد: سال گذشته 
همچنين سه هزار و 300 جهيزيه به ارزش هفت ميليارد تومان پرداخت 
ش��د و با پرداخت هفت هزار و 610 فقره وام كارگشايی هم اكنون هيچ 
پرونده پش��ت نوبت در اين حوزه ها نداريم.به گفته حسين پور بااعتبار 
670 ميليون تومانی اردوهای فرهنگی و زيارتی برگزار ش��د و 630 نفر 

به كربالی معلی و پنج هزار و 900 نفر به مشهد مقدس اعزام شدند.

شهردار منطقه دو ساري :
پروژه ساماندهي تابلوها از امروز آغاز شد

س�اری – دهق�ان - اميد ذاكري ش��هردار 
منطق��ه دو س��اري در گفت وگويي ب��ا تأكيد بر 
ضرورت س��اماندهي تابلوها گفت : اين پروژه از 
امروز در منطقه دو شهرداري ساري آغاز شد . به 
گزارش خبرنگار مازندران اميد ذاكري در مصاحبه 

اي ساماندهي تابلوها را يكي از برنامه هاي اين منطقه عنوان كرد و گفت 
: شهري كه مي خواهد به قطب گردشگري تبديل شود بايد از آلودگي 
هاي تصويري جلوگيري كرده و سيماي خود را آراسته كند بنابراين با 
برنامه ريزي هاي انجام شده ساماندهي تابلوها را به عنوان گام نخست 
مقابله با آلودگي هاي تصويري در دس��تور كار قرار داده و از امروز آن را 
عملياتي مي كنيم . وي ضمن بيان اين مطلب كه در فاز نخست بخشي 
از كمربندي شمالي را ساماندهي خواهيم كرد افزود : در اين مرحله گام 
اول ما جمع آوري كليه تابلوهايي است كه از ميدان فرح آباد تا ميدان 
سربازان گمنام بصورت عرضي مقابل فروشگاهها و مراكز اداري و تجاري 
نصب شده اند . شهردار  منطقه دو ساري جمع آوري اين تابلوها را در 
پيوند با رفع آلودگي هاي تصويري توصيف كرد و خاطرنشان نمود : به 
ساكنان منطقه دو س��اري اطمينان خاطر مي دهيم پروژه ساماندهي 
تابلوها را تا پايان انجام مي دهيم و اجازه نخواهيم داد با يك هرج و مرج 
غير قابل قبول در نصب تابلوها، سيماي ساري را كه با هزينه اي سنگين 
به يكي از زيباترين شهرهاي استان تبديل شده است خدشه دار كنند. 

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خبر داد
مددجویان خسارت دیده سیل و باران 

3۰ میلیارد ریال خسارت گرفتند
بوش�هر- خبرنگار فرصت ام�روز- مدير 
كميته امداد اس��تان بوش��هر گفت: 400 خانوار 
تح��ت حماي��ت اي��ن نهاد ك��ه در ب��اران های 
سيل آس��ای اخير دچار خس��ارت شدند كه 30 
ميليارد ريال خسارت گرفتند. به گزارش سايت 

خبری كميته امداد، احمد لطفی مدير كل كميته امداد استان بوشهر، 
در نشس��ت با كارگروه مديريت بحران اين نهاد، اظهار كرد: طرح بيمه 
ح��وادث غيره مترقبه و س��وانح طبيعی برای منازل و وس��ايل زندگی 
مددجويان يكی از راهبردهای اساسی كميته امداد است كه در دستور 
كار قرار گرفت. وی در ادامه گفت: بر اساس اين طرح، منازل و وسايل 
زندگی همه مددجويان اعم از ش��هری و روستايی تحت پوشش بيمه 
حوادث غيرمترقبه و سوانح طبيعی از جمله آتش سوزی، سيل، زلزله، 
صاعقه، طوفان و س��اير باليای طبيعی قرار گرفت. لطفی به تش��ريح 
ميزان خس��ارت پرداختی به مددجويان اين نهاد پرداخت و بيان كرد: 
ميزان خس��ارت پرداختی به ازای هر س��اختمان برای خانوار شهری را 
350 ميليون ريال و برای خانوار روستايی 200 ميليون ريال اعالم كرد 
و افزود: خس��ارت اس��باب منزل نيز در شهرها 150 ميليون ريال و در 

روستاها 100 ميليون ريال در نظر گرفته شده است.

در دیدار رئیس انجمن اسپوکس ایران عنوان شد
آمادگی دانشگاه آزاد اسالمی ایالم برای 

کمک به توسعه ورزش همگان
ایالم - خبرنگار فرصت امروز - شهريار عباسی در ديدار با رئيس 
انجمن اس��پوكس ايران تصريح كرد: توجه به ورزش حرفه ای و ورزش 
همگانی در دانش��گاه آزاد اسالمی به صورت علمی و زيربنايی انجام می 
ش��ود. وی بيان كرد: تمام زيرس��اخت های نرم افزاری و س��خت افزاری 
برای توس��عه ورزش حرف��ه ای و ورزش همگانی از جمله اعضای هيات 
علمی مجرب در رشته های تربيت بدنی، پتانسيل و استعداد درخشان 
دانشجويان و امكانات فيزيكی شامل سالن های چندمنظوره و تجهيزت 
اس��تاندارد در واحد ايالم وجود دارد. دبير هيات امنای استان ايالم بيان 
كرد: فضای دانشگاه بايد بانشاط و سرزنده باشد و ورزش و توسعه ورزش 
همگانی در بين دانشجويان، استادان و كاركنان به افزايش نشاط و پويايی 
دانشگاه كمك می كند. عباسی تصريح كرد: اين واحد دنشگاهی آمادگی 
الزم برای همكاری با انجمن اسپوكس و برگزاری دوره ها و كالس های 
 آموزشی دارد. رئيس انجمن اسپوكس ايران هم گفت: اسپوكس ورزش 
»سريع ترين، باهوش ترين و قوی ترين« است كه رشته های رزمی و غير 

رزمی را در برمی گيرد ودر حقيقت يك ورزش همگانی- قهرمانی است.

اخبار

روستای آبگلور شهرستان کیار برق دار شد
ش�هرکرد- خبرن�گار فرصت 
امروز - مهندس مجيد فرهزاد مدير 
عامل شركت توزيع نيروی برق استان 
چه��ار محال وبختياری در راس��تای 
اجرای طرح برق رسانی به روستاهای 
كش��ور از برق دار شدن روستای صعب العبور آبگلور از توابع شهرستان 
كيار خبر داد.  به گزارش روابط عمومی ش��ركت توزيع برق چهارمحال 
وبختياری  مهندس فرهزاد مدير عامل  اين ش��ركت با اش��اره به اينكه 
برق رس��انی به روس��تاهای صعب العبور ودور افتاده از اقدامات شاخص 
شركتهای توزيع برق  می باشد گفت :اين شركت بر اساس هدف گذاری 
وزارت نيرو ، با بسيج امكانات خود با صرف اعتباری بالغ بر 1350 ميليون 
ريال از طريق احداث شبكه های دشوار كوهستانی روستای ده خانواری 
آبگلور از توابع شهرستان كيار  را برق دار نموده است . گفتنی است اهالی 
روستای آبگلور طی پيامی از  همت وتالش صادقانه مجموعه اين  شركت 

در اجرای طرح برق رسانی به اين روستا ، تقدير وتشكر كردند.

شرکت 8۰۰ نفر در دوره آموزش و تربیت 
مربی نماز کودک در بندرعباس 

بندرعب�اس- خبرن�گار فرصت ام�روز - مدي��ر كل فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی هرمزگان : 800 نفر در دوره آموزشی تربيت مربی نماز 
كودک در بندرعباس ش��ركت كردند. به گ��زارش روابط عمومی اداره 
كل فرهنگ و ارش��اد اس��المی هرمزگان ، عليرضا درويش نژاد گفت : 
اي��ن دوره با هماهنگی معاونت قرآن و عت��رت و با همكاری آموزش و 
 پرورش ويژه مربيان پرورش��ی و آموزگاران مقطع ابتدايی تحت عنوان 
» نماز ش��كوفه ها «در بندرعباس برگزار شد. وی اضافه كرد : عالوه بر 
مربيان پرورش��ی ، يك دوره نيز ويژه مربيان موسس��ات قرآن و عترت 
استان برگزار شد كه در اين دوره نيز بيش از 150 نفر شركت داشتند. 
مدير كل فرهنگ و ارش��اد اسالمی هرمزگان بيان داشت : مدرس دوره 
آموزش تربيت مربی نماز كودک ، مهدی فاضلی بودند كه از طرف مركز 
قرآن و عترت كشور معرفی شدند. گفتنی است : عالوه بر بندرعباس اين 

دوره های آموزشی در جزيره قشم و شهرستان ميناب نيز برگزار شد.

برگزاری همایش مدیریت بهینه  مصرف 
برق در مجتمع بندری امام خمینی)ره(

اهواز- خبرن�گار فرصت امروز - همايش كنت��رل باراكتيو)غير 
مفيد( و افزايش ضريب قدرت شبكه  برق با حضور شركت های فعال در 
مجتمع بندری امام خمينی)ره( طی ارديبهشت ماه سال جاری برگزار 
گرديد. معاون مهندس��ی و عمران اداره كل بنادر و دريانوردی اس��تان 
خوزستان با اعالم اين خبر اظهار داشت: مجتمع بندری امام خمينی)ره( 
به منظور ارائه خدمات بهينه و جلب رضايت بيشتر مشتريان، مباحث 
مديريت كيفی در تمامی ح��وزه ها را دنبال نموده و در زمينه  ارتقای 
كيفيت مديريت ش��بكه ب��رق و ت��دوام عمليات خدمات رس��انی در 
 طول ش��بانه روز، اقدامات اثر بخش��ی را به مرحله  اجرا گذاشته است. 
رضا زاده، برگزاری همايش آشنايی سرمايه گذاران و بهره برداران شبكه 
برق مجتمع بندری امام خمينی)ره( با نحوه كاهش هزينه های سربار 
برق را كه با عنوان مصرف راكتيو)غير مفيد( در قبوض دوره ای مصرف 
برق برای آنها صادر می گردد، از جمله اين اقدامات برشمرد. وی در ادامه 
افزود: در اين همايش كه به همت اداره برق و تأسيس��ات اين اداره كل 
برگزار ش��د، عالوه بر بهره برداران بخش خصوصی و دولتی، شماری از 
كارشناس��ان بنادر استان خوزستان، مشاورين و كارشناسان واحد های 
مختلف اين اداره كل نيز ش��ركت داشته و در جريان آن موضوعاتی از 
جمله آشنايی با خازن و بانك خازنی، نحوه بهره برداری از آن، روش های 
شناسايی و لزوم اس��تفاده از تجهيزات بهسازی توان شبكه، روش های 
كاه��ش توان راكتيو)غير مفيد(، ميزان تأثير و كاهش هزينه پرداختی 
پ��س از كنترل بار راكتيو)غير مفيد( و نكات قابل توجه  در طراحی  و 

بهره برداری،  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 معاون مهندسی و عمران اظهار اميدواری كرد: انتظار می رود شركت 
های فعال در مجتمع بندری امام خمينی)ره( با اجرای روش های كنترل 
و بهسازی بار راكتيو)غير مفيد( و همچنين اصالح ضريب قدرت شبكه، 
ضمن كاهش هزينه های س��ربار، موجبات پايداری ش��بكه تحت بهره 
برداری خود و ش��بكه برق باال دست كه وظيفه  انتقال انرژی در سطح 

اين مجتمع بندری را برعهده دارد، فراهم آوردند. 
  

5۰۰ فقره انشعاب فاضالب درشهرستان 
قدس نصب شد

ش�هرقدس - محبوبه ابوالقاسمی- مدير 
امور آبفای شهرس��تان قدس از نصب 500 فقره 
انش��عاب فاضالب در ش��هرک بسيج شهرستان 
قدس خبر داد. به��زاد رضوانی گفت: با توجه به 
ضرورت نصب انش��عابات فاضالب وجمع آوری 
فاضالب های خانگی شهرک بسج در راستای كنترل آالينده های زيست 
محيطی كه به دليل رهاس��ازی ش��بانه فاضالب در نهرهای موجود در 
آن منطق��ه ايجاد و منجر به مراجعات مك��رر اهالی گرديده بود، نصب 
انشعابات شهرک مورد نظربا اولويت انجام شد. وی افزود: در سال جديد 
نصب 5 هزارفقره انشعاب فاضالب در سطح شهرستان قدس در دستود 
كار قرار دارد.مدير امور آبفای شهرستان قدس، ضمن تاكيد بر ضرورت 
اجرای طرح های فاضالب جهت جلوگيری از تخريب محيط زيس��ت 
و بهداش��ت عمومی از ش��هروندانی كه تا كنون اقدام به خريد انشعاب 
فاضالب نكرده اند خواست تا با در دست داشتن آخرين صورتحساب آب 

بهاء به واحد امور مشتركين آبفای قدس مراجعه نمايند.

تجلیل شهردار مالرد از مدیران اداره روابط 
عمومی شهرداری و سازمان های تابعه

مالرد- خبرنگار فرصت امروز 
- علی اكبر خراسانی شهردار مالرد 
به مناسبت 27 ارديبهشت روز روابط 
عمومی در دفت��ر خود از مدير اداره 
روابط عمومی ، پرس��نل و مديران 
اداره روابط عمومی سازمان های تابعه و همچنين واحد انفورماتيك 
و كامپيوتر به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات تجليل به عمل 
آورد.  در اين مراس��م تك تك حضار دل گفته های خود را در قالب 
انتقاد و پيشنهاد و تبريك بيان داشتند. در ادامه اين نشست صميمی، 
ش��هردار مالرد ضمن تبريك 27 ارديبهش��ت و روز روابط عمومی، 
شهرداری مالرد به خاطر كسب مقام اول روابط عمومی مالرد در بين  
ش��هرداری های استان تهران در سال 95 ،  از زحمات ارزنده تمامی 
همكاران خود در اين عرصه تقدير و تش��كر نمود .  در ادامه شهردار 
مالرد از تالش های گسترده واحد انفورماتيك و ارتباطات شهرداری 
هم تقدير و تشكر ويژه نمودند و با پيشنهاد مدير انفورماتيك مبنی بر 
آموزش و بروزرسانی پرسنل شهرداری در راستای سيستم هوشمند 
اداری موافقت نمودند . خراس��انی در ادامه اظهار داشت: دو برنامه به 
مسئولين اداره روابط عمومی شهرداری و سازمان های تابعه پيشنهاد 
و دستور پيگيری آن را صادر نمود : 1- مقايسه سازی خبر و فعاليت 
س��ازمان يا شهرداری و اطالع رسانی در بين آحاد مردم 2- پيگيری 
بحث مالرد قديم و چگونه شدن مسير پيشرفت و تعالی مالرد از قديم 
تا كنون.  در پايان شهردار مالرد با اهداء يك لوح سپاس از پرسنل و 
مديران اداره روابط عمومی شهرداری و سازمان های تابعه تجليل به 

عمل آورده است . 
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شماره 795

 اگرچه در بس��یاری از کشورها،  »مالیات 
ب��ر خودرو« به عنوان یک  »درآمد ش��هری« 
محاسبه می شود، با این حال تردیدی نیست 
که اخذ این نوع مالیات از شهروندان می تواند 
به طور مس��تقیم تبعاتی مثبت نیز در صنعت 

خودرو داشته باشد. 
به گزارش کارپ��رس،  »مالیات بر خودرو« 
در واقع پولی است که مالکان انواع خودروها 
ب��ا در نظر گرفت��ن مواردی مانن��د  »میزان 
آالیندگ��ی«،  »مصرف س��وخت« و  »س��ن 
خ��ودرو«، پرداخت می کنند و از مجموع آنها 
به عنوان بخشی از درآمد شهری یاد می شود. 
 در دنیا بخش زیادی از درآمد ش��هری را  
»مالیات بر خودرو« تش��کیل می دهد، اما در 
ایران اوضاع به ش��کلی دیگر اس��ت و مالیات 
مورد نظر چندان گس��ترده نب��وده و تنها به  
»عوارض س��االنه خودروها« محدود می شود. 
در حال حاضر جدای از مالیات بر ارزش افزوده 
و شماره گذاری که هر دو سهم دولت به شمار 
می روند، عماًل یک مالیات به عنوان  »عوارض 
س��االنه« از مالکان خودروها دریافت می شود 
و به طور طبیعی، ش��رکت های خودروساز نیز 

سهمی از آنها ندارند. 
ای��ن موض��وع  )مالی��ات مح��دود( از نظر 
بس��یاری از کارشناسان، یکی از عوامل اصلی 
ترافیک و آالیندگی در کالنش��هرهای کشور 
اس��ت، زیرا به دلی��ل ضعف نظ��ام  »مالیات 
بر خودرو« مالکان وس��ایل نقلیه فرس��وده، 
پر مص��رف و آالین��ده، عم��اًل فش��ار خاصی 
خودروه��ا  ای��ن  از  عدم اس��تفاده  باب��ت  را 
احس��اس نمی کنن��د. به عب��ارت بهتر، چون 
سیاس��ت های تنبیهی خاصی به خصوص در 
ح��وزه مالیات گیری، ب��رای مالکان خودروها 
وجود ندارد، آنها انگیزه ای بابت عدم استفاده  
ی��ا اس��تفاده کمتر ی��ا تعوی��ض خودروهای 
پر مصرف و فرس��وده و آالینده خود نداش��ته 
و تأثی��ر نامیم��ون ای��ن موضوع ب��ه وضوح 
در کالنش��هرهای آلوده و پر ترافیک کش��ور 
قاب��ل لمس اس��ت. این در حالی اس��ت که 
در بسیاری از کش��ورها به خصوص صاحبان 
خودروس��ازی، موضوع  »مالیات بر خودرو« 
بسیار محکم دنبال شده و نتایج مثبتی نیز از 

این ناحیه به دست آمده است. 
به عن��وان مث��ال، در کره جنوب��ی 11 نوع 

مالی��ات برای خودروها در نظر گرفته ش��ده 
که در ای��ن بین، پنج نوع در زمان خرید، دو 
ن��وع به عنوان مالیات س��االنه و چهار نوع نیز 
با ن��ام مالیات بر مصرف س��وخت، از مالکان 
خودروها اخذ می ش��ود. بر این اساس، حدود 
15درصد از درآمد مالیاتی دولت کره، ناشی 
از همین  »مالیات بر خودرو« است که عامل 
بسیار مهمی در افزایش درآمد شهری و اداره 
کالنش��هرهای این کش��ور به ش��مار می رود. 
طبق تحقیقات انجام ش��ده، مشتریان کره ای 
در زم��ان خرید خ��ودرو پنج م��دل مالیات 
ش��امل  »مالیات مصرف شخصی«،  »مالیات 
آموزش«،  »مالیات خرید خودرو«  )ش��امل 
مالی��ات ثب��ت و ش��ماره گذاری(،  »مالیات 
اوراق قرض��ه« و  »مالی��ات بر ارزش  افزوده« 
می پردازن��د. آنها همچنی��ن در قالب مالیات 
س��االنه، مالیات ه��ای مختلف��ی را پرداخت 
می کنن��د که فق��ط یک نوع آن ب��ا توجه به 
حج��م موت��ور خودروهای خریداری ش��ده، 
دریافت می ش��ود. مشتریان کره ای همچنین 
بابت میزان مصرف سوخت خودروهای خود 
نیز مالیاتی مخص��وص را می پردازند که این 

موض��وع به نوب��ه خود اثری مه��م بر کنترل 
مصرف سوخت و همچنین کاهش آالیندگی 

دارد. 
اعمال این مدل مالیات ها اما در ش��رایطی 
اس��ت که به اعتق��اد کارشناس��ان، افزایش 
تردد خودروها در سطح شهرها موجب شده 
سواری های شخصی در حال حاضر به عاملی 
زیان بار برای شهر تبدیل شوند. به گفته آنها، 
همواره دولت ها در تمام دنیا تالش کرده اند با 
راهکارهایی، مصرف کاالهای زیان بار از جمله 
خودرو را به حداقل برس��انند که یکی از آنها 
کنترل کردن مصرف از طریق دریافت مالیات 
و عوارض اس��ت. از همین رو در کش��ورهای 
پیش��رفته، مالیات ها و عوارض سنگینی برای 
استفاده از خودروها وضع می شود، به  نحوی 
که هر چند هزینه خرید خودرو ممکن است 
در مقایس��ه با کشور ما و سایر جوامع مشابه 
ایران بسیار پایین تر باشد، با این حال هزینه 
نگهداری و اس��تفاده از خودروی ش��خصی و 
س��وخت گیری، به قدری باال اس��ت که افراد 
ترجیح می دهند به جای استفاده از خودروی 
شخصی، از حمل و نقل عمومی استفاده کنند. 

 جای خای »مالیات برخودرو« در کشور 

رئیس کمیس��یون ویژه نظ��ارت بر اجرای 
اص��ل ٤٤ مجل��س، معتقد اس��ت ک��ه بازار 
انحصاری و خصولتی بودن خودروس��ازی ها، 
ستاره کیفیت خودروهای داخلی را در الین 

کندرو قرار داده است. 
حمیدرضا فوالدگر با اشاره به اعالم کیفیت 
خودروه��ای داخلی و پایین ب��ودن کیفیت 
خودروهای داخل��ی، گفت: صنعت خودروی 
کش��ور باید به س��مت ارتقای به��ره وری و 
کیفیت حرکت کند و همان گونه که در جهت 
تعداد تیراژ و افزایش کمی گام برداش��ته در 
جه��ت ارتقای کیفی نیز گام بردارد. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی، با 
بی��ان اینکه اصالح س��اختار در بخش تولید 
خودرو تکمیل نشده است، افزود: خودروهای 
تک س��تاره و با کیفیت پایین به دلیل عدم 
رقابت پذی��ری در ب��ازار خ��ودرو و باال بودن 
تعرف��ه واردات برای حمای��ت از تولید داخل 

هنوز در کشور به فروش می رسد. 
فوالدگر ب��ا تأکید بر اینکه ب��رای افزایش 
ستاره و کیفیت خودروها باید سیاست اصل 

٤٤ در کش��ور حاکم شود، ادامه داد: صنعت 
خودروی کشور باید خصوصی یا دولتی باشد 
و از ای��ن حالت بینابین��ی و خصولتی خارج 

ش��ود، لذا از 10 س��ال پیش گفته شده که 
سهام خودروسازان باید به تدریج واگذار شود 
و دوره گ��ذر را طی کن��د. وی با بیان اینکه 

به لحاظ ش��کلی ش��رکت های خودروسازی 
خصوص��ی ش��ده اند، ام��ا از نظ��ر ماهیت��ی 
چنین اقدامی رخ نداده اس��ت، یادآور ش��د: 
تا زمانی که دوره گذر طی نش��ود و شرکت ها 
از حال��ت بینابینی خصولتی خارج نش��وند، 
اصالح س��اختار ص��ورت نگرفت��ه و کیفیت 

خودروها بهبود نمی یابد. 

حاکم نبودن رقابت پذیری بخش  
خصوصی و نظارت پذیری بخش دولتی بر 

خودروسازی ها
فوالدگر با تأکید بر اینکه اصالح س��اختار 
خودروس��ازی ها باید در بخ��ش اقتصادی و 
مال��ی، مدیریتی و فن��اوری و تکنولوژی رخ 
دهد، افزود: زمانی که خودروسازها در گردونه 
رقاب��ت قرار گیرند، مجبور به ارتقای کیفیت 
و اس��تفاده از فناوری ه��ای جدید هس��تند، 
درغیر این  صورت در ش��رایط شبه انحصاری 
و زمانی ک��ه مردم با هر کیفیت��ی مجبور به 
خری��داری خودروها باش��ند، خودروس��ازان 

ملزم به افزایش کیفیت نیستند. 

این اتف��اق در صنع��ت خ��ودروی ایران 
درست زمانی رخ داده که به روایت آمارهای 
داخلی و خارجی، ایران به عنوان بازاری بکر 
برای صنایع خودروس��ازی ش��ناخته ش��ده 
اس��ت که پس از امضای توافق نامه برجام به 
نوعی رقابت قابل توجهی میان خودروسازان 
خارجی ب��رای حضور در این بازار مس��تعد 

ش��کل گرفته اس��ت. حال با درنظر گرفتن 
ای��ن واقعیت که ایران ب��ازاری جذاب برای 
خودروسازان شناخته ش��ده، سوال اساسی 
این اس��ت که چطور فعاالن بازار خودروی 
کش��ورمان درگیر رکود ش��ده اند و راهکار 

خروج از این رکود چیست؟ 
برای رس��یدن به پاس��خی مناسب و قابل 

اس��تناد در ای��ن زمینه باید توجه داش��ته 
باش��یم ک��ه س��لیقه، ن��وآوری و توج��ه به 
خواس��ته های خری��داران در کنار کیفیت و 
قیمت در واقع فاکتورهایی تعیین کننده در 
صنعت خودروسازی برای دریافت سهم بازار 
بیشتر شناخته شده اند و معموال سازند گان 
خودرو همواره توجه وی��ژه ای به این موارد 

دارند. 
ای��ران  در  ک��ه  اس��ت  حال��ی  در  ای��ن 
خودروس��ازان موجود با اتکا به حمایت های 
نه��ان و آش��کار دولت��ی همواره ب��ر تولید 
محصوالت��ی تأکی��د دارن��د که بعض��اً هیچ 
جاذبه ای برای خریداران نداشته و نمی تواند 

تنوع مورد نیاز بازار را پاسخ دهد. 

عض��و هیأت مدی��ره خان��ه صنع��ت، معدن 
 و تج��ارت ای��ران معتق��د اس��ت ک��ه صنعت 
خودرو ی ایران باید با جریان خودروسازی در 
دنی��ا حرکت کند چرا که در غیر این صورت از 
حوزه صنعت عقب مانده و توس��عه و پیشرفتی 

در این صنعت حاصل نخواهد شد. 
آرمان خالق��ی در گفت وگو ب��ا خبر خودرو، 
اظه��ار داش��ت: البت��ه ب��ا ت��داوم هم��کاری 
خودروس��ازان با ش��رکای خارجی شاهد ورود 
ای��ن صنعت به زنجیره تولی��د جهانی خواهیم 

بود. 
وی تأکید کرد: بی تردید اس��تفاده از الگوی 
روز جهان��ی با توج��ه به مزیت ه��ای موجود، 
قطعه س��ازی  و  خ��ودرو  صنع��ت  می توان��د 

کشورمان را وارد بازار رقابت جهانی کند. 
وی گف��ت: البته در ش��رایطی که همچنان 
تأمین مناب��ع مالی جزو نیاز مه��م واحدهای 
تولیدی اس��ت، ج��ذب س��رمایه های خارجی 

کمک خوبی به صنعت کشور خواهد بود. 
وی در ادام��ه ب��ا توجه ب��ه ادام��ه فعالیت 

دول��ت قب��ل در چه��ار س��ال آینده ب��ر لزوم 
در  جدی ت��ری  و  کالن  تصمیم��ات  اتخ��اذ 
صنع��ت خ��ودرو، اظه��ار داش��ت: در جریان 
سیاس��ت گذاری های جدید دولت الزم اس��ت 
کلی��ه بخش ه��ای تولی��دی از خودروس��از و 
قطعه س��از در این زنجیره و تصمیمات جدید 

مورد توجه قرار گیرند. 
وی تصری��ح ک��رد: دول��ت دوازده��م باید 
مجموع��ه ای از سیاس��ت ها را ب��ا توج��ه ب��ه 
جری��ان اقتص��اد مقاومت��ی در صنعت خودرو 

و قطعه س��ازی تدوین کرده تا آس��یب پذیری 
اقتص��اد در مقابل جریانات بیرونی و داخلی به 

حداقل ممکن برسد. 
ای��ن فع��ال در ح��وزه صنع��ت و معدن در 
کشور خاطر نش��ان کرد: در صورتی که ایران 
می خواه��د خودروس��ازی با برن��د بین المللی 
شود باید در سیاست گذاری در صنعت خودرو 
به یک مرجع واحد دس��ت یاب��د که قطعاً این 
مهم تری��ن اتفاقی اس��ت که بای��د در صنعت 

خودروسازی ایران رخ دهد. 

تنها راه اصالح ساختار، خروج خودروها از حالت خصولتی است

بایدهای خروج صنعت خودرو از رکود

تدوین مجموعه ای از سیاست های همسو با اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم

گزارش2
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طراحی پلتفرم های جدید با ارتقای 
استانداردهای تولید خودرو

یک کارش��ناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه احیای 
س��اختار صنعت خ��ودروی ایران از جمله دس��تاوردهای 
دولت در پس��ابرجام بوده، گفت: چنانچه توسعه همکاری 
با ش��رکت های خارجی در چارچوب سیاس��ت های وزارت 
صنع��ت و معدن تداوم یابد بی ش��ک تضمین  کننده آینده 

خوبی برای صنعت خودروی کشور خواهد بود. 
امیرحس��ن کاکای��ی اظه��ار داش��ت: انتظ��ار م��ی رود 
قراردادهای اخیر خودروسازان با طرف های خارجی منجر 

به تحول تکنولوژی تولید در این صنعت شود. 
وی تأکی��د ک��رد: البت��ه در صورت��ی ک��ه در جری��ان 
قرارداده��ای خارجی، هم��کاری میان صنعت، دانش��گاه 
و واحده��ای تولیدی محکم تر ش��ود به ط��ور قطع جهش 

تکنولوژی تحقق خواهد یافت. 
وی خاطرنشان کرد: هر چند انعقاد قرارداد با طرف های 
خارجی راهکاری مؤثر در دس��تیابی به توسعه تکنولوژی 
در صنع��ت خودرو اس��ت اما در این جریان دس��تیابی به 
دانش طراحی و تولید خودرو بدون س��رمایه گذاری روی 
واحدهای تحقیق و توس��عه خودروس��ازی محقق نخواهد 
ش��د. وی همچنین به موضوع طراحی پلتفرم های جدید 
در صنعت خودرو پرداخت و گفت: امروز عدم پاسخگویی 
پلتفرم ه��ای قدیم��ی در ارتق��ای کیفی تولید، مس��تلزم 
اصالحات اساس��ی و جایگزینی پلتفرم های جدید اس��ت. 
بی تردید صنعت خودروی کش��ور به واسطه جوینت ونچر 
و عقد قرارداد همکاری در حوزه طراحی و سرمایه گذاری 
در حوزه تحقیق و توس��عه می تواند به طراحی و س��اخت 

پلتفرم های جدید دست یابد. 
وی تأکی��د ک��رد: در دنی��ا هنگامی که اس��تانداردهای 
تولی��د خودرو ارتقا پیدا می کن��د و پلتفرم های قبلی توان 
پاسخگویی به خواسته اس��تانداردهای جدید را ندارند، از 
مرحله تولید خارج می ش��وند، هر چند می توان در برخی 
ش��رایط اصالحاتی روی پلتفرم های قدیمی انجام داد که 

معموالً هزینه باالیی را به شرکت ها تحمیل می کند. 
عض��و هیأت علم��ی دانش��گاه علم و صنع��ت در ادامه 
با اش��اره ب��ه تأثیر همکاری ب��ر افزایش کیفی��ت و تنوع 
خودروهای تولیدی به عنوان بخش��ی از مطالبات مردم از 
خودروسازان داخلی، گفت: البته مردم مطالبه دیگری در 
حوزه قیمت خودروهای تولیدی از خودروسازان دارند که 
با توجه به شرایط اقتصاد ایران چندان قابل تحقق نیست. 
کاکایی افزود: بی شک امروز با تغییر در جریان بهره وری 
و جه��ش تکنولوژی��ک در صنع��ت خودرو می ت��وان در 
درازمدت شاهد کاهش هزینه تولید خودرو در ایران بود. 

دبیر انجمن تولیدکنندگان خودرو:
خودروهای قدیمی با کنسرسیوم 

ایران خودرو خارج می شوند

دبیر انجمن تولیدکنندگان خودرو گفت با پلتفرم جدید 
ایران خودرو، آینده روشنی برای صنعت خودروسازی رقم 
می خورد و می تواند خودروهای قدیمی را به تدریج خارج 
کند. احم��د نعمت بخش در خصوص کنسرس��یوم تولید 
پلتف��رم ای��ران خودرو ب��ه ایلنا گفت: یک��ی از حلقه های 
مفقوده در خودروس��از ش��دن کامل یک کش��ور، طراحی 
و تولی��د پلتفرم اس��ت که با این ق��رارداد 10جانبه که با 
حضور ش��رکت های خارجی و دانش��گاه های داخلی انجام 
شد، توانستیم گام بزرگی در صنعت خودروسازی برداریم. 
وی ادامه داد: با راه اندازی این پلتفرم، ایران خودرو توانایی 
عرض��ه خودروهای گوناگ��ون را دارد. ضمن آنکه از همان 
ابتدا قطعه س��ازان در این پروژه حضور دارند و از نظر فنی 
در ساخت قطعاتی همچون اکسل، گیربکس، جعبه دنده، 

موتور و سایر قطعات مشارکت خواهند کرد. 
ای��ن مقام مس��ئول ادامه داد: در این بین قطعه س��ازان 
اگر از لح��اظ کیفیت یا فناوری نتوانن��د نیازهای پلتفرم 
را تأمی��ن کنند، می توانند با مش��ارکت با یک قطعه س��از 
خارجی کیفیت و اس��تانداردهای الزم را کس��ب کنند که 
این امر امکان خوبی برای صنایع قطعه سازی کشور است. 
نعمت بخش افزود: اتاق های مختلفی روی سگمنت های 
مختل��ف نصب خواهد ش��د و این پلتف��رم می تواند آینده 
روش��نی برای صنعت خودروس��ازی کش��ور رق��م بزند و 
خودروه��ای قدیمی را به تدریج خ��ارج کند. وی تصریح 
کرد: می توانیم این اتفاق را یکی از ثمره های برجام بنامیم 
زیرا تا پیش از این به دلیل اعمال تحریم ها نمی توانستیم 
در هی��چ مناقص��ه و ق��راردادی در بازاره��ای بین المللی 
شرکت کنیم و می توان گفت صنعت خودروسازی یکی از 
نخستین  صنعت هایی است که توانست از توافق هسته ای 

بهره ببرد. 

برنامه سیتروئن برای عرضه محصوالت 
جدید در ایران

در ش��رایطی که س��ایپا و سیتروئن هنوز رس��ماً برنامه 
مشترک خود برای عرضه محصوالت جدید به بازار کشور 
را اعالم نکرده اند، گفته می ش��ود طرفین بر سر عرضه دو 
محصول اولیه به توافق رس��یده اند. این دو شرکت پس از 
توافق هس��ته ای و برجام، تفاهم نامه همکاری مشترک با 
یکدیگر امضا کرده و قرار اس��ت طی سال جاری وارد فاز 
اجرایی ش��وند. آن طور که یک منبع آگاه عنوان می کند، 
سایپا و سیتروئن قصد دارند در فاز اول همکاری مشترک 
خ��ود، دو محصول ش��امل مدل ه��ای C4 و C3-XR  را 
روانه بازار کنند.  به گفته او، این دو خودرو ابتدا از طریق 
واردات روان��ه ب��ازار ایران خواهند ش��د و پ��س از انجام 
بازارس��نجی الزم، تصمیم��ات نهایی در م��ورد تولید آنها 
گرفته می ش��ود. این منبع آگاه تأکی��د می کند که عرضه 
م��دل C٤ در اولویت قرار دارد و این محصول به احتمال 
فراوان نخس��تین خ��ودروی تولیدی جدید س��یتروئن در 
ایران و در قالب همکاری مش��ترک با سایپا خواهد بود. به 
گفت��ه او، همچنین مدل C3-XR که پس از C4 عرضه 
خواهد شد نیز احتماال جزو محصوالت تولیدی سیتروئن 
در ایران خواهد بود، هرچند این موضوع بستگی به میزان 

استقبال مشتریان از مدل های وارداتی آن دارد. 
 اظه��ارات این منبع آگاه در ش��رایطی اس��ت که طبق 
توافق س��ایپا و س��یتروئن، مالکیت 50 درصد از س��ایت 
کاشان س��ایپا به خودروساز فرانس��وی واگذار خواهد شد. 
در واقع س��یتروئن با خرید نیمی از س��ایپای کاشان  )که 
یکی از مجهزترین س��ایت های تولیدی در خودروس��ازی 
کشور اس��ت( عماًل وارد س��هامداری در صنعت خودروی 
ایران خواهد ش��د تا وعده دولت مبنی بر فروش سهام به 
شرکت های خودروساز خارجی، رنگ تحقق به خود بگیرد. 
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نگرش آتی وزیر صنعت دولت 
دوازدهم به صنعت خودرو چه باید 

باشد؟ 
در حال��ی دول��ت دوازدهم باید اعض��ای کابینه جدید 
خ��ود را به مجلس معرفی کند که گمانه زنی ها نش��ان از 
تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت جدید دارد؛ 
موضوع��ی که محمدرضا نعم��ت زاده وزیر کنونی صنعت 
نیز قب��ل از برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری به آن 

اشاره کرده بود. 
ه��ر چند نعم��ت زاده دلیل کناره گیری خود از پس��ت 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت را س��پردن کار ب��ه 
جوان ترها عنوان کرده بود، اما آنگونه که به نظر می رسد 
تغییر سیاست های اقتصادی و در این میان سیاست های 
وزارت صنعت در دولت جدید یکی از اهدافی اس��ت که 
موجب می ش��ود حس��ن روحانی، فرد جدی��دی را برای 

کرسی وزارت صنعت در نظر بگیرد. 
بنابراین در شرایطی که چشم اهالی صنعت به خصوص 
خودروس��ازان و قطعه س��ازان به معرفی اعض��ای کابینه 
دولت و وزیر صنعت جدید اس��ت ام��ا آنگونه که به نظر 
می رس��د، دولت باید با رویکردی متف��اوت، برنامه ریزی 
و هدفی مش��خص به آینده صنعت خ��ودرو نگاه کند. بر 
این اس��اس وزیر صنعت دولت دوازدهم اگر قصد داشته 
باشد صنعت خودروی کشور در مسیر توسعه واقعی قرار 
بگی��رد باید ابت��دا بازنگری جدی در چش��م انداز صنعت 
خودرو داش��ته باشد، چراکه چش��م انداز صنعت خودرو 
فاقد هرگونه برنامه عملیاتی مش��خص به منظور توسعه 
خودروسازی کش��ور است. هر چند در این برنامه کلیات 
افق صنعت خودرو دیده ش��ده اس��ت اما ب��ه دلیل عدم 
تطابق واقعیت ب��ا ظرفیت های موجود در صنعت خودرو 
به نظر می رسد که خودروسازان نتوانند طی دوره زمانی 
مشخص شده در این برنامه مسیر توسعه را دنبال کنند. 
از س��وی دیگر این برنامه بسیار کّمی دیده شده است 
و بحث کیفیت و توس��عه پتانس��یل ها در صنعت خودرو 
را نادیده گرفته اس��ت، بنابرای��ن وزیر صنعت بعدی باید 
بتواند ضمن تغییر در این برنامه یک استراتژی مشخص 

برای خودروسازی کشور ترسیم کند. 
یک��ی از مهم تری��ن مش��کالت و چالش ه��ای صنعت 
خ��ودروی کش��ور، نبود یک مدل مش��خص ب��ه منظور 
حرکت صنعت خودرو در ریل توس��عه اس��ت؛ موضوعی 
که به نظر می رسد وزارت صنعت در دولت دوازدهم باید 
بتوان��د راهکارهای جدی برای آن پیدا کند. موضوع مهم 
آن اس��ت که صنعت خودروی ایران قرار است در آینده 
به چه سمت و سویی برود و برهمین اساس قصد دارد از 

چه الگویی در راستای توسعه خود بهره ببرد. 
بنابراین وزیر صنعت دول��ت دوازدهم به دلیل اهمیت 
صنعت خودرو باید به این پرس��ش ها پاسخ دهد و آینده 
این صنعت را براساس پاسخ های شفاف خود برنامه ریزی 

کند. 
از س��وی دیگ��ر، از آنجا که دولت یازدهم توانس��ت با 
تحق��ق توافق هس��ته ای ب��ار دیگر روند جذب س��رمایه 
خارجی در کش��ور را از س��ر بگیرد، بنابراین وزیر صنعت 
دولت دوازدهم باید ضمن توجه به پتانسیل های موجود 
در صنایع داخلی به  خصوص خودروسازی و قطعه سازی، 
با جذب بیشتر سرمایه خارجی توسعه دانش و تکنولوژی 

در این دو بخش را هر چه بیشتر عملیاتی کند. 
یک��ی از موضوعات مه��م در این می��ان بهبود فضای 
کس��ب و کار و تولید اس��ت ک��ه این موضوع ب��ه اقتصاد 
 کشور بازمی گردد. با وجود این وزیر صنعت باید بتواند با 
بهره بردن از فضای سیاسی و اقتصادی کشور زمینه های 
حضور هر چه بیشتر خودروسازان خارجی بزرگ از جمله 
خودروس��ازان آلمانی را فراهم کند، بنابراین بازار ما باید 
بازار متنوعی باشد که بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا 
در آن فعالی��ت کنند. در این بین نباید اجازه داده ش��ود 
بازار ما تنها در دس��ت خودروسازان فرانسوی باشد، بلکه 
باید محلی برای رقابت خودروس��ازان کشورهای مختلف 
باشد؛ در این صورت است که صنعت خودروی کشورمان 
از دامن این رقابت ه��ا می تواند دانش و تکنولوژی روز را 

کسب کند. 

نیسان ایکس تریل با یک پهپاد همراه 
می شود! 

 یک ش��رکت خودروس��ازی خ��ودروی خانوادگی را با 
پهپاد ترکیب کرده که دارای GPS و دوربین اس��ت. به 
همین دلیل می تواند در س��فر از سرنشینان فیلمبرداری 

کند. 
به گزارش کارپرس، این اواخر در بسیاری از طرح های 
اولیه پهپاد و خودرو با یکدیگر ترکیب شده اند، اما به نظر 

می رسد این ایده ها در حال حاضر اجرایی نباشد. 
در ای��ن می��ان ش��رکت نیس��ان تصمی��م گرفته یک 
خودروی SUV خانوادگی مدل X-Trail  را با پهپادی 

ترکیب کند. 
البته این پهپاد بخش��ی از بس��ته X-Space است که 

مشتریان می توانند به طور گزینشی انتخاب کنند. 
نیسان هم مانند بقیه خودروسازان در گذشته پهپاد و 

خودرو را با یکدیگر ترکیب کرده بود.
 البته این ایده هیچ گاه عملی نش��ده بود. این ش��رکت 
یک پهپاد مس��ابقه ای طراحی کرده و در GT-R س��ال 

گذشته به نمایش گذاشته بود. 
 بس��ته گزینش��ی X-Space ب��ه ج��ای ای��ن پهپاد 
مس��ابقه ای از یک پهپ��اد Parrot Bebop2 معمولی 
اس��تفاده می کن��د. ای��ن پهپاد ع��الوه ب��ر دوربین 1٤ 
مگاپیکس��لی، مجهز به GPS و فن��اوری ردیابی بصری 
اس��ت ک��ه می تواند به ط��ور خ��ودکار خ��ودرو را دنبال 
و از سرنش��ینان تصویرب��رداری و فیلمب��رداری کن��د. 
بنابراین سرنش��ینان خودرو می توانند طی س��فر از خود 

تصویربرداری و فیلمبرداری کنند. 
می توان از این پهپاد به طور جدا از خودرو نیز استفاده 
ک��رد. به عبارت دیگ��ر کاربر می تواند هن��گام راه رفتن، 
دوچرخه س��واری، قایق سواری یا هر وس��یله حمل و نقل 

دیگری با استفاده از پهپاد از خود فیلمبرداری کند. 
هم��راه پهپ��اد ی��ک کنت��رل از راه دور و عینک های 
مخصوصی نیز ارائه می ش��ود. حداکث��ر مدت زمان پرواز 
پهپاد ۲5 دقیقه اس��ت. عالوه بر این مخزنی برای پهپاد 

در خودرو در نظر گرفته شده است. 
به هرح��ال بس��ته X-Space ش��امل ی��ک ماهواره 
جهت یاب، س��قف پانورامیک و ریل های سقفی برای قرار 

دادن و حفظ دوچرخه باالی خودرو است. 



حمیدرضا صدر به بهانه 50سالگی پل گاسکوئین 
نگاه��ی به روزگار س��پری ش��ده یک��ی از بهترین 
بازیکنان تاری��خ فوتبال انگلیس انداخته اس��ت. به 
گزارش ورزش 3، صدر در این یادداشت می نویسد: 
او روزگاری بهتری��ن بازیکن انگلیس بود. می خندید 
و سرخوش��انه ح��رف می زد، کودکانه جس��ت وخیز 
می ک��رد و نمون��ه ای ب��ود ب��رای توصیف ش��ادابی 
کودکان��ه. بااس��تعداد بود و ب��رای خیلی ها بهترین 
هافبک تهاجمی و بازیس��از بریتانیا. در 17س��الگی 
در تیم اصلی نیوکاس��ل بازی کرده و در18س��الگی 
بهترین بازیکن جوان س��ال شده بود. در 21سالگی 
پیراهن تی��م ملی انگلیس را پوش��یده و در 1989 
نخستین گلش را برای تیم ملی زده بود. نمی توانیم 
ج��ام جهان��ی 1990 را ب��دون گازا دوره کنی��م. 
درخشش بی حصرش تا نیمه نهایی را. در آن سال ها 
چنان طراوت و ش��ادابی داش��ت که می توانس��تیم 
س��اعت ها تماش��ایش کنیم. ج��وری دریبل می زد 
که ش��خصیت های کارتونی دریبل می زدند. جوری 
راهش را از میان حریفان باز می کرد که گویی قانون 
جاذبه را نقض کرده. نمی توانستیم پیش بینی کنیم 
ش��وت می زند یا پاس می ده��د و همین بازی اش را 
تماش��ایی تر می کرد. گاهی به نظر می رس��ید تلوتلو 
می خ��ورد، ولی داش��ت حریفانش و م��ا را به بازی 

می گرفت. داش��ت نمایش می داد؛ نمایشی شیرین. 
پش��ت آن ظاهر ش��وخ و ش��نگ، آدم زخم پذیری 
ایس��تاده بود. ش��اید زخم پذیری اش تا وقتی جوان 
ب��ود قفل ها را به مدد توانایی و اراده اش بازمی کرد، 
ول��ی »بهترین بودن« و »نمونه بودن« آس��ان نبود. 
او تحمل کش��یدن بار س��نگین را نداشت. باری که 

همه آن را س��نگین کردند و سنگین تر: تیم هایش، 
مربیانش، هم تیمی های��ش، طرفدارانش. . . و او خم 
شد و خم تر. او مفهوم »قهرمان زنده را عشق است« 
را نشان مان داد. هنوز از تماشای صحنه هایش لذت 
می بریم: گلی که در ویمبلی به اسکاتلند زد و شادی 
پ��س از آن را، ه��ت تریک برابر آبردی��ن با پیراهن 

رنج��رز را، گل��ش با ضربه آزاد به آرس��نال در نیمه 
نهایی جام حذفی را، گش��ودن دروازه پسکارا پس از 
پشت سر گذاشتن همه حریفان را، باز کردن دروازه 
رم با ش��ماره 10 را، اشک ریختنش پس از شکست 
از آلمان در نیمه نهایی جام جهانی 1990 را. . . ولی 
واقعیت از راه رس��ید و گازا را با خود برد. می گفتند 
زندگی در نمای دور کمدی است و در نمای نزدیک 
تراژدی. درس��ت مثل زندگی او. برای توصیف آنچه 
بر گاس��کوئین گذش��ت کالمی بهت��ر از جمله های 
ادواردو گالئانو نویس��نده اروگوئ��ه ای پیدا نمی کنم: 
نفس نف��س زنان گوش��ه زمی��ن را گرفت��ه و تاخته 
به جلو. در یک س��و بهش��ت افتخارات انتظارش را 
کش��یده و در سوی دیگر ویرانه های مغاک. در سایه 
تجارت های انسانی، آدم ها با باال رفتن سن شان تمام 
می شوند، ولی بازیکن فوتبال می تواند در 30سالگی 
تمام ش��ده باش��د. . . همه اینها به شرطی است که 
پیش از 30س��الگی تمام نش��ده باش��د، اگر از س��ر 
ش��وربختی ماهیچه اش پاره نش��ده باشد، اگر بتواند 
مصدومیت های��ش را راس��ت و ریس کن��د و دوباره 
برگردد ب��ه میدان. ولی بازیکن در یکی از آن روزها 
در می یابد همه چیزش را روی یک کارت قمار کرده، 
قمار کرده و هم��ه پولش را از کف داده، همین طور 

شهرتش را. 
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اعضای ش��اخه داعش یک ش��هر مسلمان نشین فیلیپین 
را تص��رف کردند. مس��لمانان حدود 10درص��د از جمعیت 
78 میلیون نفری فیلیپین را تش��کیل می دهند. به گزارش 
عصرایران به نقل از خبرگزاری ها، گروه مس��لح متش��کل از 
افراط گرایان که به تازگی با داعش اعالم بیعت کرده اند یکی 
از شهرهای جنوب فیلیپین را به کنترل خود در آوردند. دولت 
فیلیپین برای مقابله با آنها حکومت نظامی اعالم و نیروهای 
ویژه خ��ود را برای مقابله با آنها اعزام کرد. افراد داعش��ی از 
سه شنبه دوم خردادماه درگیری مسلحانه را آغاز کرده بودند 
و سرانجام توانستند »ماراوی« از شهرهای جنوبی فیلیپین را 
به صورت کامل تحت کنترل خود درآورند. شهر ماراوی یکی 
از ش��هرهای مسلمان نشین فیلیپین است. این شهر بیش از 
200 هزار نفر جمعیت دارد. گروه »مائوتی« که در این شهر 
نفوذ زیادی دارد مدتی پیش با گروه داعش اعالم بیعت کرد. 

افراد مسلح گروه وابسته به داعش با نظامیان ارتش فیلیپین 
درگیر شدند و بسیاری از س��اختمان های دولتی را به آتش 
کش��یدند و تعدادی از نظامیان را کش��تند. تا کنون 21 نفر 
در نتیجه درگیری ها در ش��هر ماراوی کش��ته شده اند. گروه  
داعش با صدور بیانیه ای مسئولیت اقدامات گروه »مائوتی« در 
فیلیپین را بر عهده گرفت. ماراوی در 800 کیلومتری جنوب 
مانیل پایتخت فیلیپین قرار دارد. مرکز گروه مسلح داعش به 
رهبری ابوبکر بغدادی در ش��هر رقه در سوریه قرار دارد. این 
کشور مناطقی از عراق و سوریه را در دست دارد. شاخه های 
این گروه نیز مناطقی از صحرای سینای مصر، لیبی، مناطقی 
در مرکز آفریقا، س��ومالی و یمن را در دس��ت دارند. داعش 
همچنان عملیات های تروریس��تی مختلفی را در کشورهای 
مختلف جهان از جمله کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، 

کویت، ترکیه، تونس، مراکش و بنگالدش اجرا کرده است.

سقوط یک شهر فیلیپن به دست داعش
فرار مردم از شهر

  میخائی�ل بوگدان�ف مع�اون وزیر امور 
خارجه و نماینده رئیس جمهوری روس�یه 
در ام�ور خاورمیان�ه گف�ت ک�ه گروهی از 
کارشناسان این کشور، ایران و ترکیه نقشه 
مرزهای مناطق کاهش تنش در س�وریه را 

تعیین خواهند کرد.
  ی�ک پای�گاه اینترنت�ی بین المللی که 
تحوالت بازار نفت و گاز را تحلیل می کند 
روز ش�نبه نوش�ت: ایران در حال بررسی 
جایگزین کردن روس�یه به ج�ای هند در 

طرح توسعه میدان گازی فرزاد بی است.

نشس�ت فوق العاده هیات رئیسه فراکس�یون امید مجلس با علی 
مطه�ری به منظ�ور تصمیم گیری درب�اره انتخابات هیات رئیس�ه 

مجلس در محل فراکسیون امید مجلس برگزار شد.

تیتر اخبار

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که براساس 
آمار ها در ایران به ازای هر 2۶ تا 28 نفر یک کارمند 
دولت وجود دارد. به گزارش تسنیم، عبدالرضا عزیزی 
ضمن اشاره به اینکه در دنیا به ازای هر ۶00 تا 800 
نفر یک کارمند دولت وجود دارد، افزود: ایران با 80 
میلیون نفر جمعیت، 2میلیون 550 هزار نفر کارمند 
دارد، در صورتی که ژاپن با 128 میلیون نفر جمعیت 
دارای 350 هزار کار مند اس��ت. وی همچنین با بیان 
اینکه در ایران برخالف س��ایر کشورهای جهان همه 
عالقه ب��ه کار دولتی دارند، اظهار داش��ت: جمعیت 
جویای کار کش��ور هنوز طبق ی��ک فرهنگ قدیمی 
تمایل به کار در دس��تگاه های دولتی و اس��تخدام در 
ای��ن مراکز را دارند. عزیزی با اش��اره ب��ه این جمله 

که متاس��فانه امروز کش��ور با خیل عظیمی از لشکر 
بی��کاران به ویژه دانش آموختگان دانش��گاهی مواجه 
است، اضافه کرد: اشتغال افراد بازنشسته در بسیاری 
از نهاد ها و سازمان های دولتی با وجود معضلی بزرگ 
تحت عن��وان بی��کاری در جامعه دیگ��ر موضوعیت 
ندارد. عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس دهم افزود: 
جوانان بس��یاری امروز با وجود تحصیالت دانشگاهی 
باال بیکار و در جس��ت وجوی ش��غل هستند که این 
بیکاری می تواند پیامدهای جبران ناپذیری در جامعه 
به همراه داش��ته باشد. وی در پایان یادآورشد: کار و 
اش��تغال از بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق طبیعی 
و در عین ح��ال ضروری ترین حق قانونی هر انس��انی 

تلقی می شود.

ایران کشور کارمندپرور
از هر ۲6 ایرانی یکی کارمند دولت است

دوس�االنه  بین الملل�ی  جای�زه    

سازمان ملل متحد موسوم به جایزه 
ساس�اکاوا در حوزه کاهش خطرات 
ناش�ی از حوادث طبیعی به سازمان 
نوس�ازی، توس�عه و تجهیز مدارس 

ایران اهدا شد.
 س�خنگو و معاون کاهش تقاضا و 
توسعه مش�ارکت های مردمی ستاد 
مب�ارزه با م�واد مخدرگف�ت: کارت 
پای�ان خدم�ت س�ربازی به ش�رط 
گذراندن دوره های آموزشی اجباری 

پیشگیری از اعتیاد صادر می شود.

زهرا احمدی پور،  معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی 
گفت: گردشگران کشورهای مختلف دنیا ازجمله آمریکایی ها  به ایران 
سفر می کنند و خوب و پرتعداد هم می آیند و بحث های ترامپ هم در 

آمار سفر اتباع آمریکایی به ایران تأثیری نداشته است.

تیتر اخبار

بهم��ن و بهرام ارک با فیلم کوت��اه »حیوان« جایزه 
دوم س��ینه فوندانسیون جش��نواره کن 2017 را از آن 
خود کردند. به گزارش فیدان وب سایت تخصصی فیلم 
کوتاه، طی مراس��می که در سالن لومیر کاخ جشنواره 
برگزار ش��د اعضای هیات داوران بخش مس��ابقه فیلم 
کوتاه و سینه فوندانسیون متش��کل از کلوتیلد بازیگر 
فرانس��وی، بری جنکینز کارگ��ردان و فیلم نامه نویس 
آمریکای��ی، اری��ک خ��و کارگ��ردان و فیلم نامه نویس 
سنگاپوری و آتینا راچل سانگاری کارگردان و نویسنده 
یونانی با ریاس��ت کریستین مونجیو برگزیدگان بخش 
س��ینه فوندانسیون این دوره جش��نواره کن را معرفی 

کردند. بر همین اس��اس فیلم کوتاه »پل اینجاس��ت« 
ب��ه کارگردانی والنتینا مارل از موسس��ه ملی هنرهای 
نمایش��ی بلژیک جایزه اول، فیلم کوت��اه »حیوان« به 
کارگردانی بهمن و بهرام ارک از مدرسه ملی سینمای 
ایران جایزه دوم و فیلم کوتاه»دو گمش��ده مردند« به 
کارگردانی توماسو اوسبرتی از دانشگاه فیلم و تلویزیون 
فمیس فرانسه جایزه سوم این بخش را دریافت کردند. 
جوایز این بخش شامل 15 هزار یورو و اکران نخستین 
فیلم بلند فیلمس��از در جشنواره کن برای برنده جایزه 
اول، 11 ه��زار و 250 یورو برای برنده جایزه دوم و 7 

هزار و 500 یورو برای برنده جایزه سوم می شود.

سینمای ایران، در جشنواره کن امسال هم جایزه گرفت

  »اورهان پاموک« نویسنده برنده جایزه 
نوب�ل، در اولی�ن مصاحب�ه خ�ود پس از 
کودتای نافرجام ترکیه، انتقادهای تندی 

به دولت ترکیه و اتحادیه اروپا وارد کرد.
 »دم س�رد«  س�اخته عب�اس رزیجی 
محصول س�ینمای ایران عن�وان بهترین 
فیلم بلند س�ینمایی فستیوال ریجفیلد 

آمریکا را از آن خود کرد.

گروه موس�یقی »دارکوب« تولد 10سالگی خود را با حضور همایون 
ش�جریان، س�یامک انص�اری، نوی�د محم�دزاده، روزب�ه بمانی و 

خوانندگی علیرضا عصار و حامد بهداد جشن گرفت.

تیتر اخبار

تیم فوتبال جوانان ایران که برای صعود از مرحله مقدماتی 
جام جهانی به یک تساوی نیاز داشت بازی برده را به پرتغال 
باخت تا در گروه آخر ش��ود و از دور مس��ابقات کنار برود. به 
گ��زارش مهر، دیدار پایانی مرحله گروهی رقابت های فوتبال 
ج��ام جهانی ظهر دیروز با دی��دار تیم های ایران و پرتغال در 
ورزش��گاه اینچئون کره جنوبی پیگیری شد که این بازی در 
نهای��ت با نتیجه 2 بر یک به س��ود پرتغال خاتمه یافت. رضا 
ش��کاری در دقیقه ۴ برای تیم ایران گل زد و نیمه نخست با 
یک گل به سود ایران خاتمه یافت ولی پرتغال در نیمه دوم دو 
بار دروازه ایران را گشود تا بازی در نهایت به سود تیم حریف 

به اتمام برسد. گل دوم پرتغال در دقیقه 8۶ به ثمر رسید. در 
این بازی و زمانی که نتیجه با تس��اوی یک به یک دنبال می 
ش��د، داور یک پنالتی به سود ایران اعالم کرد اما در بازبینی 
تصاویر با »ویدئو چک« این پنالتی برای ایران رد شد. علیرضا 
فغان��ی در این رابطه گفت: در مورد ویدئو چک، س��ه داور در 
کانکس می نشینند و اگر در مواردی مثل همین اتفاق که در 
ب��ازی ایران رخ داد، اتفاق بیفت��د داوران در داخل کانکس با 
فرس��تنده های رادیویی به داور وسط نکات را می گویند. داور 
وسط اگر در موردی تردید داشته باشد خودش به کنار زمین 
می آید و صحنه بازی را می بیند و تصمیم نهایی را می گیرد.

با ویدئو چک حذف شدیم
خداحافظی غم انگیز تیم فوتبال جوانان از جام جهانی

  توحی�د لطف�ی، کاپیتان تیم فوتس�ال 
زیر ۲0 س�ال ایران عنوان بهترین بازیکن 
مسابقات قهرمانی آسیا را به خود اختصاص 

داد.
 بازی های جهانی کارگران جهان از ۲3 تا 
۲8 خرداد ماه در شهر »ریگا« کشور لتونی 
برگزار می ش�ود و کاروان ورزشی ایران در 
15 رشته در این مسابقات شرکت می کند.

»س�عید مالی�ی« ج�ودو کار وزن منه�ای 81 کیلوگرم ای�ران در 
پیکارهای قهرمانی آسیا در دیدار فینال این وزن با شکست مقابل 

حریف ژاپنی به مدال نقره دست یافت.

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره بین المللی عکس خیام با حضور رئیس فدراسیون بین المللی هنر عکاسی )فیاپ( در محل خانه هنرمندان برگزار شد. فدراسیون بین المللی هنر عکاسی 
)فیاپ( در سال 19۴6 پایه گذاری شد و از آن سال تاکنون واسطه ای برای برقراری ارتباط بین مؤسسات ملی عکاسی در کشورهای مختلف جهان بوده است. 

حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه در تماس 
تلفنی رئیس جمهوری روس��یه ب��ا وی، با بیان اینکه 
ای��ران از توس��عه همکاری ها با همس��ایگان خود و از 
جمله روسیه اس��تقبال می کند، گفت: ایران مصمم تر 
از گذش��ته آم��اده تقوی��ت همکاری ه��ای دوجانبه و 
منطقه ای با کشور روس��یه است و در آینده پیش رو، 
ش��اهد همکاری های بسیار نزدیک تری میان دو کشور 
خواهیم بود. به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری با تشکر 
از تبریک رئیس جمهوری روس��یه و با اش��اره به روند 
رو به توس��عه روابط اقتصادی دو کشور طی سال های 
اخیر، گفت: این روند رو به رش��د روابط نش��ان دهنده 
اراده دو کش��ور برای توس��عه همکاری ه��ا به ویژه در 
زمین��ه اقتصادی و تجاری اس��ت و تهران از توس��عه 
همکاری های فی مابین در پروژه های مهم زیرس��اختی 
و صنعت��ی و تقوی��ت رواب��ط در حوزه ه��ای انرژی و 
بانک��ی حمای��ت می کن��د. روحانی با تأکی��د بر اینکه 
ته��ران به تعهدات خود در اج��رای برجام، تا زمانی که 
دیگر طرف ها نیز به تعهدات ش��ان عمل کنند، پایبند 
اس��ت، افزود: همکاری های روس��یه در اجرای برجام 
و هم��کاری در زمینه هس��ته ای بین دو کش��ور مورد 
اس��تقبال ما اس��ت و تهران آماده اجرای��ی و عملیاتی 
کردن توافقات هس��ته ای خود با روسیه می باشد. وی 
به همکاری های مش��ترک و همچنین توسعه تعامالت 
درس��طح کریدور ش��مال – جنوب نیز اش��اره کرد و 

اظهار داش��ت: ای��ن همکاری ها باید همس��و با منافع 
ملت ه��ا و تقویت صلح و ثب��ات منطقه، بیش از پیش 
توسعه یابد. رئیس جمهوری همچنین به همکاری های 
تهران و مس��کو در حوزه تقویت صلح و ثبات و مبارزه 
با تروریسم به ویژه در سوریه اشاره کرد و گفت: تقویت 
این همکاری ها در س��وریه بسیار با اهمیت است و ما 
از تداوم همکاری های س��ه جانبه میان ایران، روسیه و 
سوریه استقبال می کنیم و مصمم به ادامه آن هستیم. 
روحانی با بیان اینکه ایران از تعامالت سه جانبه ایران، 
ترکیه و روس��یه برای حفظ آتش بس در سوریه تحت 
هدایت س��ازمان ملل متحد، حمای��ت می کند، افزود: 
برخ��ی از فعالیت های کش��ورها از جمله دولت جدید 
آمریکا و عربس��تان موج��ب پیچیده تر ش��دن اوضاع 
منطقه اس��ت. همه کش��ورها باید برای ی��ک مبارزه 
واقعی با تروریسم و ایجاد ثبات در منطقه بسیج شوند. 

پوتین: به توافقات بین المللی پایبندیم
رئیس جمه��ور روس��یه نی��ز در این تم��اس تلفنی با 
تبری��ک پیروزی مج��دد دکتر روحان��ی در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری اظهارداش��ت: نتایج رای گیری در 
ای��ران حکایت از حمایت وس��یع و صری��ح ایرانیان از 
اقدامات اقتصادی و اجتماع��ی جنابعالی و برنامه های 
منطق��ه ای و بین الملل��ی ش��ما دارد. پوتی��ن اظه��ار 
داشت: روس��یه مصمم است که روابط خود را با ایران 

در هم��ه زمینه ه��ا بیش از پیش گس��ترش دهد و ما 
برای توس��عه همکاری ها با ته��ران ارزش واالیی قائل 
هستیم. وی همچنین به ضرورت پایبندی به برجام و 
همکاری های تهران و مسکو در حوزه انرژی هسته ای 
اش��اره کرد و اظهارداش��ت: روس��یه پایبن��د توافقات 
بین المللی تحت سرپرس��تی سازمان ملل متحد است. 
همکاری های تهران – مس��کو در این زمینه، براساس 
حقوق بین الملل و اعتماد باالی دو کش��ور به یکدیگر 
گس��ترش می یابد. رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه 
تماس های تنگاتنگ ما در حوزه های مس��ائل مختلف 
همچنان ادامه خواهد یافت، گفت: اقدامات تجاوزگرانه 
برخی کش��ورها در س��وریه مورد نگرانی ما است. وی 
اظهارداشت: ما همیشه تأکید داریم که حضور روسیه 
و ایران در س��وریه براس��اس دعوت دولت قانونی این 
کش��ور و در چارچوب موازین حقوق بین المللی است 
و به تالش ها و همکاری های خود برای تقویت صلح و 

ثبات در منطقه و سوریه ادامه خواهیم داد. 

رئیس جمهوری: با بحران سازی دشمنان مقابله 
شود

تبریک  پیام های  در  رئی��سجمهور  گذش��ته  روز 
مناسبت  به  اسالمی  کشورهای  سران  به  جداگانه ای 
حلول ماه مب��ارک رمضان، از آن��ان خواست با تبیین 
و ترویج اه��داف متعالی دین اس��الم و ارائه تصویری 

روشن از دین رحمانی اسالم، با بحران سازی ناصحیح 
دشمنان در زمینه اسالم ستیزی و اسالم هراسی مقابله 
کنن��د. به گزارش ایس��نا، حجت االسالم والمس��لمین 
حس��ن روحانی اظهار ک��رد: بی تردید ب��ر عهده تمام 
سران، اندیشمندان و عالمان دینی کشورهای اسالمی 
اس��ت تا در این ماه غف��ران و رحمت الهی با تبیین و 
ترویج اهداف متعالی دین اسالم و به کارگیری اعتدال 
و میانه روی در رفتار و عمل و ارائه تصویری روش��ن از 
ای��ن دین رحمانی، با بحران سازی ناصحیح دش��منان 
اسالم در زمینه اسالم ستی��زی و اسالم هراسی مقابله 
نماین��د و با ارائه چهره اس��الم اعتدال به جهانیان و با 
امید به یاری خداوند رحمان، جهانی عاری از خشونت 
و افراطی گ��ری را پدی��د آورد. رئیس جمه��ور افزوده 
است: امی��دوارم در این ماه سراس��ر عظمت و برکت، 
همه ما مشمول خیرات و برکات واسعه خداوند متعال 
ق��رار گیریم و بتوانیم با استعان��ت از ذات اقدس الهی 
و با تشریک مس��اعی، همدلی و همبس��تگی، بیش از 
گذش��ته در راستای استقرار و تثبیت صلح، آرامش و 
امنی��ت و امیدوار نمودن همه مس��لمانان به آینده ای 
بهتر تالش کنیم و شاهد کاسته شدن آالم و مشکالت 
ج��اری در جهان اسالم باش��یم. روحانی در پایان این 
پی��ام از خداوند متعال، توفی��ق صیام و قیام، سالمتی 
و سعادت برای سران کشورهای اسالمی و مس��لمانان 

آرزو کرده است. 

نق��ش موسیق��ی در دوازدهمی��ن دوره انتخابات ریاست جمه��وری پررنگ تر از 
دوره های گذش��ته بود، موسیقی های بس��یاری در شبکه های اجتماعی دست به 
دست می شد و حتی برخی پیشنهاد می دادند قبل از انداختن رأی خود به صندوق 
 ب��ه برخی از موسیقی ها گوش دهید. به گزارش ایس��نا، موزیک  ویدئو انتخاباتی

 »ب��ا هم می ریم، رأی می دیم« از جمله موسیقی ب��ود که در دقایق آخر قبل از 
انتخابات توسط گروه »لیان« ساخته و با استقبال بسیاری روبه رو شد. حتی فیلم 
دیدار یکی از کاندیداهای انتخاباتی با یکی از خواننده های زیرزمینی بازخوردهای 
متفاوتی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشت. حسن روحانی رئیس جمهور 
منتخب مردم نیز در نخستین نشس��ت خبری دوره دوم ریاست جمهوری خود 
اظهار کرد: یکی از آثار انتخابات سال 9۶ این بود که همه با موسیقی صلح کردند، 
اما ما موسیقی سطح پایین را نمی پسندیم ولی برخی گفتند آنها هم خوب است. 
یک پژوهشگر موسیقی با اعتقاد بر اینکه یکسری از تصنیف ها و سرودهای گذشته 
ما می توانند به نوعی آشتی ایجاد کنند، درباره نقش موسیقی در دوازدهمین دوره 
از انتخابات ریاست جمهوری گفت: باید همگان بپذیرند که موسیقی در انتخابات 

این دوره کارکرد صلح آمیز ویژه و متمایزی داشته است اما پیش از آن باید همه 
قبول کنند که در کل، هنر همواره در تمام طول تاریخ به خصوص در بزنگاه های 
تاریخی کارکرد و کاربردهای برقراری صلح و آش��تی را داشته است. دبیر هنری 
فستیوال  »آینه دار«افزود: موسیقی های ماندگار شامل تصنیف هایی از جنس ملی 
همچون سرود »ای ایران« یا تصنیف »مرغ سحر« می ش��ود و برخی دیگر هم از 
ش��کل ملی و نوستالژی مانند تصنیف  »ایران،  ای سرای امید« که معاصرترند و 
همراه با بار سیاسی روز هستند. مغازه ای گفت: اما در شاخه یا گونه موسیقی های 
مهی��ج با ترانه ملی گرایانه و با سابقه ای دوگانه در تولید ملودی و ش��عر همچون 
تصنیف »وطنم وطنم« با صدای ساالر عقیلی مواجه هس��تیم که ش��اید بتوان 
آن را جزو ش��اخه  تصنیف های ماندگار تعریف ک��رد، اما از آنجا که بازآفرینی آن 
متاخر بوده و به تازگی شعری از بیژن ترقی روی آهنگی بدون کالم از  »موسیو 
لومر« پردازش و اجرا شده است، شاید بایسته است که برای این تصنیف کارکرد 
سیاس��ی و اجتماعی خاص��ی را به صورت ویژه و جداگان��ه تعریف کنیم. وی در 
ادامه به ترانه هایی همچون »دوباره ایران« با صدای حجت اشرف زاده اشاره کرد و 

افزود: این تصنیف که از سوی مردم و اکثریت جامعه در این انتخابات مورد توجه 
ق��رار گرفت، به عنوان یکی از مهم ترین ترانه های دسته موسیقی های مهیج جای 
می گیرد. وی افزود: اینکه چرا تصنیفی مثل »مرغ سحر« با ش��عر ملک الشعرا یا  
»ایران ای سرای امید« با شعر سایه همواره تکرار می شوند؟ چون مرغ سحر شعری 
بود که ملک الشعرای بهار سرود و به موسیقی تبدیل ش��د. این تصنیف عالوه بر 
ابعاد سیاسی گنجانده ش��ده در کالم یا شعر، از لحاظ ساختار موسیقی و ملودی 
به ش��کلی پردازش ش��ده است که افراد عادی هم می توانند آن را بخوانند و این 
تأثیرگذاری تا جایی است که در زمان ساخت و اجرا رضاشاه دستور می دهد این 
موسیقی ممنوع و صفحه های آن جمع آوری شود. این پژوهشگر موسیقی اضافه 
کرد: سادگی در بیان مفاهیم این نوع تصنیف ها و نداش��تن پیچیدگی در تحریر 
و ملودی موجب می ش��ود که همه بتوانند آن را بخوانند. به همین دلیل خواندن 
آنه��ا آسان است و در ناخودآگاه جمعی ملت بیشتر می ماند. همچنین در بخش 
ترانه های امروزی و مهیج می توان به سرود »یار دبس��تانی من« اشاره کرد که با 
وجود سادگی و تفسیرپذیری که دارد، در بین مردم محبوبیت فراوانی پیدا کرد. 

پوتین و روحانی درباره برجام و همکاری های منطقه ای گفت وگو کردند

 بررسی نقش موسیقی در انتخابات ریاست جمهوری

روزگار سپری شده یکی از بهترین های تاریخ فوتبال انگلیس

به بهانه50سالگی پل گاسکوئین
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مدرسه مدیریت فرصت کسب وکار
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یک سرمایه گذاری جذاب 
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بازاریابی و فروش
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آگهی نوروزی بیمه دی زیرذره بین »فرصت امروز«

 راه درازی
در پیش است

تغییرات اساسی در تبلیغات نظام بیمه بعد از سال ۸۵ آغاز شد؛ تغییراتی که بخشی از آن تابع رشد تبلیغات در 
داخل کشور و بخشی نیز ناشی از جدی گرفته شدن تبلیغات بیمه در شرکت های تبلیغاتی و بیمه ای بوده است. 
رفته رفته برخی شرکت ها تبلیغات ایرانی تر، جالب تر و موثرتری را روانه بازار کردند.  یکی از نام های تجاری که 
در سال گذشته دستخوش تغییر شد، بیمه دی بود. بیمه دی فعالیت خود را در صنعت بیمه کشور از سال ۱۳۸۳ 

آغاز کرد.  این بیمه با شعار »با شما، برای جبران« و تبلیغاتی که در رسانه های محیطی و تلویزیونی داشت...
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 معاینه های پزشکی
و نقش آن در مدیریت منابع انسانی
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آیا شما هم از قیمت محصوالت 
شکایت دارید؟ 
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مطالبی که مدیران برای موفقیت 
بیشتر باید دنبال کنند
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 خالقیت برند
و غول چراغ جادو

فرصـــت خریـــد هوشــمندانه
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تغییرات اساس��ی در تبلیغات نظام بیمه بعد از س��ال ۸۵ 
آغ��از ش��د؛ تغییراتی که بخش��ی از آن تابع رش��د تبلیغات 
در داخل کش��ور و بخش��ی نیز ناش��ی از جدی گرفته شدن 
تبلیغات بیمه در شرکت های تبلیغاتی و بیمه ای بوده است. 
رفته رفته برخی ش��رکت ها تبلیغات ایرانی ت��ر، جالب تر و 

موثرتری را روانه بازار کردند.
 یکی از نام های تجاری که در س��ال گذش��ته دستخوش 
تغییر شد، بیمه دی بود. بیمه دی فعالیت خود را در صنعت 

بیمه کشور از سال ۱۳۸۳ آغاز کرد.
 این بیمه با ش��عار »با ش��ما، برای جبران« و تبلیغاتی که 
در رسانه های محیطی و تلویزیونی داشت، توانست کانسپت 
جدیدی را در رویک��رد و نگاه برند خود و همچنین عملکرد 

بیمه در کشور به نمایش بگذارد. 
در تبلیغات ن��وروزی بیمه  دی که ایده ای عیدانه نیز برای 
آن در نظر گرفته ش��ده است، حاجی فیروز در حال نواختن 
طبل است که ناگهان طبل آن پاره می شود و بیمه دی سریعا 

نگرانی وی را برطرف می کند. 
ب��رای بررس��ی بهتر این آگه��ی گفت و گویی را با س��جاد 
رحیمی مدیس��ه و مریم علیقارداش��ی،  کارش��ناس تبلیغات 

داشته ایم. 

عدم شناسایی دغدغه های خریداران 
رحیمی مدیس��ه در رابطه با ارزیابی خود از تبلیغات بانک 
دی به »فرصت امروز« می گوی��د: روش های تبلیغات نوین، 
دیگ��ر محدود ب��ه تلویزیون و رس��انه های دیداری نیس��ت، 
ام��ا هنوز ه��م یک تبلیغ در تلویزیون و ویدئو اگر به ش��کل 

تخصص��ی طراحی و ارائه ش��ود، برای ثانیه های��ی می تواند 
مخاطب را به خود جلب کند. 

روش ه��ای تبلیغ��ات اینترنتی هن��وز در رده های پایین تر 
از تبلیغ��ات دی��داری در تلویزیون و ویدئو ق��رار دارند، ولی 

ایده های تبلیغاتی جالب مهم تر از مکان تبلیغ هستند. 
بیم��ه دی هنوز راه درازی برای صاحب نام ش��دن در بازار 
بیمه ایران دارد و ش��اید یکی از دالیل اینکه این بیمه هنوز 
نتوانس��ته جایگاهی درخور در رقابت با س��ایر بیمه ها کسب 
کند، عدم شناسایی دغدغه های خریداران بیمه بوده است. 

این تبلیغ که با محوریت س��نت ملی ما ایرانیان یعنی عید 
نوروز ارائه ش��ده است، توانس��ته ارتباط خوبی را بین حس 
خوب یک س��نت ایرانی و یک هش��دار ب��رای همگان برقرار 
کند، بدون اینکه در عمل اقدام به شناسایی مشتریان خاصی 

کرده باشد.
 برای درک بهتر این مطلب می توانیم تبلیغات حساب های 
قرض الحسنه بانک ها را نام ببریم که تاکید بر مشتریانی دارد 
که تمایل به پس انداز پول خود در حساب های قرض الحسنه 

دارند. 
ش��کل تبلیغ به این گونه اس��ت که نوازندگان نوای آیینی 
نوروز که معموال بعد از ش��لیک توپ تحویل سال می نوازند، 
در دو بخش به خاطر آس��یب یک ابزار موسیقی دچار وقفه 
می ش��وند، اما ه��ر دو جا بالفاصل��ه عبارت »باش��ما، برای 
جبران« به کمک شان می آید و ابزار معیوب آنان را با ابزار نو 

و سالم جایگزین می کند. 

هارمونی ساخت و اجرا
وی در رابطه با نقاط قوت این آگهی اضافه می کند: تاکید 
مثب��ت بر جامعیت بازار مصرف محصول از دیگر ویژگی های 

این تبلیغ محسوب می شود.
 همان طور که می دانیم مخاطبان تبلیغ به دو دس��ته کلی 
تقس��یم می شوند؛  دس��ته اول مصرف کنندگانی که محصول 
را خری��داری می کنند و دس��ته دوم مصرف کنندگانی که یا 
ق��ادر به خرید نیس��تند یا اینکه تمایلی ب��ه خرید محصول 
ندارند. اسلوگان »با شما، برای جبران« شعاری است که اگر 
می خواس��ت خوب دیده شود، باید به شکلی ارائه می شد که 
مصرف کننده به ش��کل صحیحی آن را بشناسد، اما جامعیت 
اشاره شده به خوبی در آن لحاظ شده است تا همه مخاطبان 
خود را جزئی از افراد بهره مند ش��ونده بالقوه از خدمات این 

بیمه تصور کنند. 
لوگو و نام تجاری بیمه دی به ش��کل مناس��بی در انتهای 
تبلیغ همراه با پیام ارتباطی ش��ادباش نوروز به مخاطب ارائه 

می شود.
 هماهنگی دیگر اج��زای تصویر همانند تکان های گل ها و 
ش��اخه های پوشیده از ش��کوفه نیز هارمونی اجزای تبلیغ را 

بیش از پیش به هم ارتباط داده است. 
رحیمی مدیس��ه با اش��اره به نقاط ضعف این آگهی بیان 
می کند: جذابیت و خالقیت به کار گرفته شده در این تصویر 
هم قابل س��تایش اس��ت و هم قابل انتقاد. قابل س��تایش از 
این جهت که حس خوبی با مش��اهده این تبلیغ به مخاطب 
منتقل می ش��ود و قابل انتقاد در ه��رج و مرج های تبلیغاتی 
بیمه ها به این دلیل که مگر بیمه های دیگر با ما نیس��تند یا 
جبران نمی کنند؟ به همین دلیل شاید بهتر بود پیامی کوتاه 
در تکمیل این اس��لوگان به مخاطب ارائه یا تبلیغ برای یکی 

از انواع پوشش این بیمه نمایش داده می شد. 
البت��ه این انتق��اد در حالتی وارد نیس��ت ک��ه هدف تیم 
تبلیغات��ی بیم��ه دی، صرف��ا برندس��ازی و آمادگ��ی ذهن 

مخاطبان برای شناخت این نام بوده باشد. 

تصویر نشدن تمایزات آگهی نسبت به باقی برندها
وی در پایان می گوید: تبلیغ با تکیه بر سنت نوروز، درون 
مایه ذاتی کافی داش��ته اس��ت تا هر مخاطبی را به س��وی 
خود بکش��د. کدام ایرانی اس��ت که از نوروز خوشش نیاید و 
از ش��نیدن نوای آیینی این سنت لذت نبرد؟ محتوای تبلیغ 

خوب است، اما کافی نیست.
 به طور مثال تبلیغ باید به مخاطب نش��ان بدهد چه چیز 
جالب��ی برای عرضه به آنه��ا وجود دارد. به ط��ور کلی پیام 
تبلیغاتی این آگهی مثبت ارزیابی می ش��ود و ویژگی مثبت 
یعنی همراهی جبران خسارت را با شکلی ماندگار ارائه داده، 

اما تفاوت چشمگیری به تصویر کشیده نشده است.
 

استفاده از روش های مینیمال و انیمیشنی
در ادام��ه مریم علیقارداش��ی در رابطه با ای��ده این آگهی 
می گوید: تولید تیزر برای مناسبت ها باعث ایجاد کلیشه های 
خاصی می شود که گاهی برای مخاطبان تکراری است مانند 
اس��تفاده از نماد س��بزه، ماهی قرمز یا حاجی فیروز، اما این 
آگهی توانسته است با روش مینیمال و بهره گیری از تکنیک 
انیمیش��ن با استفاده از کلیشه های فرهنگ نوروز پیام اصلی 
خویش را منتقل و مخاطب را با حس شنیده شدن موسیقی 
س��ورنا برای تحویل س��ال نو راضی کرده و هیجان کافی را 
ایجاد کند. در همین راس��تا باید تاکید کرد: آگهی بیمه دی 
اگرچه از ساختار ساده ای در اجرا برخوردار است اما توانسته 
به درستی پیام یک ش��رکت بیمه را با بهره گیری از تصاویر 
س��اده به روش��ی ش��یرین، تاثیرگذار و موزیکال به مخاطب 

منتقل کند. 

آگهی نوروزی بیمه دی زیرذره بین »فرصت امروز«

راه درازی در پیش است
ایده های طالیی

هوندا، طرح های کوچک و 
دوست داشتنی

موفقیت ه��ای ب��زرگ همیش��ه با ی��ک جرقه کوچک 
و ب��ه نظر بی اهمیت ش��روع می ش��وند. نه تنها در زمینه 
کسب وکار، بلکه در زندگی روزمره نیز تجربه نشان داده 
است که توجه به نکات ریز و در وهله نخست پوچ ، دارای 

ایده های جذابی هستند.
 همچنی��ن باید افزود که کس��ب موفقی��ت در دنیای 
کس��ب وکار فرمول و قاعده خاصی ندارد. به یاد دارم که 
هنگام تحصیل در دانش��گاه برای کس��ب جایزه بهترین 
استارتاپ دانش��جویی مدت هفت ماه مطالعه کردم، اما 
طرح یک دانش��جوی ش��یمی بود که جایزه را به دست 
آورد. هنگام��ی ک��ه از وی در م��ورد فرآین��د طراح��ی 
برنامه اش پرسیدم، به من گفت که تنها دو ساعت پیش 
این طرح به صورت تصادفی به ذهنش رس��یده اس��ت. 
قاع��ده خاصی در دنیای کس��ب وکار وجود ندارد؛ گاهی 
مواقع موفقیت براس��اس برنامه منسجم به دست می آید 
و برخی اوقات از دل بی برنامگی و آش��فتگی. استراتژی 
برن��د هوندا برای ورود به بازار موتورس��یکلت آمریکا نیز 
یکی از همین اتفاقات عجیب دنیای کسب وکار محسوب 

می شود. 
این تصمیم هنگامی گرفته شد که شرکت مادر هوندا 
در ژاپ��ن با دش��واری های مالی فراوانی روب��ه رو بود. بر 
این اس��اس فکر صرف هزینه سرس��ام آور برای بازاریابی 
و تبلیغات باید کنار گذاش��ته می ش��د. مش��کالت مالی 
ب��ه قدری زیاد بود که تیم اولیه ش��رکت برای بررس��ی 
بازار آمریکا ش��امل تعداد اندکی از کارمندان و ۵0 مدل 

آزمایشی هوندا برای فروش در این کشور بود. 
با ای��ن حال علت اصلی ورود این برن��د ژاپنی به بازار 
بزرگ��ی مانند آمری��کا را باید در همین کمبود س��رمایه 
جست وجو کرد. بر این اساس کسب سرمایه موردنظر به 
منظور رهایی از بحران مال��ی انگیزه اصلی ورود به بازار 
آمریکا بود. ش��اید عجیب به نظر برس��د اما کشور ژاپن، 
برند هوندا را مجبور کرد انتهای موتورسیکلت های خود 
را با ارتفاع بیش��تری س��اخته و برای صادرات آماده کند  
)اگرچه علت این توصیه کش��ور ژاپن به شرکت درمورد 
مس��ائل ایمنی بهتر بود، ب��ا این حال رئیس جمهور وقت 
آمریکا آن را ش��بیه عالمت بودا دانسته و چنین امری را 
ب��ه فال نیک گرفت و نکته جالب اینکه تأثیر این امر در 

فروش بیشتر هوندا در آمریکا مشهود است. (
با این حال ماجرای کسب موفقیت هوندا در آمریکا به 
همین سادگی ها هم نبود. در واقع مدل های اولیه که به 
این بازار بزرگ صادر ش��دند، چندان مناس��ب جاده های 
این کش��ور نبودن��د. به عبارت بهتر، موتورهای ش��هری 
ژاپنی برای حومه نش��ین های آمریکایی طراحی نش��ده 
ب��ود و همین امر موجب خرابی موتورهای این ش��رکت 
ش��د. در همین ش��رایط بود که مدیرعامل هوندا به تیم 
خود دس��تور طراحی موتورهای جدید و مناسب شرایط 
محیطی آمریکا را داد. نکته بسیار مهم، در سرعت عمل 
طراح��ی مدل های جدی��د نهفته بود. در واق��ع با توجه 
به شکس��ت اولیه اگر این برند دیر اق��دام به جایگزینی 
محصوالتش می کرد، بازار آمریکا را به طور کلی از دست 

داده بود. 
ایده خالقانه ای که موتورهای جدید ش��رکت را تبدیل 
ب��ه محبوب ترین وس��ایل نقلی��ه آمریکا ک��رد، طراحی 
کوچک و کم  حجم آن اس��ت. ماجرا از جایی ش��روع شد 
که طرح مدل جدید به دس��ت رئیس ش��رکت رسیده و 
وی تغییرات��ی را روی ای��ن طرح اعمال ک��رد. به منظور 
ریش��ه یابی ای��ن تغییرات باید به ش��عار اصلی ش��رکت 
توج��ه کرد: »تهیه وس��یله نقلیه ارزان قیم��ت برای تمام 
م��ردم.« تقوی��ت موتورهای بنزینی ش��رکت ب��ه همراه 
بدن��ه جمع وجورتر منجر به معرفی یکی از محبوب ترین 

وسایل نقلیه ارزان قیمت تاریخ آمریکا شد.
 نکت��ه جالب اینکه طرح اصالح ش��ده توس��ط رئیس 
شرکت شباهت بس��یار کمی به طرح اولیه داشت و این 
به معنای شکست طرح چندین هزار دالری تیم شرکت 
در برابر ایده س��اده رئیس شرکت بود. فروش 40۳000 
دس��تگاه موتورسیکلت در سال ۱99۸ پروژ ه ای است که 

تنها از عهده شرکتی مانند هوندا بر می آید. 
همانطور که در ابت��دا در خصوص ایده های ناگهانی و 
نبود قاعده مش��خص در کس��ب وکار صحبت کردیم، در 
اینجا نیز شاهد کس��ب موفقیت تحسین برانگیز هوندا با 

استفاده از ایده جالب رئیس آن بودیم. 
آنچه بس��یاری از شرکت ها را از کس��ب موفقیت دور 
می کند، تالش ب��رای برنامه ریزی برای همه امور و عدم 
عالقه به تصمیم گیری سریع است. به عبارت بهتر، اگرچه 
کس��ب موفقیت با برنامه ریزی پیوند نزدیکی دارد، با این 
حال در عمل چنین امری کمتر مش��اهده ش��ده است. 
همچنین یک شرکت نیازمند تحرک و پویایی نیز است. 
بر این اس��اس تصمیم گیری س��ریع یکی از ویژگی های 

مدیریتی است که باید به آن بیشتر توجه کرد. 

پرسش هایی برای پیشرفت
- وج��ود بخش  R&D)توس��عه و تحقیق��ات( در هر 
ش��رکتی ضروری اس��ت. با این حال باید از خود پرسید 
که در ش��رایط اضطراری، بدون اطالعات این بخش قادر 

به تصمیم گیری مناسب هستیم؟ 
- ایده ه��ای خالقان��ه برای ش��رکت مانن��د خون در 
رگ های انس��ان است. مهم نیست چه پستی در شرکت 
دارید، اگر قادر به ارائه ایده مناس��ب نباش��ید، تنها یک 
فرد معمولی در دنیای کسب وکار محسوب خواهید شد، 
بنابراین پرس��ش این است؛ ایده تان برای کسب موفقیت 

شرکت چیست؟ 

لیال شیرزاد
gmail.com@Leilashirzad69
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تبلیغات خالق

آگهی: خودرو Alfa Romeo_ شعار: تولد رانندگی با خودروی آلفارومئو

ایستگاه تبلیغات

رادیو Paradiso FM: جریمه صوتی

در برزیل برنامه همه ش��بکه های رادیویی رأس ساعت 
7 صبح به مدت یک ساعت با هدف گوش دادن به اخبار 

کسل کننده دولت قطع می شود. 
برخی افراد در این س��اعت ب��رای گوش دادن بی وقفه 
به موسیقی و دیگر برنامه های رادیویی به کار با نرم افزار 
Paradiso روی می آورن��د. اخیراً حی��ن رانندگی، این 
نرم اف��زار به بررس��ی می��زان س��رعت و موقعیت مکانی 

خودرو می پردازد. 
به این ترتیب، در صورت عبور راننده از س��رعت مجاز، 
فرس��تنده های رادیوی��ی صرفاً برای ای��ن راننده قطع و 

جریمه صوتی برای او لحاظ می شود.

ترجمه: علی آل  علی



  | رنگ های مورد عالقه زنان

  | رنگ هایی که مردان دوست ندارند

  | رنگ های مورد عالقه مردان 

  | رنگ هایی که زنان دوست ندارند

مهرداد انوری 

محمد باقر سبط الشیخ
روان شناس و مدیر روابط عمومی معاونت امور تعاون

11 بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279
یکشنبه
7 خرداد 1396

شماره 795

سیاس��ت گذاری های م��دون و راهکارهای 
بیان ش��ده با عنوان »هفت راهبرد اساس��ی 
برای تحول در بخش تعاونی اقتصاد جمهوری 
اس��امی ایران« توس��ط معاون محترم امور 
تع��اون وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 

تدوین شده است. 
از آنجا که توس��عه بازار تعاونی ها و تقویت 
برند تعاونی به عنوان راهبرد ششم با مجموعه 
سیاس��ت ها، راهکاره��ا و اقدام��ات هماهنگ 
و مؤث��ر ب��رای اعتباربخش��ی به ن��ام تجاری 
تعاونی ه��ا و توس��عه ب��ازار و افزایش قدرت 
رقابتی محصوالت تعاونی با هدف برخورداری 
و  رقابت پذی��ری  قابلیت ه��ای  از  تعاونی ه��ا 
ظرفیت های بازاریابی مناس��ب برای واکنش 
آگاهانه و س��ریع به تغییرات ب��ازار و افزایش 
س��هم اقتصاد تعاونی در ب��ازار کاال و خدمات 
کش��ور آورده ش��ده اس��ت، مقاله زیر در سه 
مقوله تبیی��ن برند- خاقیت ه��ا، ضرورت و 

فواید برندینگ نگارش شده است. 

خالقیت در برند به چه معناست 
خاقی��ت برن��د را می توان به غ��ول چراغ 
جادو که به یک باره ظاهر می ش��ود تش��بیه 
کرد. روان شناس��ی خاقیت را نگاه و تفکری 
واگرا )متضاد همگ��را( معرفی می کند. یعنی 
توانایی پیدا ک��ردن راهکارهایی غیرمعمول، 
ناآشنا و ناآشکار برای یک مسئله. دکتر الیس 
پل تورنس، روان شناس مطرح آمریکایی، پنج 
بعد را برای اندازه گیری و کارایی خاقیت در 

نظر گرفته است: 
       Fluency روان بودن

       Originality اصالت
Elaboration جزییات

      Ebstractness تجرید
زودرس  خاتم��ه  براب��ر  در  مقاوم��ت    

Resistance to premature closure
بس��ته  برنام��ه،  داش��تن  و  هوش��یاری 
انتخ��اب  و  اه��داف  و  بودج��ه  ان��دازه  ب��ه 
بهتری��ن گزینه هاس��ت که تکام��ل محصول 
 و برن��د ش��ما را ش��کل و ف��رم می ده��د...                      

)هاروارد بیزنس ریویو(
ض��رورت داش��تن برند ب��رای ی��ک بنگاه 

اقتصادی چیست؟ 
جری��ان تولی��د و تجارت در دنی��ای امروز 
به حدی گس��ترده و متنوع ش��ده اس��ت که 
بی هی��چ تردی��دی مصرف کنن��دگان ب��دون 
داشتن سابقه ذهنی و آشنایی قبلی از کاالها 
ق��ادر به انتخ��اب صحیح نیس��تند. از این رو 
قریب به اتفاق مصرف کنندگان تاش می کنند 
تا هن��گام خرید از بین برنده��ای موجود در 
ب��ازار خوش��نام ترین آنه��ا را برگزینن��د. لذا 
ضروری است تا ش��رکت های تعاونی با ایجاد 
یک برند شناخته شده و قانونی کاالهای خود 
را به نحو مقتضی به جامعه معرفی کنند تا هم 
برای مصرف کنندگان ش��ناخته شده باشند و 
هم از ورود کاالهای تقلبی در بازار جلوگیری 

کنند. 
 

ضرورت برندسازی یا برندینگ چیست؟ 
ی��ک برند، نخس��تین و احتماال بزرگ ترین 
توصی��ف ی��ا  »ظاه��ر« یک محص��ول، یک 
خدمت است. تمام برندها، معموال تصویری از 
یک شرکت را تداعی می  کنند؛ چه فرهنگی، 
چه زبانی، یا ش��خصی. نام  تجاری یا برند باید 
با دقت انتخاب ش��ود، زیرا اطاعات مهمی را 
به سهامداران یا ذی نفعان انتقال می  دهد. این 
موض��وع به  ویژه در م��ورد برندهایی که قصد 
دارند ف��رای مرزهای جغرافیای��ی و فرهنگی 
بروند، بیش��تر اهمیت پی��دا می کند. درواقع 
برن��د ی��ا نام تج��اری تنه��ا یک نام ی��ا نماد 
گرافیکی  )Logo( برای یک ش��رکت نبوده 
و تمام��ی فعالیت های ش��رکت را در تمامی 
س��طوح مختل��ف در برمی گی��رد و نهایتا در 
قالب یک نام تجاری یا Trademark عرضه 
می ش��ود. به بیانی دیگر تم��ام آنچه در ذهن 

مدیران، کارکنان، شرکا و در نهایت مشتریان 
یک ش��رکت ش��کل می گی��رد، در تعامل با 
یکدیگر تش��کیل دهنده برند بوده و در ذهن 
و ضمیر مش��تریان جای می گیرد. باید بدانیم 
که ام��روز ارزش برند برخ��ی از معروف ترین 
ش��رکت های بین الملل��ی ب��ه میلیاردها دالر 
می رس��د. این ارزش با شعار و تبلیغ به دست 
نیامده، بلکه حاصل ارائه خدمات و محصوالت 
باکیفی��ت و ارزش گذاری معق��ول و ثبات در 
حفظ س��طح خدمات، نوآوری ه��ا و عمل به 
خواس��ت مش��تریان است. داش��تن یک برند 
قوی کمکی است به شرکت تا خود را در بازار 
متمایز نش��ان دهد و توانایی ارضای نیازهای 
مش��تریان را به صورت منحصر به فرد داش��ته 
باش��د. با افزایش رقاب��ت در بازارهای جهانی 
و منطقه  ای، داش��تن یک برن��د، یک انتخاب 
نیس��ت، بلک��ه ضرورت��ی اجتناب ناپذیر برای 

شرکت است.
در  فروش��نده  تعه��د  اساس��ا  برن��د   
به انجام رس��اندن مجموع��ه خاص��ی از مزایا، 
ویژگی ه��ا و خدم��ات به خری��داران و حتی 
ذی نفعان  )اعضای ش��رکت( است. تجربه ای 
که مصرف کننده با انتخاب در مصرف برندی 
خ��اص دریافت می کن��د، مزای��ای کاربردی 
و نمادین��ی اس��ت ک��ه در ادبی��ات تجربی و 
تئوریکی بر این دو نوع مطلوبیت، تاکید شده 
اس��ت. اگر بخواهیم ارزش برند سازی و تأثیر 
آن را در خدمات برش��ماریم، برند آن چیزی 
اس��ت که مش��تری اقدام به خرید و پرداخت 
به��ای آن می کن��د. روش��ن اس��ت ک��ه این 
به معنای ام��کان پرداخت هزینه های باالتری 
از ارزش واقع��ی خدم��ات در قب��ال دریافت 
احس��اس بهت��ر از طریق در اختیار داش��تن 
برندی معتبرتر توسط مشتری است. به عبارت 
دیگر، برند ارزش افزوده سرویس ارائه شده به 

مشتری در مقابل قیمت واقعی آن است. 

فواید برندسازی 
برندس��ازی موجب افزایش میزان وفاداری 
مشتریان می ش��ود. داشتن برند قوی به شکل 
مؤثری ب��ه موفقیت فرآینده��ای بازاریابی و 

فروش شرکت تعاونی کمک می کند. 
 برند موجب افزایش مضاعف اعتبار شرکت 
تعاون��ی در ب��ازار می ش��ود و تولی��د ثروت و 
درآمد بیشتر، نتیجه مستقیم ایجاد برند قوی 

و مدیریت صحیح آن است. 
 امروزه آگاهانه یا ناآگاهانه مهم ترین دلیل 
انتخاب و ارتباط با کاالی یک ش��رکت درك 

)تصویر ذهنی( مشتری از برند آن است. 
برند مستحکم با جلب احساسات و عواطف 
مش��تریان، آنها را در تنگناه��ای اقتصادی و 

فنی در کنار شرکت تعاونی نگاه می دارد. 

برند قدرتمند به توسعه فعالیت های شرکت 
تعاون��ی هدف بخش��یده و الهام بخش خواهد 
بود. به عبارت دیگر، س��رمایه گذاری در ایجاد 
و توس��عه برند به طور غیرمس��تقیم از طریق 
افزایش نوآوری ها موجب افزایش درآمدهای 
شرکت تعاونی، خصوصا در شرایطی همچون 
ش��رایط اشباع بازار که نوآوری تنها راه بقا در 

آن است، می شود. 
 باید یادآور شد که برندسازی یا برندینگ، 
فرآیندی نیس��ت ک��ه یک واح��د تولیدی یا 
تج��اری به تنهایی ق��ادر به انجام آن باش��د، 
تک تک اج��زای ارتباطی ش��رکت تعاونی در 
فرآیند برندس��ازی نقش بسیار مهمی دارند و 
باید به برند همچون پرس��تیژ و شخصیت در 

بازار نگاه شود! 

انتخاب رنگ برای برند تجاری
رن��گ برن��د تج��اری در حقیق��ت ب��ه آن 
محصول یا برند شخصیت می دهد. این نتیجه 
پژوهش »هیج��ان رنگ قرمز و آبی« اس��ت 
 )ی��ک مثال ش��فاف برند موتورس��یکلت های

 Harley Davidson اس��ت که مشتریان 
آن معموالً افرادی تنومند و خونسرد هستند. 

در واقع نام و رنگ برند همخوانی دارد(.
پژوهش های دیگری نش��ان داده اس��ت که 
مغز انس��ان برندهای قابل تشخیص را بیشتر 
به خاطر می س��پارد و به همین دلیل اس��ت 
که انتخاب رنگ صحیح برای برند متناس��ب 
ب��ا محص��ول اهمی��ت باالیی دارد. از س��وی 
دیگ��ر انتخاب رنگی که برن��د را از دیگر رقبا 
متمایز کند می توان��د تأثیر برند را دوچندان 
کند  )برای مثال اگر همه ی رقبا از رنگ آبی 
برای برندینگ اس��تفاده کرده اند، رنگ بنفش 
را به عنوان وجه تمایز برای برند خود انتخاب 

کنید(. 
محقق��ان معتقدن��د انتخ��اب رنگ��ی ک��ه 
بتواند بیش��ترین واکنش مص��رف کنندگان 
را ب��ه محص��ول جلب کند ب��ه مراتب مهم تر 
از خود رنگ اس��ت. بنابراین اگ��ر طرفداران 
با   Harley Davidson موتورسیکلت های 
راندن این محصول به دنبال شخصیت تنومند 
و زمخ��ت هس��تند، انتخاب رن��گ صورتی یا 
رنگ ه��ای لوکس ب��رای برند ای��ن محصول 

انتخاب درستی نخواهد بود. 
براس��اس پژوهش جنیفر آکر، روان شناس 
و اس��تاد دانش��گاه اس��تندفورد، رنگ ها پنج 
شخصیت هسته ای یک برند را بیان می کنند. 
یک برند می تواند یکی از پنج ش��خصیت زیر 

را داشته باشد: 
1. خلوص، خانگی، صادق، واقعی، شاد

2. هیجان، جس��ارت، با روحیه، تخیلی، به 
روز

3. شایس��ته، قابل اعتماد، مس��ئول،  قابل 
اتکا،  کارآمد

4. پیش��رفته، پ��ر زرق و ب��رق، نمایش��ی، 
جذاب،  رمانتیک

5. اس��تحکام،  سرس��خت، ق��وی، تنومند، 
زمخت

برندهای تجاری می توانند تلفیق دو صفت 
از صفت پنج مذکور باش��ند، اما عمدتاً برندها 
ب��ر یکی از پن��ج صفت باال تمرک��ز می کنند. 
برندهای لباس و مد بر جذابیت و برند خودرو 

بر استحکام داللت دارند. 
از س��وی دیگر پژوهش ها نشان داده است 
هر فرد از هر رنگ یک درك شخصیتی دارد. 
برای مثال رنگ قهوه ای در ذهن برخی یادآور 
اس��تحکام، رنگ بنفش یادآور پختگی و رنگ 
قرمز نماد هیجان است. برند تجاری مشخصا 
باید رنگی داش��ته باش��د که نماد ماهیت آن 
محصول باش��د، ای��ن واقعیت توس��ط اغلب 
پژوهش ها به اثبات رس��یده است. برای مثال 
رنگ قهوه ای ش��اید نماد سرسختی باشد، اما 
از س��وی دیگر یادآور رنگ ش��کات است و 
شاید اشتهاآور نیز باش��د. بنابراین رنگ ها به 
طب��ع آن تأثیری که در ذهن افراد می گذارند 

می توانند کاربردهای متفاوت داشته باشند. 
 

رنگ های مورد عالقه زنان و مردان
ش��ایان ذکر اس��ت که محیط زندگی فرد� 
خصوص��ا مفاهی��م فرهنگ��ی نق��ش خیل��ی 
مهم��ی در عاقه من��دی افراد ب��ه رنگ های 
مجل��ه  در  مقال��ه ای  مث��ا  دارد.   خاص��ی 
Smithsonian توضیح می دهد که چگونه 
آبی به رنگی برای پس��رها و صورتی به رنگ 

دخترها تبدیل شده است. 
مهم ترین نکته قاب��ل توجه در این تصاویر، 
عاق��ه هر دو جنس م��رد و زن به رنگ آبی 
اس��ت، اما درباره رنگ بنفش هیچ ش��باهتی 
باه��م ندارند. رن��گ بنفش در صدر لیس��ت 
رنگ ه��ای م��ورد عاق��ه خانم ها اس��ت. در 
رابطه با درك رنگ، م��ردان رنگ های تند را 
ترجیح می دهند، درصورتی که زنان رنگ های 

مایم تری را دوست دارند. 
بهتر اس��ت برای طراح��ی لوگوی خود این 
اطاعات را در ذهن داش��ته باشید. چراکه در 
جذب مصرف کنندگان تأثیر به سزایی دارد. 

درخاتمه باید خاطرنشان کرد تفاوت است 
بین شهرت و برند بدینگونه که: 

می ت��وان عملکرد برن��د را به عمل ضرب و 
ش��هرت را با عمل جمع تش��بیه کرد. شهرت 
حاص��ل جم��ع فعالیت ه��ا و اظهارنظره��ای 
گذشته تا امروز سازمان است، اما برند ساخته 
می ش��ود که این شهرت را به کسب درآمد و 
پول نزدیک کند. پس یکی از وظیفه مدیریت 
برند، حفاظت از ش��هرت س��ازمان به منظور 
حفظ اعتماد و اعتبار است. برند نقشی پویا و 
کنش گرا، اما شهرت نقشی تدافعی دارد. ولی 
هر دو برای س��ازمان ضروری اس��ت. هر یک 
می تواند دچار مشکل شده و آسیب ببینند و 
آسیب یکی بر دیگری تأثیر خواهد گذاشت. 

 از زب��ان آقای Warren Buffett مولتی 
میلیاردر آمریکایی، موفق ترین س��رمایه گذار 

قرن بیستم اظهار می داریم: 
ش��هرت ش��بیه به عضوی از بدن است که 
می ت��وان آن را حفظ کرد، اما نمی توان آن را 
ترمی��م کرد. جالب آنکه در مقاله ای که اخیرا 
 MIT از دانشگاه The sloan Review در
به همین مورد اش��اره ش��ده و ای��ن دو را به 

 اختصار مقایسه کرده است: 
»برند یک مفهوم مش��تری محوری اس��ت. 
شهرت یک مفهوم شرکت محور است. برند در 
مورد ارتباط و تمایز اس��ت و شهرت در مورد 

حقانیت و درستی.«
ش��هرت، موتور محرك برند و کس��ب وکار 
شما است. اعتبار و ثبات شهرت سبب جذب 
مردم، س��رمایه گذاران و رهب��ران خواهد بود 
و اگ��ر می خواهی��م حمایت س��هامداران در 
تخصیص منابع در دس��ترس خود به سازمان 

را داشته باشیم باید برند سازی کنیم. 

افکار یک تبلیغاتچی خالقیت برند و غول چراغ جادو
)بخش دهم( 

جلب توجه از نخس��تین و مهم ترین اه��داف یک طرح ریزی 
تبلیغات اس��ت؛ اینکه یک طرح بتواند چش��مگیر و جذاب باشد 
که جلب توجه کند و سپس مفهوم و پیامی را که در آن مخفی 
شده است به مخاطب منتقل کند. در حقیقت باید با استفاده از 
تصویر با مخاطبان حرف بزنید تا جلب توجه کنید. اگر قرار است 
پنج س��اعت را برای آماده سازی یک طرح تبلیغاتی صرف کنید، 
چهار ساعت آن را برای پیدا کردن و نهایی سازی تصویر اختصاص 
دهید. اینکه یک تصویر چقدر می تواند مؤثر باش��د و جلب توجه 
کند در ویژگی های نهفته آن قرار دارد. در این مطلب قصد داریم 
توصیه هایی برای مؤثرترش��دن تصاویرتان ارائه دهیم تا موفق به 

خلق تصاویر تأثیرگذار شوید. 

1- محصول را نشان دهید
تصاویری می توانند مؤثر باش��ند که؛ محصول در نقطه تمرکز 
عکس قرار گرفته باشد، عکس هایی از محصول در حین استفاده 
وجود داشته باشد، عکس هایی از افرادی که محصول را استفاده 
می کنند و عکس هایی از جایزه هایی که به مصرف کنندگان تعلق 

می گیرد.
 

2- عامل انسانی را هم اضافه کنید 
نش��ان دادن اینکه مردم از محصوالت تان اس��تفاده می کنند 
می تواند در اثرگذاری تبلیغات بسیار مؤثر باشد. طی تحقیقاتی که 
انجام شده، تبیلغاتی که شامل تصاویری از افراد در حال استفاده 
از محصول هستند دو برابر تصاویر بدون حضور افراد تأثیرگذارند 
و جلب توجه می کنند. صورت ها اغلب توجه بس��یاری را به خود 
جلب می کنند و اگر حتی بتوانیم تصاویری خلق کنیم که بیننده 
آگهی بتواند با افراد داخل تصاویر همزادپنداری کند، این امر نیرو 
محرکه بسیار قدرتمندی می شود برای انتقال پیام و تأثیرگذاری 
یک تبلیغات. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که 
افراد به همجنس های شان توجه بیشتری نشان می دهند و معموالً 
33درص��د زنان بیش از مردان به تصویر زن ها نگاه می کنند و از 
س��وی دیگر مردها 50 درصد بیش از زنان به عکس های مردان 
نگاه می کنند. همچنین تحقیقات نش��ان داده که افراد بیشتری 
به تصویر جوان ها نس��بت به سالخورده ها نگاه می کنند. به عاوه 
هر یک از دو جنس��یت زن و مرد دوس��ت دارند به تصاویر افراد 
سالخورده جنس خودش��ان یا تصویر افراد جوان جنس مخالف 
نگاه کنند. به عنوان مثال اگر پیام ش��ما خطاب به کودکان است، 
از نمای��ش عکس های کودکانه اجتناب کنی��د و از تصاویری که 
چندین س��ال )5-3سال( از مخاطبان تان بزرگ تر است استفاده 
کنی��د و اگر مطمئن نیس��تید که از تصویر دختر یا پس��ر برای 
تأثیرگذاری برای مخاطبان کودکان اس��تفاده کنید، تصویر پسر 
را انتخاب کنید چون نتیجه بهتری را کس��ب می کنید ولی اگر 
مخاطبان ش��ما سالخورده ها هس��تند، تصویری را انتخاب کنید 
که 10 الی 15 س��ال جوان تر باشد چرا که تحقیقات نشان داده 
که افراد مسن تر همیشه تصورش��ان از خودشان حداق 10سال 
جوان تر اس��ت. در پایان باید گفت که هر جا که ممکن اس��ت از 
المان انس��انیت در طرح ریزی تبلیغات تان استفاده کنید و آن را 
به آگهی های تان بیفزایید تا تأثیر بیش��تری داشته باشد و نکته 
دیگر اینکه از اقلیت های نژادی و قومی نیز در آگهی ها اس��تفاده 
کنید؛ آنها می توانند بسیار در ارتقای شناسایی محصوالت تان مؤثر 

باشند. 

یادآوری چند نکته ظریف برای مسئوالن 
فروش

ه��ر اندازه ک��ه در هر کس��ب و کاری تاش کرده باش��ید تا با 
مش��تریان تان ارتباط مناسبی برقرار کنید در نهایت این قسمت 
فروش شرکت یا کسب و کار شماست که ارتباط مستقیم و رودررو 
با مشتریان شما دارد و نوع رفتار و عملکرد افراد این قسمت است 
که می تواند تاش های ش��ما را به ثمر بنشاند، یا اینکه عملکرد 
ضعیف آنها منجر به انصراف مشتریان از خرید کردن شود.  از نظر 
مشاور بازاریابی به همین دلیل، عملکرد متصدیان فروش، نقش 
بسیار مهمی در تغییر ذهنیت مشتریان و موفقیت در فروش کاال 
یا خدمات دارد. مسئوالن فروش باید با نکات ظریفی که می تواند 
در متقاعد کردن یا منصرف کردن مشتریان از خرید نقش مهمی 
داشته باشد آشنا شوند تا بتوانند عملکرد درستی در این قسمت 
داشته باشند. به همین منظور، به مهم ترین نکاتی که متصدیان 

این بخش باید آشنا باشند در ادامه اشاره خواهد شد. 

یک( نوع معرفی کاال یا خدمات
مطاب��ق تحقیقات ب��ازار، در اغلب موارد، مس��ئوالن فروش و 
بازاریابی س��عی می کنند مشتریان را متناسب با هدف خودشان 
متقاعد کنند. به بیان دیگر، همه تاش خود را می کنند تا مشتری 
همان کاال یا خدماتی را خریداری کند که مورد نظر خودش��ان 
اس��ت و فکر می کنند برای مشتری نیز مناسب است. به همین 
دلیل، بدون آگاهی دقیق و پرس��یدن نیاز مش��تریان، شروع به 
تعریف از مزایای کاالیی می کنند که به نظرش��ان مناس��ب ترین 
است. مدام از مزایای محصول مورد نظر تعریف می کنند و اصرار 

دارند که کاالیی که برای آنها مناسب است همین کاالست. 
دو( توجه به هدف های مشتریان

از نظر مشاوره بازاریابی مسئوالن فروشی که متناسب با هدف و 
نیاز مشتریان می توانند آنها را در خرید کمک کنند بهتر می توانند 
به هدف فروش دست پیدا کنند. بنابراین، ابتدا دانستن نیاز اصلی 
مشتریان و سپس راهنمایی آنها متناسب با نیازشان یکی از نکات 
ظریفی است که مسئوالن فروش باید به آن توجه داشته باشند. 

سه( توجه به ارزش های مشتریان
نکته مهم دیگ��ری که باید در هنگام فروش کاال و خدمات به 
آن توجه کنند این است که هنگام فروش کاال باید به ارزش های 
مش��تریان توجه کنند. ارزش های مش��تریان را می توان به چند 

دسته تقسیم کرد: 

1-ارزش های مربوط به کاال
ارزش ه��ای مربوط به کاال آن دس��ته از ارزش هایی اس��ت که 
مربوط به نیازهای مشتریان می شود. یعنی کاالیی برایشان ارزش 
دارد که نیازش��ان را ب��رآورده کند و ویژگی های مورد نظر آنها را 

داشته باشد. 

2-ارزش های مربوط به برند
در بازاریابی ارزش های مربوط به برند یا ش��رکت به این اشاره 
دارد که مشتریان از معامله خود راضی باشند. هم از قیمت کاال، 
ه��م کیفیت و هم خدماتی که نیاز دارند پ��س از فروش به آنها 
اختصاص داده ش��ود. ای��ن دو مورد از جمله مواردی اس��ت که 

نشان دهنده نوع ارزش های مورد نظر مشتریان است. 
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آیا شما هم از قیمت محصوالت شکایت 
دارید؟ 

قیمت یک��ی از متغیرهای مهمی اس��ت که تصمیمات 
خرید مصرف کنندگان براساس آن صورت می گیرد. قیمت 
یک محصول باید به گونه ای باش��د که س��ودی متناسب با 
ارزشی را که به مشتریان ارائه می دهد ایجاد کرده و جایگاه 
آن محصول را در بین مشتریان، رقبا، محصوالت جدید و 
کاالهای مکم��ل حفظ کند. این متغیر مهم عاوه بر آنکه 
در دنیای تجارت جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده، 
در بازاریابی ش��بکه ای هم عامل��ی تعیین کننده در تعیین 

موفقیت یک شرکت و بازاریابان آن است. 
در بازار رقابتی که با گس��ترش تعداد شرکت های دارای 
مجوز بازاریابی ش��بکه ای ایجاد ش��ده اس��ت، قیمتی که 
متناسب با ارزش و کیفیت کاال باشد، مقیاس تعیین کننده 
س��ودآوری یک شرکت اس��ت. با توضیحات داده شده به 
اهمی��ت و جای��گاه قیمت گذاری صحی��ح محصوالت پی 
می بریم، اما بس��یاری از روند قیمت گذاری محصوالت چه 
در بازاریابی شبکه ای و چه در سایر کسب و کار ها اطاعات 
دقیق��ی ندارند، در بخش زیر ای��ن روند را به صورت کامل 

شرح می دهیم. 
در فرآیند قیمت گذاری، متولی اصلی، بنگاِه عرضه کننده 
آن محصول است که بر حسب عواملی همانند قیمت تمام 
شده کاال، چرخه عمر محصول، منافع  و ارزش های مدنظر 
مش��تری، تقاضای  ایجاد ش��ده  یا ذات��ی ، محیط  و رقابت، 
قیمت محصول را تعیین می کن��د، اما در اقتصادهایی که 
در برخ��ی حوزه های آن تعادل در عرض��ه و تقاضا وجود 
ن��دارد یا ش��رایط رقابت��ی در آن حاکم نیس��ت، قیم�ت 
کااله��ا و خ�دمات می توان�د غیر واقعی ش��ده و نارضایتی 
مصرف کنندگان را در پی داش��ته باشد. بنابراین، ضرورت 
دارد نهادهای دولتی با اتخاذ تدابیر مناس���ب و اس��تفاده 
از توان فنی و کارشناس��ی تش��کل های صنفی، نسبت به 
تعیی��ن قیمت و ایجاد تع��ادل در آن بازار یا ایجاد ضوابط 
و چارچوب متناس��ب با ش��رایط جامعه و بازار برای نحوه 
قیمت گذاری برخی از کاالها و خدمات حس�اس و اساسی 
اق��دام کنن��د. در اقتصاد کش��ور ما که برخ��ی از کاالها و 
خدمات دارای نسبت مس��اوی در عرضه و تقاضا نیستند، 
ضرورت ایجاد تعادل با افزایش تولید از یک سو و همزمان 
دخالت در قیمت گذاری از سوی دیگر احساس می شود. به 
منظ��ور برآورده کردن این هدف در ماده 511 قانون نظام 
صنفی کشور مقرر شده اس��ت که کمیسیون های نظارت 
شهرس��تان ها انواع کاال و خدمات صنفی را که تعیین نرخ 
برای آنها ضرورت دارد، مش��خص و نرخ آنها را برای مدت 
معین تعیین ک��رده و به مجمع امور صنفی ذی ربط اعام 
کنند و مجمع امور صنفی نیز مکلف اس���ت مرات�ب را از 
طریق رس��انه های گروهی برای اطاع م��ردم، آگهی و از 
طری��ق اتحادیه ها به افراد و واحده��ای صنفی اعام کند؛ 
متعاقب��ا کلی�ه اف���راد و واحدهای صنف��ی ملزم به نصب 
 نرخ تعیین ش��ده روی کاالهای مورد ارائه ش��ان هس��تند. 
در صورت ارتکاب تخلف و عرضه کاال با قیمتی بیش��تر از 
قیمت تعیین شده مطابق ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی 
با آنان برخورد خواهد ش��د. در این قانون گران فروشی به 

این صورت تعریف شده است: 
عرض��ه کاال ی��ا خدمات ب��ه به��ای بی��ش از نرخ های 
تعیین ش��ده توسط مراجع رس��می به طور علی الحساب یا 
قطع��ی و عدم اج��رای مقررات و ضواب��ط قیمت گذاری و 
انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کاال 

یا خدمات برای خریدار شود. 
مجازات های تعیین ش��ده بر حسب مقدار گران فروشی 
در قانون مذکور شرح و توضیح داده شده است که کاربران 
محترم در صورت عاقه به آگاهی از جزییات آن می توانند 

به قانون نامبرده رجوع کنند. 
در توضیحات باال قوانین قیمت گذاری واحدهای صنفی 
را به صورت کلی شرح دادیم. شرکت های بازاریابی شبکه ای 
نی��ز به عن��وان واحدی صنفی که تابع قان��ون نظام صنفی 
کش��ور هس��تند و آیین نامه اجرایی فعالیت شان براساس 
ماده 87 این قانون تدوین ش��ده اس��ت، موظفند شرایط 
قیمت گذاری کاالهای مورد عرضه شان را رعایت کنند. در 
ماده 10 این آیین نامه مقرر شده شرکت ها محصوالت شان 
را براس��اس ضوابط و قیمت متعارف بازار عرضه کنند؛ در 
صورت��ی که تخطی از این بند آیین نام��ه صورت پذیرد با 
صدور حکم تعزیرات مطابق با مقررات مش��مول مجازات 

)اخطار، تعلیق، ابطال مجوز( خواهند شد. 
حال س��وال ما این است با وجود خط  مشی های دقیقی 
که در رابطه با قیمت گذاری کاالها مش��خص شده، دالیل 
نارضایت��ی بازاریاب��ان و مش��تریان آنه��ا از قیم��ت باالی 
محصوالت و گران فروشی برخی شرکت ها چیست؟ وقتی 
شکایات بازاریابان از شرکت ها مورد بازنگری قرار می گیرد، 
ی��ک مورد به وفور مش��اهده می ش��ود؛ قیمت محصوالت 
نس��بت به قیمت کاالهای مش��ابه موجود در بازار بس��یار 

باالتر است! 
از ای��ن موضوع به س��ادگی نمی توان عب��ور کرد چراکه 
پایه گذار معضات بس��یاری در بازاریابی ش��بکه ای ش��ده 
اس��ت. وقتی قیمت محصولی باالست طبیعتا تقاضا برای 
آن کمتر اس��ت، پ��س در نتیجه قدرت ف��روش بازاریابان 
کاهش یافته و آنها با انباری از کاالهای فروش نرفته مواجه 
می ش��وند، این یعن��ی کاهش درآمد و هدررفت س��رمایه 
بازاریاب��ان. در این میان توجه به ب��ازار فروش محصوالت 
قبل از سفارش کاال توسط بازاریابان اهمیت ویژه ای دارد. 
به نظر می رس��د نظارت بر اجرای مقررات قیمت گذاری 
به خوبی صورت نمی گیرد و مسئله ای با عنوان رقابت بین 
واحدهای صنفی در فروش کاالها منجر به ارائه قیمت های 
نامتعارف و بعضا س��لیقه ای ش��ده اس��ت. این موضوع در 
صورت مرتفع نشدن مش��کات زیادی را بر سر راه آینده 
بازاریابی شبکه ای در کشور قرار خواهد داد. امید است در 

این زمینه تمهیدات جدی تری اندیشیده شود. 

 mlmbook :منبع

با هم رشد کنیم باشگاه مشتریان

بازاریابی

دکترای مدیریت کسب و کار 
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پاسخ: داشتن یک طرح برای راه اندازی کسب و کار امری 
ض��روری و حیاتی اس��ت، به طوری که ب��دون برنامه ریزی 
دقی��ق نمی توانید در کاری به موفقیت برس��ید، اما گاهی 
پیش می آید که طرح کسب و کار شما آن طور که باید عمل 

نمی کند و با شکست مواجه می شوید.
 ممکن است طرح شما به درستی مورد بررسی و مطالعه 

قرار نگرفته باشد یا با ماهیت تجاری و اقتصادی مورد نظر 
همخوان نباشد. عوامل دیگری نیز ممکن است در شکست 
یک طرح تجاری دخیل باشد. ممکن است شما طرح را در 

باالترین سطح مورد ارزیابی قرار داده باشید. 
ش��ما باید در مرحله تعیین و برنامه ریزی طرح واقع بین 
باش��ید و از خوش بین��ی بپرهیزی��د. از طرفی در خصوص 
می��زان بودجه و زمای ک��ه نیازهای فعالیت تجاری ش��ما 
تأمین می شود نباید پیش بینی خاصی انجام دهید و بیش 

از ان��دازه هزینه کنی��د. احتیاط در هر کاری الزم اس��ت. 
همچنین م��کان و دفتر اصلی کار نیز عامل مهمی اس��ت 
که در موفقیت کس��ب و کار مؤثر اس��ت. عامل دیگری که 
می تواند یک طرح را به س��مت شکست ببرد عدم آگاهی و 
دانش کافی در رابطه با بازار است، بنابراین اگر می خواهید 
در کس��ب و کارتان به موفقیت برسید باید به تمام مواردی 
که ش��امل طرح تجاری تان می شود دقت داشته باشید و از 

یک مشاور آگاه به امور کمک بگیرید. 

طرحکسبوکار

سوال:بههمراهیکیازدوستانمتصمیمگرفتیمکسبوکاریراایجادکنیم.بهاینمنظوریکطرحکسبوکارآمادهکردیموپسازبررسی
برایآنبرنامهریزیکردیم،امابرخالفتصورماناینطرحباشکستمواجهشد.لطفابهمنبگوییداشکالکارکجاست؟ کلینیک کسب و کار

اقتص��اد  دوره  در  تاریخچ�ه: 
و  اقتصاددان��ان  کالس��یک، 
روان شناس��ان ارتب��اط تنگاتنگ��ی با 
یکدیگر داشتند ولی در دوران توسعه 
اقتصاددانان  نئوکالس��یک،  اقتص��اد 
خ��ود را از موضوعات روان شناس��ی 
دور کردن��د و ب��ه اس��تفاده از روابط 
ریاضی در مدل س��ازی های اقتصادی 
روی آوردن��د، ب��ه طوری ک��ه عل��م 
رویک��رد  و  ایج��اد  اقتصادس��نجی 
ریاضی در اقتصاد به عنوان رویکردی 
فراگی��ر تبدی��ل ش��د. در دهه ه��ای 
اخی��ر مج��دد مباحث روان شناس��ی 
در تحقیق��ات اقتص��ادی راه یافت و 
اص��ول اقتصادرفتاری ش��کل گرفت. 
یک��ی از مهم ترین مق��االت که باعث 
اقتصادرفت��اری ش��د مقاله  توس��عه 
کانمن و تورس��کی در سال ۱۹۷۹ با 
عنوان »نظری��ه دورنما تصمیم گیری 
در ش��رایط ریس��ک« بود که در آن 
روان شناس��ی شناختی  از روش های 
ب��رای توضی��ح برخ��ی از پدیده های 
غیرمعمول در چارچوب تصمیم گیری 
بر مبن��ای اقتصاد عقالیی اس��تفاده 
پدیده ه��ای  یافت��ن  بودن��د.  ک��رده 
غیرمعم��ول در واقعیت ه��ای بازار و 
در تصمیم گیری های س��رمایه گذاری 
ک��ه مدل ه��ای متعارف موج��ود در 
س��رمایه گذاری  پیشرفته  نظریه های 
ق��ادر ب��ه تبیی��ن و تحلی��ل آنه��ا 
نب��ود، پژوهش��گران را ب��ه س��مت 

نظریه های رفتاری سوق داد. 
اهمیتعلماقتصادرفتاری: در 
سال های اخیر به دلیل تغییر ماهیت 
بازارها و الگوی رفت��ار مصرف کننده 
و مش��تری، عل��م اقتص��اد رفت��اری 
بس��یار مورد توجه پژوهشگران علوم 
اقتص��اد، روان شناس��ی، بازاریاب��ی و 
جامعه شناس��ی قرار گرفته است. در 
اقتص��اد انتخاب به معنای س��طحی 
بهین��ه از مصرف با حداکثر مطلوبیت 
اس��ت که این مطلوبی��ت در اقتصاد 
اس��المی هم ب��رای فرد و ه��م برای 
جامعه باید باش��د که در آن رضایت 
از  مص��رف  دارد.  ق��رار  نی��ز  اله��ی 
مفاهیمی اس��ت که به ارزش مرتبط 
است. هدف مشتری یا مصرف کننده 
بیشینه کردن مطلوبیت است که این 

مطلوبی��ت تاب��ع مص��رف وی از کاال 
)مفه��وم کاال مش��تمل ب��ر خدمات، 
محصول، ایده، اشخاص و مکان است( 
و ارزش آن کاال در قب��ال پرداخ��ت 
هزینه است. ارتباطات فاکتور مهم و 
تاثیر گ��ذار در تعامالت افراد و ترویج 
ارزش ها در یک جامعه اس��ت. الزمه 
رش��د اقتصادی ایجاد فضای ارتباطی 
بیشتر افراد جامعه است. این جامعه، 
ذی نفعان��ی هس��تند ک��ه می توان��د 
شامل ش��هروندان یا مش��تریان یک 
س��ازمان باش��د. در بیان اهمیت علم 
اقتص��اد رفتاری می ت��وان بهره گیری 
کش��ورهای توس��عه یافته از این علم 
را مث��ال زد. بالغ بر ۱0س��ال اس��ت 
که دولت ه��ا در این کش��ورها واحد 
اقتصاد رفتاری تاس��یس کرده اند و از 
مش��اوران آن در سیاست گذاری های 
خود بهره می گیرند. س��الیان س��ال 
اس��ت که کشورهای توس��عه یافته با 
بهره من��دی از علم اقتص��اد رفتاری 
جهت تقویت س��رمایه های اجتماعی 
اقتص��ادی  توس��عه  راس��تای  در 
کش��ور، اس��تراتژی های ارتباطی در 
نظر گرفته ان��د که عالوه بر توس��عه 
رس��انه ها، اق��دام به ایج��اد پارک ها 
در مح��الت کوچ��ک، کتابخانه های 
محل��ی و نیز کافی ش��اپ کردند تا از 
این طریق تعامالت میان ش��هروندان 
بیش��تر و در س��ایه ای��ن تعام��الت، 
س��رمایه های اجتماعی تقویت شود، 
چراک��ه براس��اس نظ��ر اقتصاددانان 
مطرح دنیا رابطه مثبت میان ارتباط، 
توسعه سرمایه های اجتماعی، افزایش 
بهره وری و اقتصاد توسعه یافته وجود 
دارد. در ای��ران نیز چنی��ن اقداماتی 
برای ش��هروندان ص��ورت گرفته که 
منج��ر به افزای��ش و ارتقای س��طح 
آگاهی عمومی و توسعه سرمایه های 
اجتماع��ی ش��ده اس��ت. همچنی��ن 
در جه��ت اص��الح رفت��ار مصرفی و 
نهادینه کردن الگوی مصرف صحیح، 
سازمان ها و ستادهایی نظیر سازمان 
ای��ران، ش��رکت  ان��رژی  به��ره وری 
بهینه س��ازی مصرف س��وخت، ستاد 
بهینه س��ازی انرژی و محیط زیست، 
س��ازمان مدیریت پسماند شهرداری، 
س��تاد مب��ارزه و کنت��رل دخانی��ات 

شکل گرفته است تا بتوانند از طریق 
فرهنگ سازی و آموزش افراد جامعه، 
الگوی مصرف صحیح و بهینه را ایجاد 
و نهادین��ه کنن��د. »الگ��و« مولفه ای  
اس��ت که به عن��وان یک اس��تاندارد 
براس��اس معیارها و شاخص ها تبیین 
می شود و »اصالح« مولفه ای است که 
به معنای بازنگری و تصحیح و از این 
مهم تر افزودن راهکارهای جدید و به 
روز است. نکته ای که در اینجا مطرح 
سیاس��ت گذاری های  اینک��ه  اس��ت 
مبتن��ی بر اقتص��اد رفت��اری که در 
یک کش��ور، منطقه یا یک س��ازمان 
موفق اس��ت لزوما در یک جای دیگر 
موفق نخواهد بود، زیرا سیاس��ت های 
منتج ش��ده از اقتصاد رفتاری بر پایه 
تحقیقات میدانی و نش��ات گرفته از 

بستر فرهنگی هر جامعه ای است. 
در رفت�اری اقتص�اد کارب�رد
انس��ان  اس�تراتژیها:  تبیی�ن
دارای نیازه��ای پیچی��ده ای در ابعاد 
اجتماعی، ش��خصی و فیزیکی است. 
خواس��ته ش��کلی از نیاز انسان است 
که تحت تاثیر فرهنگ و ش��خصیت 
به وجود می آید و بر حس��ب امکانات 
جامعه متحول می شود. انسان دارای 
براب��ر  در  نامح��دود  خواس��ته هایی 
منابع محدود اس��ت، ل��ذا کاالیی را 
انتخاب می کند ک��ه حداکثر رضایت 
را فراه��م س��ازد. خواس��ته وقتی با 
ق��درت خرید همراه باش��د تبدیل به 
تقاضا می ش��ود. تقاضا و نیاز مشتری 
عام��ل تعیین کننده ف��روش کاال در 
بازار اس��ت. مفه��وم کاال دربرگیرنده 
اش��خاص، مکان ه��ا، خدمات و حتی 
ایده ها است که مشتمل بر تشخیص 
صحیح نی��از مش��تری، تولید کاالی 
مطل��وب و با کیفی��ت، قیمت گذاری 
مناس��ب، توزی��ع مناس��ب، تبلیغات 
پیش��بردی و فروش در محل مناسب 
است. در همین راستا نیاز است برای 
ه��ر کاال مطالع��ات اقتص��اد رفتاری 
ص��ورت پذی��رد ت��ا اس��تراتژی های 
بازاریابی صحیح تبیین ش��ود. کاربرد 
اقتص��اد رفتاری در تعیین بازار هدف 
برای سازمان ها بدین صورت است که 
هر سازمانی برای انتخاب بازار هدف 
باید با اندازه گیری تقاضا و پیش بینی 

آن، تخمینی از وضعیت موجود بازار 
داشته باشد و بازار را براساس عوامل 
جغرافیای��ی و جمعی��ت ش��ناختی، 
عوام��ل رفت��اری و روان ش��ناختی با 
طبقه بندی مشتریان از نظر جنسیت، 
س��ن، س��طح درآم��د و تحصی��الت 
تقس��یم بندی و قس��متی از ب��ازار را 
به عن��وان ب��ازار هدف انتخ��اب کند 
که باید با اس��تفاده از استراتژی های 
بازاریابی به جایگاه یابی س��ازمان در 
آن ب��ازار بپردازد.ه��ر س��ازمان برای 
محصوالت خود دارای یک سهم بازار 
و سطح تقاضای مطلوب است که در 
مقاط��ع زمانی متفاوت با س��طوحی 
مختل��ف از تقاض��ا روبه رو می ش��ود. 
جهت مدیری��ت تقاضاهای متغیر، به 
تجزیه و تحلیل متغیر های اقتصادی 
نظیر منحنی های سطح تقاضا، کشش 
تقاض��ا، بررس��ی وضعی��ت کاالهای 
مکمل و رقب��ا و نیز قیمت کاال با در 
نظر گرفتن میزان رضایت مش��تری 
نیاز اس��ت. ش��رایط پیچیده و متغیر 
بازارها همواره فرصت ها و تهدیدهای 
جدی��دی را ب��رای یک س��ازمان به 
همراه دارد و لذا هر س��ازمانی جهت 
حفظ بقا و ادامه فعالیت باید دائما به 
بررس��ی محیط های داخلی وخارجی 
خ��ود پرداخت��ه و رفتار مش��تریان و 
رقبا را رصد کند تا از تهدیدها مصون 

مانده و از فرصت ها استفاده کند. 
یکی از مهم ترین کاربردهای اقتصاد 
رفتاری تبیین مناس��ب و واقع گرایانه 
اس��تراتژی های یک س��ازمان است، 
خصوصا اس��تراتژی های بازاریابی که 
جهت تحقق اهداف اقتصادی سازمان 
ب��ه کار گرفت��ه می ش��ود و اقداماتی 
ص��ورت می پذیرد که مب��ادالت بین 
س��ازمان و بازار هدف را در راس��تای 
کسب س��ود بیشتر، بهبود می بخشد. 
در تبیی��ن اس��تراتژی توس��عه بازار، 
بازار هدف از ابتدا بازتعریف می ش��ود 
و بازاره��ای بالق��وه از طریق افزودن 
مش��تریان جدید در نقاط جغرافیایی 
جدید گس��ترش می یاب��د. در تبیین 
اس��تراتژی نف��وذ در ب��ازار که درآن 
اندازه بازار عددی ثابت اس��ت، رقابت 
برای کس��ب س��هم ب��ازار بیش��تر از 
تعداد ثابت مشتری صورت می گیرد. 

س��ازمان بای��د با اس��تفاده از اقتصاد 
رفت��اری و ن��وع اس��تراتژی انتخابی 
براساس شرایط درونی و بیرونی خود 
به نوشتن سند استراتژی در راستای 
حکمی جه��ت تبیین اس��تراتژی ها، 
اهداف و فعالیت های کلیدی هر واحد 
خود بپردازد. الگوی رفتاری مشتریان 
تح��ت تاثی��ر خصوصی��ات فرهنگی، 
اجتماع��ی، روانی و ف��ردی آنان قرار 
می گیرد. خصوصیات اجتماعی شامل 
تاثیرپذیری از گروه های مرجع، اقوام 
و موقعی��ت اجتماع��ی افراد اس��ت. 
خصوصیات فردی شامل سن، شغل، 
ش��رایط اقتص��ادی و س��بک زندگی 
است. سبک زندگی افراد نشان دهنده 
الگوی زندگی فرد اس��ت که براساس 
عالئق، سلیقه، دلبس��تگی ها و افکار 
وی ش��کل می گی��رد و لذا ب��ر رفتار 
خری��د او موث��ر اس��ت. خصوصیات 
روانی شامل شخصیت فرد و انگیزش، 
درک، یادگیری، محرک های حس��ی و 
باورهای او است. خصوصیات فرهنگی 
ک��ه عمیق تری��ن و مهم تری��ن عامل 
ش��کل دهنده رفتار و خواسته مشتری 
به حساب می آید، شامل چندین خرده 
فرهنگ اس��ت که افراد تشکیل دهنده 
آن دارای ارزش های مشترکی هستند 
که ب��ر پایه آداب و رس��وم، عادت ها و 
تجربیات مش��ترک آنها اس��توار است. 
طراح��ان و صاحبان کاال با ش��ناخت 
الگوهای رفتاری مش��تریان، می توانند 
نس��بت به زوایای مختل��ف انتظارات 
و رضایتمن��دی آنه��ا، آگاه ش��وند و 
ب��ا بهره گی��ری از ای��ن اطالع��ات و با 
مدل س��ازی آن الگوها، ارائه کاال را در 
محیط پیچیده رقابت��ی موجود بهبود 
بخش��ند. امروزه اقتصاد رفتاری کاربرد 
بسیار وس��یعی در حوزه های مختلفی 
نظی��ر تحلی��ل رفتار مص��رف کننده، 
تحلیل رفتار پس انداز، تحلیل رفتار در 
بازار سرمایه، تحقیقات ب�ازار و بازاریابی، 
بررس�ی انتخ�اب در شرایط نااطمینانی، 
بررس��ی انتخاب و طراحی کاال و غیره 
دارد که تحقیقات بیشتر در این زمینه 

را می طلبد. 
ارتباطبانویسنده:
mercedemirsoltani@
yahoo.com

کاربرداقتصادرفتاریدرتبییناستراتژیها

ارتباط

معاینههایپزشکیونقشآندر
مدیریتمنابعانسانی

سالمت جسمی و روحی کارکنان که سرمایه های سازمان 
محسوب می ش��وند از جمله موارد مهم در افزایش بهره وری 
و تعهد به س��ازمان می تواند باشد. در واقع توجه به سالمت 
کارکن��ان هم می توان��د بر عملکرد آنان تاثی��ر بگذارد و هم 
وقت��ی متوجه اهمی��ت آن از منظر مدیران ش��وند، تعهد به 

سازمان و کاهش تمایل به ترک شغل افزایش می یابد. 
مدیران محترم منابع انس��انی از دو جهت کلیدی باید به 

سالمت روحی و جسمی کارکنان توجه کنند: 

1-سالمتازمنظرتواناییانجامکارهایمحوله
داوطلبان اس��تخدامی و کارکنان س��ازمان بای��د توانایی 
انج��ام کاره��ا و مس��ئولیت های محول��ه از نظر جس��می و 
روحی را داش��ته باشند. همه مش��اغل به فراخور زمان نیاز 
ب��ه توانمندی هایی دارند که باید ش��اغل از عهده آنها برآید. 
به طور مثال یک راننده باید توانایی اس��تفاده از دس��ت ها و 
پاهای خود را با س��رعت قابل پذیرش داشته باشد تا بتواند 
به درستی وظایف رانندگی خود را انجام دهد یا به طور مثال 
اپراتور اطالعات یا ارتباط با مش��تری باید تحمل و شکیبایی 
الزم در برخورد با سواالت پرتعداد و گاه بی ارتباط مشتریان 

و ارباب رجوع را داشته باشد. 

2-س�المتازمنظرعدمانتقالبیماریهاازمشاغل
قبلی

مش��اغل می توانند موجب ایجاد عوارض جسمی و روحی 
روی کارکنان ش��وند. به طور مثال تایپیس��ت ها ممکن است 
دچار افتادگی ش��انه یا س��ندروم تونل کارپ شوند. حال در 
نظر داش��ته باش��ید که اس��تخدام چنین ف��ردی در محیط 
جدی��د، همراه آوردن آن بیماری ها به محیط جدید اس��ت. 
اگرچه این مشکالت مسری نیست و نمی تواند موجب انتشار 
بیماری در بین س��ایر کارکنان شود، اما شما عمال از فردی 
اس��تفاده می کنید که بخشی از زمان روزانه یا ماهانه خود را 
به دلیل همراه داشتن بیماری های قدیمی، بهره وری نداشته 
یا باید با اس��تفاده از مرخصی، به فرآیند درمان بپردازد. در 
مواردی جدی تر، بیماری ها می توانند موجب عواقب حقوقی 

یا کیفری برای مدیر در کارگاه شود. 

توجهبهمعایناتپزشکی
توصی��ه اکید نگارن��ده به مدیران محترم منابع انس��انی و 
سرپرستان کارگاه ها، استفاده از ویزیت های پزشکی طب کار 
و انجام معاینات تخصصی پیش از اس��تخدام است. شاید به 
ظاهر، همه مش��اغل نیازی به معاینات پزش��کی استخدامی 
نداش��ته باش��ند اما با دقت به موارد زیر می توان به اهمیت 

موضوع پی برد: 
۱-داوطلب استخدام برای شغل رانندگی را در نظر بگیرید. 
او باید از انواع سالمت جسمی برای رانندگی برخوردار باشد. 
به طور مث��ال اگر این داوطلب دارای کوررنگی قرمز باش��د، 
نمی تواند رنگ چراغ قرمز ترمز ماش��ین جلویی را ببیند. اگر 
این رویداد در اتوبان و با س��رعت ۱20 کیلومتر در س��اعت 
رخ دهد و ماش��ین جلوی��ی ترمز کند و راننده ش��ما نتواند 
ب��ه موقع چراغ ترمز را ببیند ی��ا درک کند، نتیجه آن قابل 

پیش بینی است! 
همین رویدادها را می توان  در مورد »زمان عکس العمل«، 
زاویه گردش چشم و گردن به طرفین و موارد دیگری از این 

دست تعمیم داد. 
2- داوطلب اس��تخدام برای شغل اپراتور جرثقیل )کرین( 
را در نظر بگیرید. چش��م های وی باید توان تش��خیص عمق 
میدان را داش��ته باشد، در غیر  این صورت هنگام تخلیه بار، 
ب��ه  جای ق��رار گرفتن ب��ار در نقطه مورد نظر، کافی اس��ت 
بار تنها چند س��انتیمتر چپ یا راس��ت قرار بگیرد که یقینا 
می تواند آثار وحش��تناکی به همراه داش��ته باشد یا حتی به 
ج��ای قرار گرفتن روی نقطه مورد نظر، روی س��ر عابران یا 

ناظران بیفتد. 
3- داوطلب اس��تخدام ش��غل نصاب تجهی��زات در نقاط 
مرتف��ع را در نظ��ر بگیرید. این ف��رد حتما از نظ��ر ابتال به 
بیماری های خاص مانند ابتال به سرع باید مورد ارزیابی قرار 
بگیرد، چراک��ه اگر هنگام باال رفت��ن از نردبان جهت انجام 
فعالیت های ش��غلی دچار حمله سرع ش��ود، نتیجه آن قابل 

پیش بینی است. 
4- شاغلی را که قبال در کارگاه آلوده به سرب شاغل بوده 
در نظر بگیرید. مجاورت با س��رب، باعث می شود سرب وارد 
خون وی شده و جذب استخوان او شود. در چنین شرایطی 
هیچ نش��انه ظاهری از وجود آلودگی سربی در فرد نمی توان 

مشاهده کرد. 
ح��ال تصور کنی��د ک��ه نامب��رده در کارگاه ش��ما دچار 
شکستگی استخوان شود و به همین دلیل، سرب موجود در 
استخوان وی آزاد شده و موجب افزایش غلظت سرب خون 
و در نتیجه مس��مومیت ناش��ی از س��رب که می تواند منجر 
ب��ه مرگ گردد، ش��ود. در چنین ش��رایطی، خانواده متوفی 
می توانند نسبت به کارفرما و حادثه حین کار اعالم شکایت 
کنند. در موارد فوق و موارد مشابه، آثار رویدادهای احتمالی 
برای کارفرما و شرکت و تبعات حقوقی و مالی آن را در نظر 

داشته باشید تا به اهمیت معاینات پزشکی پی برده شود. 
در مورد مثال چهارم ذکر این نکته ضروری است که وجود 
مستندات معاینات پزشکی پیش از استخدام و وجود گواهی 
س��المت )یا حامل سرب بودن ش��اغل و عدم سالمت کامل 

متقاضی کار( می تواند برای شرکت اثر گذار باشد. 
از این رو توصیه می ش��ود که عالوه بر تامین مس��تندات 
سالمت پزشکی کارکنان هنگام استخدام، گواهی سالمت در 
هنگام ترک ش��غل و خاتمه همکاری با شرکت نیز به عنوان 
یکی از مس��تندات تسویه حساب پایان خدمت تهیه شود تا 

از مشکالت احتمالی آتی مبرا باشید. 

کارتابل

قدمزدندرشرکت

اگر تا ب��ه حال فیلم های کالس��یک تاریخ س��ینما را 
مشاهده کرده باشید، معموال مدیران شرکت ها به صورت 

افرادی مستبد و منفور ترسیم شده اند. 
اگرچ��ه این نوع ترس��یم ویژگی مدی��ران در آن زمان 
تاحدودی زیاده روی محس��وب می شود، با این حال نکته 

قابل توجهی در چنین طراحی ای نهفته است.
 به عبارت س��اده، ش��رایط موجود در کسب وکارهای 
امروزی به راحتی می تواند منجر به انزوای مدیران شده 
و به این ترتی��ب آنها را از برخی واقعیت های جاری دور 
نگه دارد. راهکار مورد توجه در ایده حاضر، اس��تفاده از 

روش »مدیریت با قدم زدن در شرکت« است.
 در واق��ع با اس��تفاده از چنین الگویی ش��ما به داخل 
ش��رکت رفته و شرایط را از الیه های زیرین مورد بررسی 
قرار خواهید داد. این س��بک به ط��ور کامل با الگویی که 
برخ��ی مدیران جوان در ذهن دارند و متکی بر اطالعات 
ارائه ش��ده از س��وی بخش های مختلف اس��ت، متفاوت 

است.
 

ایده
گرگ اش��تاین هافل، مدیرعامل و رئیس برند مش��هور 
تارگ��ت، زم��ان زی��ادی را به انجام ش��یوه موس��وم به 
»مدیریت با قدم زدن در فروشگاه ها« اختصاص می دهد. 
الزم به ذکر است که برند تارگت پس از والمارت، دومین 

شرکت بزرگ خرده فروشی آمریکاست.
 در ادام��ه بخش��ی از نظرات اش��تاین هافل را در مورد 
ش��یوه مورد عالقه اش بررسی خواهیم کرد: »به نظر من 
این نکته که رهبران تجاری منزوی نشوند، اهمیت بسیار 

زیادی دارد. 
شما به عنوان مدیر یک برند خرده فروشی نیاز دارید به 

زیرمجموعه های خود سر بزنید.
 همچنی��ن عالوه بر بازرس��ی از فروش��گاه های خود، 
بررس��ی فروش��گاه های رقبا نیز از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار اس��ت. موضوعاتی که در بررسی ها باید مدنظر 
داشت عبارتند از اینکه چه نوع فضایی بر فروشگاه حاکم 
است؟ آیا جو ش��عبه موردنظر آرام است؟ آیا ارزش های 
بنیادین برند در فروش��گاه ها رعایت و دنبال می ش��وند؟ 
عالوه بر این موارد نباید نگاه به صف خرید را از یاد برد.

 در واقع وضعیت صف های فروش��گاه باید کاماًل تحت 
کنت��رل کارمندان تان باش��د ت��ا از هرگون��ه بی نظمی و 

نارضایتی مشتریان جلوگیری شود.
 م��وارد دیگری از قبیل وج��ود امکانات تفریحی برای 
مشتریان، بررسی وضعیت ش��عبه های برندهای رقیب و 
همچنی��ن صحبت رو در رو با مش��تریان )ب��ا آگاهی به 
این امر که ش��ما مدیرعامل برند هستید( می تواند نکات 

مثبت و مفید دیگری باشد.«
عالوه ب��ر تجربه منحصر ب��ه فرد مدیر برن��د تارگت، 
مکالمه جالب جان کوتر، اس��تاد دانش��گاه ه��اروارد، با 
مس��ئوالن برن��د داو جونز و یک ش��رکت اطالعات مالی 
آمریکایی نیز تا حدود زیادی به روشن شدن ایده حاضر 

کمک خواهد کرد.
 در واق��ع این مکالم��ه در یکی از کتاب های کوتر ذکر 
شده اس��ت. بر این اس��اس جان کوتر به سخنان جالب 
مدیر این برند اش��اره می کند: »ما اج��ازه نمی دهیم در 

ساختار سازمانی محدودمان کنید.
 اگر نیاز به اطالعات خاصی داش��ته باشیم، به صورت 
مس��تقیم به س��راغ منبع اطالعاتی معتبر خواهیم رفت. 
به عن��وان مثال اگ��ر در زمینه ش��رایط کارمندان نیاز به 
بررسی باش��د، ترجیح می دهم خود به میان آنها رفته و 

اطالعات کسب کنم.
 با استفاده از این روش، جایگاه مدیریتی من به عنوان 
یک فرد معمولی تنزل پیدا خواهد کرد. با این حال نباید 

تصور کرد که چنین امری بی فایده و خطرناک است. 
در واق��ع این نکته که کارمندان به ش��ما دسترس��ی 
داش��ته و مدیرعامل ش��ان را فردی مانند خ��ود قلمداد 
کنند، نتای��ج غیرقابل باوری هم روی عملکرد آنها و هم 

کسب اطالعات مورد نیاز خواهد داشت.«
 

آنچهدرعملبایدانجامدهید
- هیچ راه گریزی ب��رای نادیده گرفتن اهمیت حضور 
در مح��ل ارتب��اط مش��تریان ب��ا برندتان نیس��ت. برای 
ش��رکت های خرده فروش��ی چنین مکانی به طور معمول 

فروشگاه های شرکت است. 
- در عص��ر نوین مدیران به راحتی می توانند توس��ط 
کارمندان در انزوا قرار گرفته و از مسائل بنیادین شرکت 
بی اط��الع بمانند. عل��ت اصلی چنین حادث��ه ای فاصله 
معناداری اس��ت که در برخی ش��رکت ها میان مدیران و 

کارمندان وجود دارد. 
تجرب��ه ثابت کرده اس��ت در صورت برق��راری ارتباط 
مناس��ب و نزدیک ب��ا کارمندان اطالع��ات مفیدی را به 

دست خواهید آورد.
 در واق��ع کارمندان عالقه مند به ایج��اد ارتباط پایدار 
با ش��ما هستند و ارائه اطالعات، کمترین کاری است که 

برای تان خواهند کرد. 
- یک��ی دیگر از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، 

کیفیت ارسال سفارشات مشتریان است.
 این مورد بیش��تر در شرکت های پستی کاربرد داشته 
و نیازمند توجه به فرآیند تحویل سفارش��ات در خارج از 

شرکت است. 
- بهتر است سلسله مراتب موجود در شرکت ها را کنار 
گذاش��ته و به میان کارمندان تان بروی��د. این امر عالوه 
ب��ر ایجاد پیوند عاطفی، ش��ما را در جریان امور نیز قرار 

خواهد داد. 

ترجمه:علیآلعلی

اقتص�ادرفتاری)Behavioral Economics(ش�اخهایازعلماقتصاداس�ت
کهبارویکردش�ناخترفتارواحساساتافراددرراس�تایتحلیلبازاروعوامل

اقتصادی،دردانشگاههایخارجازکشورتدریسمیشود.
اقتصادرفتاریباروشهایعلمیدرفضایروانشناس�یشناختی،فاکتورهای
مرب�وطب�هاحساس�اترادرفهمبازاراس�تفادهمیکند.تعام�لونزدیکیعلوم
اقتصادوروانشناس�یبهواس�طهمحیطرقابتیموجودوپیچیدگیهایحاکمبر

بازارهااجتنابناپذیراس�ت.دراینعلمفردورفتاراوموردتحلیلقرارمیگیرد
وتعاملیبینعلوماقتصادوروانشناس�یایجادمیش�ودتاازنظرروانشناختی
نتایجواقعیترازطبیعتانساندرعلماقتصادبهدستآید.بهرهگیریازاقتصاد
رفتاریسببواقعبینانهترشدنپیشبینیوقایع،پیشبینیبازارهاوبهکارگیری
بهتراستراتژیهاوسیاستهایاقتصادیمیشود.درحقیقتدراقتصادرفتاری
ع�الوهبرحفظجای�گاهروابطریاضی،بهتحلیلرفتاراقتص�ادیافرادوردپیش
فرضانسانعقالییدرتحلیلهاکهخودسبببروزخطادربرخیازپیشبینیها

میشد،پرداختهمیشود.

دکترمرسدهمیرسلطانی
مشاورتوسعهبازار
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فرآوری س��نگ های قیمتی فرصت س��رمایه گذاری 
مناس��بی است. بسیاری از کشور ها با وجود آنکه منابع 
معدنی زیادی در اختیار ندارند، با واردات س��نگ های 
قیمتی و فرآوری آنها از درآمد صادراتی زیادی برخوردار 
 هس��تند. گردش مال��ی این صنع��ت در جهان حدود 
1000 میلیارد دالر اس��ت و ایران با وجود آنکه منابع 
مناس��بی در اختیار دارد، ولی در فرآوری این سنگ ها 
سرمایه گذاری چندانی صورت نگرفته است. به گزارش 
دریک آنالی��ن، با ایجاد ی��ک واحد تولی��د و فرآوری 
س��نگ های قیمتی می توانید از درآم��د صادراتی نیز 

برخوردار شوید.
 

 معرفی طرح
طرح حاضر مربوط به تولید و اس��تخراج سنگ های 
قیمت��ی و ف��رآوری آنها اس��ت. فرآوری صحی��ح و با 
روش های مکانیزه و جدید روی این گونه سنگ ها باعث 
ارزش افزوده بس��یاری می شود و عالوه بر آن می تواند 
نقش اساس��ی در ایجاد اش��تغال نیز ایفا کند. ظرفیت 
تولید س��االنه طرح 30 هزار کیلوگرم اس��ت و بیش از 
60 درصد محصول تولیدی برای صادرات در نظر گرفته 

می شود.
 

 معرفی سنگ های قیمتی
  اس��تفاده از س��نگ های زینتی در ای��ران به حدود 
5 هزار س��ال پیش باز می گردد. پادشاهان هخامنشی 
از س��نگ فیروزه نیش��ابوری برای دادن هدیه استفاده 
می کردند و امروز هم این سنگ در کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و اروپا مش��تریان فراوانی دارد. سنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی معموالً برای دس��ته ای از کانی ها 
به کار برده می ش��ود که با داشتن برخی ویژگی ها آنها 
را از س��ایر س��نگ ها متمایز کند، از آن جمله می توان 
برخی مواد آلی را نیز که پایداری و زیبایی ویژه ای دارند 
و در زین��ت به کار می روند نام برد. ب��ه غیر  از مروارید، 
مرجان، کهربا و چند ماده دیگر که جزو گوهر ها به شمار 
می روند بیش��تر گوهر ها از جمل��ه مواد متبلور معدنی 
هستند.  رنگ سنگ های قیمتی نسبت به پدیده های 
زیب��ای دیگر آن، در درج��ه اول اهمیت قرار می گیرد. 
در اکثر حاالت، این رنگ مربوط به خود س��نگ است 
و به صورت ش��فاف یا نیمه ش��فاف دیده می شود و در 
حاالت خاص نیز، رنگ آنها مربوط به پدیده های نوری 
در سنگ است که از آن جمله بازی رنگ در اپال، آشکار 
ش��دن نور در سنگ ماه، رنگ سطح در ال برا دوریت یا 
پدیده های نوری جذبی در یاقوت قرمز ستاره ای و یاقوت 
کبود ستاره ای و چشم گربه ای را نام برد که در مورد اول 
روی سطح تراش داده به شکل ستاره و در مورد سوم به 
شکل چشم گربه دیده می شود. برای به  کار بردن یک 
س��نگ یا گوهر به  صورت جواهر، سختی معینی الزم 
اس��ت. از لحاظ تعیین ارزش و قیم��ت عالوه بر ارزش 

زیبایی، کمیابی آن نیز در نظر گرفته می شود که تحت 
نام جواهر یا گوهر، فرآورده های آن راهی بازار می شود. 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی عالوه بر مصارف زیبایی 
و تزیینی در گوهر درمانی، س��اینده های بادی، برش با 
فش��ار آب، فیلتر کردن، چاه های نفت، موارد استفاده 

دارویی و دارو سازی و  . . . نیز کاربرد دارند.
 

گردش مالی بین  المللی و جایگاه ایران
 طب��ق برآوردهای انجام ش��ده در س��ال های اخیر 
تج��ارت بین المللی و حجم گردش مالی س��نگ های 
قیمت��ی و نیمه قیمت��ی ح��دود 1000 میلی��ارد دالر 
اس��ت. ایران از نظر تنوع منابع خدادادی س��نگ های 
قیمت��ی و نیمه قیمتی، پس از آمریکای جنوبی، هلند، 
ش��به قاره هند و آفریقای جنوب��ی در رتبه پنجم دنیا 
قرار دارد. آمارها نش��ان می دهند ک��ه ارزش صادرات 
س��نگ های قیمتی ایران ح��دود 500 میلیون دالر و 
مع��ادل 5 صدم درصد از این تجارت س��ودآور جهانی 
اس��ت.  در میان کشورهای آسیایی هیچ کشوری را به 
قدم��ت ایران نمی توان یافت که تاریخ 5هزار س��اله در 
جواهرسازی و زرگری داشته باشد. اکنون کشور ایران 
در رتبه پنجاهم جهان در فناوری س��نگ های قیمتی 
قرار دارد و با وجود منابع غنی متأسفانه در این تجارت 
جهانی به ان��دازه کافی فعال نیس��تیم. ذخایر معدنی 
سنگ های قیمتی کشور بیشتر سنگ های نیمه قیمتی 
هستند. فیروزه، عقیق، روزکوارتز، آمیتیست، آندوزیت، 
تیانیت، کریزکالت، وارازیت، ُدر، باباقوری، چشم گربه ای، 
چشم ببری، جاسپر، گارنت و اپیدوت از انواع سنگ های 
نیمه قیمت��ی موجود در ایران هس��تند و البته باید به 
مروارید خلیج فارس نیز اش��اره کرد که شهرت جهانی 

دارد. 

 وضعیت تولید و فرآوری در کشور
 4 میلیارد تن ذخیره سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 
در کشور شناسایی شده که با این حساب، ایران از نظر 
میزان ذخایر و کیفیت در میان 10 کش��ور مطرح دنیا 
وجود دارد. در ایران بیش از 200 محدوده دارای سنگ 
قیمتی شناس��ایی ش��ده است. س��نگ هایی همچون 
عقیق، فیروزه، س��نگ کریس��تال، گارنت و جاسپر در 
معادن استان های خراسان، اصفهان، آذربایجان شرقی، 
لرس��تان، همدان و زنج��ان وجود دارن��د. عدم وجود 
تکنولوژی پیش��رفته، عدم س��رمایه گذاری و توجه به 
ارتقای سطح مهارت انسانی از مهم ترین دالیل نرسیدن 
ای��ران به جای��گاه اصلی خود در صادرات س��نگ های 
قیمتی است. متأسفانه در زمینه فرآوری کار چندانی در 
کشور صورت نگرفته است و همه ساله مقادیر معتنابهی 
ارز جهت خرید س��نگ های قیمت��ی و نیمه قیمتی به 
صورت تراش خورده از کشور خارج می شود و سنگ های 
مذکور از طرق مختلف که اغلب قانونی نیس��تند وارد 
کشور می شوند. در حال حاضر استخراج، تراش، تولید 
جواهرآالت و حتی فروش و تجارت آن همچنان سنتی 
است و به همین دلیل از ارزش افزوده باالی این صنعت 
محروم هس��تیم.  تنها تراش متداول در کشور در حال 
 )Cabochon(  حاضر تراش معمولی معروف به دامله
اس��ت که آن هم نه تنها ارزش افزوده زیادی را به دنبال 
ندارد بلکه در نابسامانی شدید به سر می برد و به صورت 
محدود تراش صفحه ای Faceted انجام می ش��ود که 
در سطح کشور انگشت شمار بوده و اغلب تولیدات آنها 
دارای اشکاالتی است که از ارزش اقتصادی آن می کاهد 
و از نظر حجم نیز بس��یار محدود اس��ت.  معرفی این 
طرح توس��ط دریک آنالین، با انگی��زه ایجاد یک واحد 
تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به روش های روز 

و پیشرفته دنیا به عنوان نمونه پیشنهاد شده است.
 

 اهمیت اقتصادی
 ارزش برخی س��نگ های قیمتی از طال هم بیشتر 
اس��ت و با برنامه ریزی مناس��ب و اس��تفاده از فناوری 
روز و م��درن، ام��کان فعالی��ت در س��طح بین المللی 
وج��ود دارد و می توان از این ظرفیت اس��تفاده نش��ده 
در کش��ور بهره برد. مطابق بررس��ی های انجام ش��ده 
ارزش افزوده س��نگ های نیمه قیمتی 20 برابر است. به 
بیان دیگر می توان با خریداری یک کیلو س��نگ خام 
با قیمت تعیین ش��ده، با ف��رآوری آن 20 برابر قیمت 
اولیه ارزش افزوده به دس��ت آورد. در مورد س��نگ های 
قیمتی نیز تا 500 برابر ارزش افزوده ایجاد می شود.  در 
ایران 70 نوع سنگ قیمتی و نیمه قیمتی وجود دارد که 
اگر مدیریت صحیحی ب��رای بهره برداری از آن صورت 
گیرد و این س��نگ ها در نهایت به صورت زیور آالت از 
کشور صادر شوند به طور متوسط ارزش افزوده ای حدود 
100 برابر برای آنها ایجاد می ش��ود، بنابراین مهم ترین 
هدف س��رمایه گذاری در این طرح فرآوری سنگ های 
نیمه قیمت��ی ت��ا قیمت��ی و ص��ادرات آنه��ا به صورت 
محصوالت نهایی بوده تا ارزش افزوده حداکثری حاصل 

شود.
 

شاخص های فنی و اقتصادی
 مطاب��ق تحقیقات صورت گرفته، ب��رای ایجاد یک 
 واح��د تولید و ف��رآوری س��نگ های قیمت��ی حدود 
5 میلیارد تومان س��رمایه مورد نیاز اس��ت. البته با هر 
میزان س��رمایه ای می توان فعالی��ت در این صنعت را 
آغاز کرد، ولی برای ایجاد یک واحد صنعتی و استفاده 
از فناوری روز و صادرات محصوالت س��رمایه گذاری 5 
میلیارد تومان مناس��ب اس��ت. مواد اولیه طرح کاماًل 
از داخل کش��ور قابل تهیه اس��ت و حدود 60 درصد از 
محصوالت تولید ش��ده نی��ز برای بازار ه��ای صادراتی 
پیش بینی می ش��ود. نرخ ب��ازده داخلی ط��رح حدود 
40 درصد اس��ت که بازدهی قابل قبولی اس��ت و دوره 

بازگشت سرمایه سه سال است. 
 

ارزیابی نهایی
 تولی��د و ف��رآوری س��نگ های قیمت��ی فرص��ت 
س��رمایه گذاری جذابی است به ش��رط آنکه از ابتدا بر 
صادرات تمرکز داش��ته باشید. بازار بسیار بزرگی پیش 
روی تان اس��ت و تولیدات ایرانی برای موفقیت در این 
بازار از مزیت های زیادی برخوردار اس��ت. نرخ بازدهی 
طرح مناس��ب بوده و ب��ا برنامه ریزی مناس��ب منافع 
اقتصادی طرح می تواند بس��یار بیشتر باشد. این طرح 
به عنوان اولویت س��رمایه گذاری در بسیاری از استان ها 
نیز معرفی ش��ده و ممکن است بتوانید از حمایت های 

دولتی نیز استفاده کنید. 

فرآوری سنگ های قیمتی یک سرمایه گذاری جذاب 
 جوابیه

 جوابیه کانون آموزشگاه های
رانندگی کشور

در تاری��خ دوم اردیبهش��ت 1396، مطلب��ی با عنوان 
گ��ردش مال��ی 650 میلی��ون تومان��ی آموزش��گاه های 
رانندگ��ی به نقل از س��ایت پول نیوز که توس��ط فهیمه 
اکبری صحت به نگارش درآمده بود در روزنامه » فرصت 

امروز« بازنشر شد. 
کان��ون آموزش��گاه های رانندگ��ی کش��ور در این باره 

جوابیه ای داده است که در زیر عینا آن را می خوانید. 
احتراما؛ بازگش��ت به گزارش مندرج در روزنامه شماره 
766 ب��ه تاری��خ 2/2/ 96 در خصوص مطلب آن روزنامه 
محت��رم پیرامون گ��ردش مال��ی 650 میلی��ون تومانی 
آموزش��گاه های رانندگی،  مس��تدعی اس��ت ب��ه منظور 
جلوگیری از تش��ویش اذهان نسبت به چاپ جوابیه ذیل 
وفق ماده 23قانون مطبوعات به شرح ذیل اقدام نمایند. 
نگارن��ده این چنی��ن نتیجه گی��ری نموده ان��د که بنا 
ب��ه گزارش معاونت محت��رم راهنمای��ی و رانندگی ناجا 
در س��ال 1394 ی��ک میلیون و هش��تصد و پنجاه هزار 
جل��د گواهینامه صادر گردیده و آن را تقس��یم بر هزینه 
دریافت گواهینامه نموده و نتیجه گیری گرفته اند که هر 
آموزش��گاه رانندگی س��االنه 650 میلیون تومان گردش 
مال��ی دارد که این مطل��ب خالف و ب��ه دور از واقعیت 

است. زیرا: 
آماری که از ق��ول معاونت محترم راه��ور ناجا عنوان 
نموده ان��د کل گواهینامه های صادره در طول یک س��ال 

بوده است. 
به علت پراکندگی آموزش��گاه های رانندگی در س��طح 
کشور قیمت های آنان یکسان نبوده و به تبع آن گردش 

مالی یکسانی هم ندارند. 
بخ��ش اعظمی از این آمار مربوط به تمدید گواهینامه 
می باشد که از این بابت آموزشگاه ها چون نقشی ندارند، 

 لذا نفعی هم نمی برند. 
این آمار ش��امل گواهینامه های پایه یکم – دوم و ویژه 
نیز می باش��د که آموزش��گاه های خاص و اندکی به این 
نوع آموزش ها می پردازند و باز هم تمام آموزش��گاه های 

رانندگی را شامل نمی شود. 
بخش زیادی از وجه دریافتی آموزشگاه ها به مؤسسات 

پیمان کار و مربیان پرداخت می گردد. 
همانط��ور که عرض ش��د نرخ ها در مراکز اس��تان ها و 

شهرهای کوچک متفاوت می باشد.
 درحالی که نگارنده گزارش هزینه های آموزشی در کل 
کش��ور را معادل تهران محاس��به نموده که این استنتاج 

صحیح نیست. 
ل��ذا گزارش مذک��ور به دالی��ل یادش��ده غیرواقعی و 
موجب مخدوش شدن اذهان عمومی و بدبینی نسبت به 
آموزشگاه های رانندگی است که اغلب به دالیل مشکالت 

مالی در حالت بحران قرار گرفته اند. 
دس��تور فرمایید ضمن تذکر به نگارن��ده، این جوابیه 

طبق قانون در روزنامه درج گردد. 

ایده ناب کسب و کار آنالین و دانش بنیان
فروش آنالین لباس با اتاق پرو مجازی

  )Augmented Reality(  با رش��د فناوری واقعی��ت اف��زوده
بسیاری از کس��ب و کارها تا چند سال آینده به صورت بنیادی تغییر 
خواهند کرد. یکی از این کس��ب و کارها صنعت فش��ن و مد اس��ت. 
همچنین مزون ها و فروش��گاه های لباس نیز از این تغییرات مصون 
نیس��تند. به گزارش دریک آنالین، در چند س��ال گذش��ته با رشد 
فروش��گاه های آنالین در کشور بس��یاری از افراد ترجیح می دهند تا 
خری��د لوازم دیجیتال و لوازم خانگی خ��ود را از این برندهای معتبر 
انجام دهند، در صورتی که 10 س��ال گذشته خرید اینترنتی موبایل 
و کامپیوتر به یک ش��وخی شبیه بود تا واقعیت. اما در زمینه فروش 
لباس این س��ایت ها از موفقیت چندانی برخوردار نبوده اند. مهم ترین 
دلیل حساس��یت افراد و به ویژه خانم ها اطمینان از س��ایز، استایل و 
تن خور لباس اس��ت و به همین منظ��ور پرو لباس در فرآیند خرید 
لباس الزم و ضروری اس��ت. خرید لباس برای بسیاری از افراد کاری 
پرزحمت و زمان بری است. گذشته از تفریح خرید، ولی انتخاب لباس 
مناسب و جست وجوی همه مراکز خرید تقریبا امر ناممکنی به نظر 
می رسد. به همین دلیل امکان مقایسه لباس های مختلف وجود ندارد. 
فروش��گاه های آنالین نیز مشکلی را حل نمی کنند، زیرا همانطور که 
گفته ش��د، لباس برخالف محصوالت دیجیتال ویژگی ثابتی نداشته 
 Virtual و س��ایز و اس��تایل آن برای هر نفر متفاوت است. فناوری
 Augmented ب��ا اس��تفاده از واقعیت اف��زوده Fitting Room
Reality این مشکل را حل کرده است و پیش بینی می شود با توسعه 
این فناوری تا چند س��ال آینده خرید لباس به صورت س��نتی کاماًل 
منس��وخ می شود. یکی از کاربردهای فناوری واقعیت افزوده استفاده 
در ف��روش آنالین لباس و اتاق پرو مجازی اس��ت. در این صورت هر 
فرد می تواند لباس های مختلف از فروشگاه ها و سایت های مختلف را 
پرو کرده و لباس مناس��ب از نظر سایز، استایل و فیتنس را انتخاب 
کند. ش��ما می توانید با اس��تفاده از این فناوری و ایجاد یک پلتفرم 
واسط و یک اتاق پرو مجازی پیشرفته، محصوالت مختلف فروشگاه ها 
و مراکز خرید موجود در س��طح ش��هر را به نمایش گذاشته و امکان 
پوشیدن لباس گالری ها و فروشگاه های مختلف را به صورت مجازی 
فراه��م کنید، در این صورت خریداران به راحتی می توانند لباس های 
مختلف را که هم اکنون در مراکز خرید وجود داشته مقایسه کرده و 
مناسب ترین لباس از نظر قیمت، کیفیت و برازندگی را انتخاب کرده 
و به صورت مجازی پرو کرده و لباس های مختلف را از فروش��گاه های 
مختلف، با هم ست کنند بدون آنکه مجبور باشند روزها و ساعت های 
متوالی وقت صرف کنند. همچنین صاحبان فروشگاه ها نیز مشتریان 
بیشتری داشته و در عین حال دیگر به انبار کردن لباس های مختلف 
از نظر سایز، رنگ و مدل در مغازه نیازی ندارند. پس از انتخاب خریدار 
و نهایی کردن س��فارش می توانند رنگ و سایز مورد نظر را برای وی 

تهیه کنند.
 شما نیز می توانید به عنوان پلتفرم واسط، از صاحبان فروشگاه های 
لباس برای نمایش و معرفی لباس های ش��ان حق عضویت بگیرید یا 
اینکه درصدی از هر خرید متعلق به شما باشد. همچنین فروشگاه ها 
می توانند از این س��ایت به عنوان محل مناسبی برای تبلیغات خود و 
اعالم فروش ویژه، حراج یا معرفی مجموعه های جدید خود استفاده 
کنند. با راه اندازی این س��ایت عالوه بر حل مش��کل موجود در بازار 
لباس صاحب یک کسب و کار دانش بنیان نیز می شوید. البته موفقیت 
در این کسب و کار نیازمند تحقیق و توسعه فراوان و داشتن تیم فنی 

ماهر و مجرب است. 

گزارش 2

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

قیمت روز انواع خودرو،  قیمت ارز، طال و سکه،  قیمت نفت  و...

p r i c e . f o r s a t n e t . i r
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آیا کاکتوس عوارض وای فای را از بین 
می برد؟ 

بس��یاری از م��ردم در م��ورد مض��رات اس��تفاده از موبای��ل و 
تکنولوژی ه��ای مرتب��ط ب��ا آن همچ��ون ش��بکه های وایرلس و 
دس��تگاه های تولید امواج چیزی نمی دانن��د. تقریباً هیچ موجود 
زنده ای وج��ود ندارد که در اطراف این دس��تگاه ها زندگی کند و 
بتواند از اثرات این امواج بر ساختار سلولی بدنش در امان باشد. در 
فرانس��ه به هیچ یک از کودکان زیر ۱۵ سال اجازه داده نمی شود 
که از فناوری های مرتبط با موبایل استفاده کنند. همچنین اتحادیه 
اروپا الیحه ای را به تصویب رس��انده است که به موجب آن باید از 
آوردن گوشی  همراه به مدارس جلوگیری شود و به هیچ وجه نباید 

در مدارس از اینترنت وایرلس استفاده شود. 

تأثیر وای فای بر سالمتی بدن
در سال ۲۰۱۲ در اروپا تحقیقی روی خون و بزاق دهان افرادی 
که در معرض این دس��تگاه ها قرار دارند صورت گرفت و نتایج آن 
اینچنین نش��ان داد که، یک نفر از هر سه نفر این افراد در معرض 
تابش بیش از حد بوده اند. در سال ۲۰۰۲ در تحقیق دیگر که روی 
۳۰۰ مورد از بیماران صورت گرفته بود، چنین مشخص شده بود 
که ریشه ۱۳۸ مورد از بیماری های مختلف این افراد، قرار گرفتن 

در معرض امواج رادیویی و تابش ها بوده است. 

 وای فای سبب بی خوابی می شود
مطالعات و تحقیقات نشان  می دهد امواجی که از وای فای تولید 
می شوند از جنس الکترومغناطیس هستند و این امواج روی خواب 
انس��ان ها تأثیر می گذارد؛ در س��ال ۲۰۰۷ در این مورد آزمایشی 
انجام ش��د به این صورت که تعدادی از افراد را در اتاقی قرار دادند 
که در معرض امواج الکترومغناطیسی قرار داشتند، در سوی دیگر 
تعدادی از افراد را در اتاقی قرار دادند که از این امواج به دور بودند. 
پس از انجام این آزمایش مش��اهده شد آن دسته از افراد که در 
معرض امواج الکترومغناطیسی قرار داشتند، الگوهای موجی واقع 
در مغز که مربوط به خواب آنها می ش��ود، تغییر کرد و به سختی 

می توانستند بخوابند. . 

ساماندهی انتشار بازی های موبایلی خارجی 
در سال جاری

معاون نظارت و ارزش��یابی بنیاد ملی بازی های رایانه ای از آغاز 
نگارش آیین نامه و شیوه نامه های انتشار بازی های موبایلی خارجی 
خبر داد. محمدرضا داوودی اظهار کرد: براساس آیین نامه هایی که 
در حال تدوین اس��ت، انتشار بازی های موبایلی خارجی منوط به 

گرفتن مجوز نشر از بنیاد ملی بازی های رایانه ای خواهد شد. 
وی افزود: در نظر داریم در نیمه نخس��ت امسال آیین نامه ها را 
تکمیل و س��ازوکار اجرایی آن را نیز مشخص کنیم. براین اساس 
شرکت ها یا افرادی که به عنوان ناشر بازی موبایلی خارجی فعالیت 
می کنند ابتدا باید به عنوان ناشر بازی موبایلی در پایگاه داده بنیاد 
مل��ی بازی های رایانه ای ثبت ش��وند و س��پس با ارائه ق��رارداد یا 
تفاهم نامه بین خود و بازی ساز خارجی می توانند درخواست گرفتن 
مجوز نش��ر بازی را بدهند. محمدرضا داوودی خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر عدم ش��فافیت و محرز نبودن تفاهم نامه ها برای بنیاد 
ملی بازی های رایانه ای به عنوان متولی انتشار بازی در ایران باعث 

بروز مشکالتی شده است که قصد داریم آن را اصالح کنیم. 

چند نکته امنیتی درباره خریدهای آنالین
با توجه به حضور هکرها در فضای مجازی، هنگام خرید آنالین 
باید نکات امنیتی را رعایت کرد تا بدین ترتیب فرصت سوءاستفاده 
برای هکرها فراهم نشود. به گزارش ایسنا، خرید کردن به صورت 
آنالین بسیار راحت است، اینکه تنها با چند کلیک ساده می توانید 
محصول یا محصوالت بیش��تر را با قیمت مناس��ب تر بدون هیچ 
زحمت��ی در منزل خود تحویل بگیری��د. اما در فضایی که کاربر و 
انتقال وجه وجود دارد، هکرهای مخرب و پرسه زن هم برای ضربه 
زدن به حساب ها وجود خواهند داشت و یکی از تاکتیک های مورد 
عالقه هکرهای مخرب، راه اندازی وب سایت های خرید جعلی است. 
اول از همه اطمینان حاصل کنید که ش��ما در حال خرید از یک 
آدرس اینترنتی واقعی هس��تید و به س��ایت های خرید امن که از 
اطالعات شما محافظت کنند، دسترسی داشته باشید. برای خرید 
از یک وب سایت، مطمئن شوید که با SSL  رمزگذاری شده است 
و این را بدانید که هر وب س��ایت باhttps: // شروع می شود و یک 
نماد قفل س��بزرنگ در کنار آن وج��ود دارد. از اتصاالت امن برای 
خرید آنالین استفاده کنید تا ایمن بمانید و دستگاه وای فای خود 
را در مکان مناسب و رمزگذاری با استفاده از WPA2 که یکی از 
بهترین و امن ترین روش های رمزگذاری است قرار دهید. سیستم 
عامل خود را با استفاده از مرورگر و آنتی ویروس به روزرسانی کنید. 
چشم از حساب های خود برندارید. یعنی به صورت دوره ای حساب 
بانکی خود را بررس��ی و چک کرده تا از هرگونه فعالیت مشکوک 
باخبر شوید. از استفاده کلمه عبور یکسان برای حساب های خود 
جدا بپرهیزید. این به خودی خود یک خطر امنیتی بزرگ محسوب 
می شود. حتما یک نسخه از تراکنش خریدهایی را که از فروشگاه 
ب��ه صورت آنالین انج��ام داده اید حفظ کنید ک��ه در صورت بروز 
مشکل توسط آن اقدام و پیگیری کنید. از پرداخت به صورت کارت 
به کارت در فروش��گاه های آنالین بپرهیزید. همچنین از نگهداری 
رس��ید بانکی و اطالعات بانکی در کنار کارت بانک جدا بپرهیزید. 
از ذخی��ره اطالعات بانکی روی گوش��ی های خود هنگام خرید از 
فروش��گاه های آنالین بپرهیزید چون هکرها با آلوده کردن گوشی 
با نرم افزارهای مخرب می توانند به راحتی به اطالعات حس��اب ها، 
ش��ماره تلفن ها، یادداش��ت ها و عکس ها دسترسی داشته باشند. 
از فروش��گاه هایی خرید کنید ک��ه دارای نماد اعتماد الکترونیکی 
هس��تند. حتماً از صفحه کلیدهای مجازی اس��تفاده کنید. مبالغ 
را از طری��ق کارت اعتباری پرداخت کنی��د. این ابزارها از بهترین 
و اثرگذارترین روش ها برای محافظت و حمایت از اس��تفاده کننده 
است. ارسال پول از طریق سیستم مخابراتی می تواند ریسک داشته 
باشد؛ همانند ارسال وجه نقد، اگر یک بار ارسال شود، دیگر ارسال 
ش��ده است. ش��ما نمی توانید آن را برگردانید. خرید در اینترنت و 
اس��تفاده از ابزارهای شبه  نقد مانند چک شخصی می تواند ریسک 
داشته باشد. تنها زمانی از این ابزارها استفاده کنید که شخصی را 

که با او معامله می کنید می شناسید. 

ایران بزرگ ترین تأمین کننده اینترنت 
عراق است

مدیرعامل ش��رکت ارتباطات زیرساخت ایران گفت که ایران 
بزرگ ترین تأمین کننده اینترنت عراق اس��ت و ۷۰درصد بازار 

اینترنت این کشور را در اختیار دارد. 
محمدجواد آذری جهرمی با اش��اره به پیشی گرفتن ایران از 
ترکیه و عربستان در تصاحب بازار عراق، افزود: عراق، از طریق 
ترکی��ه، ایران و عربس��تان به بازار جهانی اینترنت دسترس��ی 
داش��ت که ب��ه دلیل مس��ائل جغرافیایی و فعالی��ت گروه های 

تروریستی در ترکیه، این کشور حذف شد. 
مع��اون وزیر ارتباط��ات با بیان اینکه با حذف ش��دن ترکیه 
از تأمی��ن اینترنت عراق رقابت بین جمهوری اس��المی ایران و 
عربس��تان بود که ما توانس��تیم ۷۰درصد این بازار را تصاحب 

کنیم. 
وی افزود: اما امروز با برطرف ش��دن مسائل امنیتی در عراق 
و رفتن این کش��و به س��مت آس��ایش و آرامش و محو ش��دن 
تروریس��ت ها، طبیعی اس��ت که ترکیه به ب��ازار اینترنت عراق 

برگردد. 
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران خاطرنشان کرد: 
ای��ران، ترکی��ه را رقیب جدی در زمینه تأمی��ن اینترنت عراق 
می داند، بنابراین الزم اس��ت خود را در س��رویس دهی تقویت 

کند. 
جهرمی با اش��اره ب��ه ایجاد گذرگاه بین الملل��ی در اهواز که 
پنجش��نبه هفته گذش��ته انجام ش��د، افزود: این گذرگاه به ما 
کم��ک خواهد کرد با کیفیت بهتری خدمات اینترنتی به عراق 

عرضه و تسلط خود را بر بازار عراق حفظ کنیم. 
وی در ادام��ه با بیان اینکه باید برای صادرات محتوای تولید 
ش��ده در کش��ور تالش کنیم، گفت: در حال حاضر تعامل ها و 
تبادل های ارتباطی مان با کش��ور های همس��ایه در سطح اروپا 
درحال برقرار شدن است که با استقرار گذرگاه هایی که نزدیک 
به کش��ورهای همس��ایه باش��د این امر از طریق داخل صورت 

خواهد گرفت. 
مع��اون وزیر ارتباط��ات، بازار عراق را بازاری حس��اس برای 
کشورمان به دلیل تمایل زیادی که در این کشور برای استفاده 
از محتواهایی که در شبکه های ایران چه در بخش ویدئو و چه 
شبکه های اجتماعی وجود دارد ارزیابی کرد و عنوان داشت: ما 
بای��د این امکان را به وجود آوریم که حداقل فاصله را به لحاظ 
کیفیت شبکه ای با کش��ورهای همسایه داشته باشیم، بنابراین 
استقرار این گذرگاه بین المللی و اتصال آن از طریق فاو به بازار 
عراق باعث می شود کیفیت سرویس های ارتباطی بین دو کشور 

بهبود قابل توجهی پیدا کند. 
آذری جهرمی گفت: اکنون کاربرانی که در بازار کش��ور عراق 
هس��تند و تمایل داشته باشند از س��رویس های فناوری بخش 
توس��عه داده شده در جمهوری اس��المی ایران استفاده کنند، 
می توانند با کیفیت بهتری به این محتواها دسترس��ی داش��ته 

باشند. 
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران افزود: البته الزم 
است توس��عه دهندگان نرم افزار سرورهای خود را به خوزستان 
آورده و در اهواز مس��تقر کنند که حداکثر کیفیت الزم را برای 

بازار کشور هدف که عراق است فراهم کنند. 
آذری جهرم��ی گفت: اکنون تعداد »۲۰ رک«ظرفیت موجود 
اس��ت و تا یک سال آینده 6۰رک دیگر اضافه می کنیم و عالوه 
برآن دیتاسنترهای بخش  خصوصی و سازمان فناوری اطالعات 
در س��طح استان هس��تند که می توانند نقش مؤثری در ایجاد 
س��رویس های برای صادرات در ش��بکه ملی اطالعات داش��ته 

باشند. 

نمونه اولیه نمایشگر جدید سامسونگ با 
قابلیت کشش و انعطاف

سامس��ونگ ب��ا ارائه طرح هایی جس��ورانه و جال��ب توجه از 
نمایشگرهای جدید در دیسپلی ویک، توجهات را به سوی خود 

جلب کرده است. 
سامس��ونگ دیس��پلی به تازگی در کنفرانس دیس��پلی ویک  
)Display Week( حض��ور یافته اس��ت. دیس��پلی ویک در 
واقع ی��ک کنفرانس مرتبط با فناوری تولید نمایش��گر اس��ت 
که توس��ط جامعه  ای موس��وم به SID میزبانی  می ش��ود و در 
دوره اخی��ر آن نیز برخی  از نمونه های اولیه مهیج و جس��ورانه 
خودنمایی کرده اند. در رتبه اول، یک نمایشگر اولِد ۹.۱ اینچی 
از سامس��ونگ با قابلیت لوله ش��دن، خم شدن و حتی کشیده 
ش��دن قرار دارد که با اعمال کش��ش، تغییر ان��دازه می دهد و 

سپس به سایز اصلی خود برمی گردد.
 این نمایش��گر که نمونه اولیه ای از محصول جدید ش��رکت 
سامس��ونگ اس��ت، بر خالف س��ایر صفحه نمایش ه��ای قابل 
انعطاف��ی ک��ه در بازار موجود هس��تند و معم��والً تنها قابلیت 
خم ش��دن در یک جه��ت دارند، قابلیت خم ش��دن در هر دو 
جه��ت دارد. هنوز هیچ برنامه دقیقی در مورد زمان عرضه این 
نمایش��گر به بازار ارائه نشده است. حتی هنوز مشخص نیست 
آیا چنین صفحه نمایشی واقعاً در مقیاس تجاری و برای بازارها 
تولید می شود یا خیر. با این حال به نظر می رسد این نمایشگر 
واقع��اً تأثیرگ��ذار و جالب توجه اس��ت. گزینه بع��دی در این 
کنفرانس که در رتبه دوم محصوالت جالب توجه سامس��ونگ 
ق��رار می گیرد، یک ال س��ی دی با رزولوش��ن ۳۸۴۰ در ۲۱6۰ 
از نوع 4KK اس��ت؛ نمایش��گری که می تواند روزی در آینده 
خودش را در هدس��ت های واقعی��ت مجازی و واقعیت افزوده و 
برای ارائه تصاویر شفاف تر و بهتر مطرح کند و ما با استفاده از 
آن، دیگر با مش��کالتی از قبیل پیکسل های قابل رؤیت روبه رو 
نباش��یم؛ موردی که در حال حاضر در هدست های موجود در 
بازار مشاهده می ش��ود. برای مقایسه می توانیم اشاره کنیم که 
صفح��ه نمایش هدس��ت آکیولس ریفت دارای رزولوش��نی به 

مقدار ۱۰۸۰ در ۱۲۰۰ پیکسل است.
 ظاهراً نمایشگر سامس��ونگ دارای یک بهبود قابل مالحظه 
در کیفی��ت تصویر اس��ت. البت��ه در اینجا هم ف��رض را بر این 
می گذاریم که چنین محصول��ی روزی به بازارها عرضه  خواهد 
ش��د. بار دیگر باید اش��اره کنیم که برای این محصول هم هیچ 

برنامه تجاری معینی در حال حاضر اعالم نشده است. 
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تبادل  بودن س��رعت  نامح��دود 
داده در بس��تر فیبر نوری، بهترین 
گزینه ب��رای رفع نیازهای ارتباطی 
دهه های آینده است. فناوری فیبر 
منازل ی��ا هم��ان FTTH نیز به 
دلیل ع��دم اس��تفاده از تجهیزات 
فع��ال در طول مس��یر نس��بت به 
خراب��ی مقاوم تر ب��وده و عیب یابی 
و رف��ع ای��راد احتمال��ی در ای��ن 
فناوری بسیار سریع تر و راحت تر از 
شبکه های مسی صورت می گیرد. 

ایران، چندی  ش��رکت مخابرات 
پیش پروژه FTTH با نام تجاری 
»تانوما« را به عنوان محصول جدید 
رس��ما رونمایی کرد. پ��روژه فیبر 
ن��وری زمینه تحول اساس��ی را در 
شبکه دسترسی ش��رکت مخابرات 
ایران فراهم ک��رده و دوران گذار از 
ش��بکه های مبتنی بر مس به سوی 
تانوما و FTTH آغاز ش��ده است 
و به گفته مس��ئوالن، دس��تاوردی 
ک��ه این تغییر فن��اوری برای ما به 
ارمغان می آورد این است که دیگر 
با محدودی��ت پهنای بان��د مواجه 
نخواهی��م ب��ود. درحالی که س��یم 
مس��ی این محدودیت را داش��ت. 
از س��وی دیگر، فیب��ر از نظر ایجاد 
بس��تری امن و پایدار نیز، ش��رایط 
بهت��ری را برای ش��بکه مخابراتی 

کشور ایجاد می کند. 

  خدمات و سرویس های پروژه 
تانوما

فیبر نوری، مش��تریان باند پهن 
و مکالم��ه را پش��تیبانی می کن��د. 
آنه��ا می توانند از تمام خدماتی که 
بر بس��تر اینترنت ارائه می شود، بر 
بس��تر فیبر نوری اس��تفاده کنند. 
در حال حاضر، بسته های متفاوتی 
از تانوما طراحی ش��ده که در قالب 
اینترنت پرس��رعت بر بس��تر فیبر 
نوری به مش��تریان ارائه می ش��ود. 
در کن��ار آن، مکالمه رایگان درون 
اس��تانی ب��رای یک خ��ط تلفن و 
هرم��اه یک هفت��ه اینترنت رایگان 
نیز به عن��وان ویژگی محصوالت در 

نظر گرفته  شده است. 
بر این اساس فیبر نوری، با پهنای 
بان��د باال، فرصتی اس��تثنایی برای 
ارائه خدم��ات و کاربردهای جدید 
ایجاد کرده است. سرویس هایی که 
بر بستر این فناوری ارائه می شوند، 
می توانن��د کیفی��ت زندگ��ی ما را 
به نحو چش��مگیری ارتق��ا دهند، 
نصی��ب  بیش��تری  ارزش اف��زوده 
شرکت های مخابراتی کنند و توان 
آنها را برای گس��ترش خدمات پایه 
باال بب��رد و هزینه های نگهداری و 

پشتیبانی ش��رکت های ارائه دهنده 
سرویس نیز به نحو قابل مالحظه ای 

کاهش می یابد. 
 

چه تحوالتی با تانوما در 
شبکه مخابراتی کشور ایجاد 

می شود؟ 
آنچه امروز در حوزه ICT مطرح 
اس��ت و رون��د آتی ای��ن صنعت را 
متوجه خود کرده، افزایش ترافیک 
دیتا در دنیاس��ت. هرچقدر جامعه 
ب��ه س��مت مص��رف ویدئو س��وق 
یابد، حج��م تبادل ترافیک افزایش 
می یابد و باعث می ش��ود تس��هیل 
تب��ادل ترافی��ک در کان��ون توجه 
قرار گیرد و بس��تری فراهم شود تا 
حجم ترافیک بیش��تری را از خود 
عبور دهد و مشتری تصور نکند که 
ب��ا توجه به حجم ب��االی تقاضا در 
بخ��ش دیتا، نمی توان��د به نیازها و 

خواسته های خود دست یابد. 
بر این اس��اس، آخری��ن فناوری 
در ای��ن ح��وزه فیبر نوری اس��ت. 
درواقع، فیبر تنها فناوری ای اس��ت 
محدودیت  ب��دون  می توان��د  ک��ه 
تقاض��ای مش��تریان و حجم باالی 
ترافیک دیتا را پش��تیبانی کند. از 
سوی دیگر، تلفن همراه نیز ناگزیر 
اس��ت از قابلیت های فیبر استفاده 

کند، زیرا به بس��تری نیازمند است 
که بتواند بیش��ترین حجم ترافیک 
را پش��تیبانی کن��د و از خود عبور 
بنابرای��ن، فیبرنوری فناوری  دهد. 
مورد نیاز در ه��ر دو بخش ثابت و 
سیار اس��ت و اپراتوری مثل ما که 
در هر دو بخش فعال اس��ت باید به 
این موضوع توجه ویژه داشته باشد. 
 ب��ه گفت��ه بابک تراکم��ه، عضو 
کمیت��ه  رئی��س  و  هیأت مدی��ره 
ایران  فیبرنوری ش��رکت مخابرات 
ریس��ک اصلی در این پ��روژه، تنها 
مرب��وط به مش��تری و خواس��ت و 
تقاض��ای اوس��ت. اگر مش��تری به 
ای��ن پ��روژه اقبال نش��ان دهد که 
امیدواری��م این اتف��اق بیفتد، بعد 
از اطالع رس��انی و فراه��م کردن و 
تأمی��ن محتوا برای او، مطمئنا این 
خواهد  س��ودآور  س��رمایه گذاری، 
ب��ود. از طرف��ی، در فضاهای��ی از 
ش��بکه که نوس��ازی صورت گرفته 
و ب��ه  ج��ای کابل ه��ای مس��ی از 
فیبرنوری اس��تفاده  شده، با کاهش 
هزینه ها روبه رو هستیم، زیرا هزینه 
به مراتب  فیبرن��وری  از  نگه��داری 
کمتر از کابل مس��ی اس��ت. عالوه 
براینک��ه ش��رکت مخاب��رات ایران 
کش��ور  کل  ارتباط��ات  قب��ال  در 
مس��ئولیت دارد و آن این است که 

آخرین فناوری ها را برای مشتریان 
و مردم ایران فراهم کند. مخابرات 
ایران ناگزیر به اجرای پروژه تانوما 
در کش��ور ب��ود، بنابرای��ن، به این 

سرمایه گذاری خوش بین هستیم. 

جایگاه ایران در حوزه فیبر 
منازل در دنیا

براس��اس  تراکم��ه  اعتق��اد  ب��ه 
الگوهای موج��ود در دنیا، ایران در 
بخش فیبر، فاقد جایگاه اس��ت. در 
منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا 
)من��ا(، کش��ورهایی چ��ون قط��ر، 
کوی��ت، ترکیه و لبنان اس��تفاده از 
FTTH را شروع کرده اند و باوجود 
جمعی��ت کم، در رتبه بندی ها از ما 
جلوتر هس��تند؛ ام��ا اتفاقی که در 
این پروژه می افتد با ورود ش��رکت 
مخابرات ایران در حوزه فیبرنوری، 
امیدواریم ک��ه این جایگاه به زودی 
ب��رای ای��ران نی��ز ایجاد ش��ود. ما 
مقدمات عضویت در مجمع جهانی 
فیبر نوری در آسیا را انجام داده ایم 
و ثبت نام مقدمات��ی صورت گرفته 
است. زمانی که در این مجمع عضو 
ش��ویم و آمارهای شرکت مخابرات 
ایران به رس��میت ش��ناخته شود، 
جایگاه مناس��بی برای کشور ایجاد 

خواهد شد. 

»تانوما« و تحوالت پیش روی مشترکان اینترنتی

 
ارتباط��ات  ش��رکت  مدیرعام��ل 
زیرس��اخت گف��ت ک��ه طی س��ال 
گذش��ته ۱۰۰هزار ش��غل در حوزه 

فناوری در کشور ایجاد شد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، ج��واد آذری 
جهرمی در مراس��م افتتاح طرح های 
وزارت ارتباط��ات در اه��واز اظه��ار 
کرد: توس��عه ICT رشد فزاینده ای 
طی س��ال های اخیر داشت که البته 
مطالع��ات آن طی ۱۲ س��ال انجام 
شده بود. یکی از خدمات مهمی که 
در دول��ت یازدهم ص��ورت گرفته و 
آغاز شد همین شروع مراحل شبکه 

ملی فناوری اطالعات بود. 
وی اف��زود: همزم��ان با ش��رایط 
نامس��اعدی که خوزس��تانی ها با آن 
مواج��ه بودن��د و قطع��ی ب��رق هم 
پی��ش آمد با وزیر به بوش��هر رفتیم 
که استاندار بوش��هر خطاب به وزیر 
گفت فیبر نوری ش��هر جم به خاطر 
س��یل و بارندگی ش��دید قطع شده 
بود و در انته��ای گالیه ها گفتند به 
یک هزار س��ال قبل برگشته و داریم 

ب��ا دود ب��ه همش��هری ها اطالعات 
می دهیم. خطاب به اس��تاندار گفتم 
نب��ود اینترن��ت به چهار س��ال قبل 
برمی گ��ردد نه یک هزار س��ال چون 
این خدم��ات طی چهار س��ال قبل 
ارائه شده اس��ت. جهرمی بیان کرد: 
ش��بکه ملی اطالعات تولید محتوای 
ملی و قیمت مناس��ب را برای مردم 

به ارمغان می آورد. تعرفه نصف برای 
اس��تفاده از محت��وای ش��بکه ملی 
اطالعات و ارتباطات توسط اپراتورها 
تهیه شده اس��ت. در برخی زمینه ها 
رش��د ۳۰۰درصدی را تجربه کردیم 
که ب��رای تولیدکنندگان محتوا بازار 
کار فراهم کرده اس��ت. معاون وزیر 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات عنوان 

کرد: ۱۰۰ هزار اش��تغالی که س��ال 
گذش��ته در این حوزه برای کش��ور 
ایج��اد ش��د مدی��ون زحمات��ی بود 
که تح��ت مدیریت و رهب��ری وزیر 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات و با 
همکاری همه محقق ش��د. جهرمی 
با اش��اره به اینکه اس��تان خوزستان 
دارای ی��ک موقعیت سوق الجیش��ی 

ب��رای م��ا اس��ت، گف��ت: ارتباطات 
بین المل��ل کش��ور ع��راق از طریق 
کش��ور ترکیه انجام می ش��ود که ما 
دنب��ال رقابت ب��رای ورود ب��ه بازار 
کشور عراق هس��تیم. سعی می شود 
بازار کشور عراق را از طریق مرز فاو 
تأمین ک��رده و بازاری برای محتوای 
داخلی خود در کش��ور عراق فراهم 
کنیم. مدیرعامل ش��رکت ارتباطات 
زیرس��اخت اظه��ار کرد: اگر کس��ی 
بخواهد از عراق برای تولید محتوا به 
خوزس��تان بیاید اول به فرانکفورت، 
بعد تهران و در نهایت به خوزس��تان 
می آی��د ک��ه در ح��ال حاض��ر این 
جهرم��ی  برداش��تیم.  را  فاصله ه��ا 
 IP بیان کرد: اس��تقرار ش��بکه ملی
از فروردین ماه س��ال ج��اری در ۳۵ 
نقطه کش��ور از جمله اه��واز انجام و 
واگذاری ه��ای آن ب��ه اپراتورها نیز 
ص��ورت گرفت��ه و قیم��ت اتصال به 
شبکه ملی اطالعات را بسیار کاهش 
داده اس��ت. این کمک بسیار بزرگی 
برای هموارس��ازی مسیر برای تولید 

محتوا در استان است. 

کارمندان ش��رکت هایی همانند 
گ��وگل و اپ��ل بازدهی بیش��تری 
دیگ��ر  کارمن��دان  ب��ه  نس��بت 

شرکت ها دارند.
  ش��رکت هایی همانن��د اپ��ل، 
 ۴۰ ِدل  و  گ��وگل  نت فلیک��س، 
درصد بازدهی بیش��تری نسبت به 
میانگین دیگر شرکت ها دارند. این 
موضوع براساس تحقیقی از مشاور 
 Bain & Company ش��رکت

ارائه شده است. 
ش��اید ب��ه نظ��ر برس��د ای��ن 
موض��وع به دلیل سیاس��ت کاری 
این ش��رکت ها باش��د که مبتنی 
ب��ر اس��تخدام اف��راد ب��ا کارایی 
ب��اال اس��ت؛ اف��رادی ک��ه به طور 
ویژه ای کارایی باالتری نس��بت به 

دیگ��ر کارمندان دارن��د. به گفته 
 مای��کل منکینز، یکی از ش��رکای

ای��ن   ،Bain & Company  
موضوع اصاًل ارتباطی با استخدام 

افراد با کارایی باال ندارد. 
ای��ن  کارمن��دان  ۱6درص��د 
برجس��ته  و  ممت��از  ش��رکت ها 
هستند، درحالی که این میزان در 

س��ایر ش��رکت ها ۱۵درصد است. 
درص��د کارمن��دان برجس��ته در 
ش��رکت های گوگل و اپل با سایر 
ش��رکت ها حدودا برابر اس��ت؛ اما 

ش��رکت های گوگل و اپل کارایی 
باالتری دارن��د. دلیل این موضوع 
نحوه اس��تفاده از کارمندهای برتر 

است.
 مدی��ران ش��رکت های بزرگ از 
۱۲ بخش صنعت��ی، اعالم کردند 
س��ه مؤلفه موجود در انسان بیش 
از هر چی��ز دیگری به��ره وری را 
افزایش می دهد؛ زمان، اس��تعداد 
و ان��رژی. ش��رکت هایی ک��ه جزو 
بهترین ه��ا هس��تند، ب��ه نح��وی 
را  خ��ود  کس��ب وکار  فرآین��د 
سازماندهی کرده اند که نسبت به 
سایر ش��رکت ها ۴۰درصد بازدهی 
بیش��تری دارند و سود حاشیه ای 
آنها بین ۳۰ تا ۵۰درصد بیشتر از 

میانگین صنعت است. 

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت:

1۰۰ هزار شغل سال گذشته در حوزه فناوری ایجاد شد

چرا کارمندان اپل و گوگل بازدهی بیشتری دارند

خبر خبر



نقل قول هایی درباره جان اف کندی 

با گذش��ت زمان دستاورد های رهب��ران بزرگ در راه 
هدفمند مورد استفاده قرار می گیرد.

 ج��ان اف کندی رهبری بزرگ ب��ود که زندگی وی 
در سال های جوان��ی اش در 45 سالگی به پایان رسید. 
ایشان سومین رئیس جمهور ایاالت متحده بود که تأثیر 

فراوانی در کشورش و جهان گذاشته است.
 داستان��ش در م��ورد قهرمان��ی در جن��گ، قهرمان 
جنب��ش حقوق مدنی آمریکا، مخت��رح سپاه صلح و در 

آخر مسابقه رویایی اش برای سفر به فضا فراگیر شد. 
الیزاب��ت وارن، سنات��ور آمریکای��ی بی��ان می کن��د: 
کن��دی، رئیس جمه��ور ساب��ق آمریکا، به عن��وان یک 
رهبر و سیاستمدار، کس��ی که رویاهای بزرگی داش��ت 

چشم انداز های عظیمی به آینده ارائه می دهد.
 هرچند دوران ریاست جمهوری اش به طور غم انگیزی 
کوتاه ب��ود اما ایده هایش از طری��ق برنامه هایش مانند 
سپ��اه صلح و مراکزی مانند مرکز جان اف کندی برای 
هنر های نمایشی در واشنگتن به جا مانده است. کلمات 
و اعمالش در نس��ل آمریکا تأثی��ر می گذارد تا خدمات 
عموم��ی را درگیر کند و ش��هروندانی فع��ال و متعهد 

بسازد.
 جان اف کن��دی آمریکاییان را در مورد چالش هایی 
که به عنوان یک ملت ایده آل با آن روبه رو هس��تند )تا 
بدانند ب��رای ساخت یک کشور به چ��ه چیز هایی نیاز 

دارند( به تفکر وا می دارد. 
اد م��ارک، سنات��ور ای��االت متحده در م��ورد کندی 
می گوید: هدف او در حقیقت انجام کارهای خداپسندانه 

در زمین بوده است.
جو کندی، نماینده ایاالت متحده نیز در ادامه اظهار 
می کن��د: او همه ما را برای داش��تن آین��ده ای بهتر و 

بزرگ تر برای کشور به چالش کشیده است. 
جایی که انس��ان ها روی ماه قدم خواهند گذاش��ت. 
جای��ی ک��ه انس��ان ها ب��ا معلولی��ت نی��ز می توانند از 
خوش��بختی لذت ببرند و جایی که رنگ پوست ش��ان 
آنها را از دموکراسی و ش��رافت انس��انی دور نمی کند و 
کشوری که شهروندانش می توانند تخم صلح را بکارند. 
 جکی کندی نی��ز می گوید: رئیس جمهور های بزرگ 
دیگری دوباره خواهیم داشت اما هرگز کملوت دیگری 

نخواهیم داشت.
ج��وزف کندی، پدر جان اف کندی می گوید: دو چیز 
همیشه راجع به او می دانستم؛ نخستین چیز این است 
که او باهوش است. دومین مورد این است که او پسری 

است که عاشق پدرش است. 
تئودر وایت نیز بیان می کند: برای من ش��ناخت جان 
اف کندی دش��وار است. تنها تصویری که از وی به یاد 

دارم بسیار زیبا و دلنشین است.
 او را می بین��م ک��ه از پله های هواپیم��ا به آرامی باال 
می رود و سپس به سوی جمعیت باز می گردد و دستش 
را ب��رای وداع با جمعیت قبل از اینکه از دیده ها پنهان 

شود باال می برد. 
INC. com :منبع

خرید آسان تر با گوگل اسیستنت

 این دستیار مجازی، امکان پرداخت را از طریق فرمان 
صوت��ی افراد فراه��م می کند. گوگل با اف��زودن قابلیت 
انج��ام معامالت به دستیار مجازی خ��ود، امکان خرید 
آسان تر را فراه��م کرد. پرداخت، ش��ناسایی، اعالن ها، 
دریاف��ت رسید و ایجاد حس��اب از جمل��ه قابلیت های 

گوگل اسیستنت هستند. 
وال��ری نایگراد، مدیر تولید گوگل اسیس��تنت، درباره 
نح��وه استفاده خود از این سروی��س گفت: »به یکی از 

سایت های فروش غذا مراجعه کردم.
 بدون اینکه در سایت حس��ابی باز کنم و عضو ش��وم 
یا حتی ش��ماره کارت خ��ود را برای پرداخت وارد کنم، 
در پاسخ به سوال گوگل اسیس��تنت درباره درخواستم، 
نوشیدنی و ساالد خود را به صورت صوتی سفارش دادم. 
درس��ت مثل ای��ن بود که در مغ��ازه و در دنیای واقعی 

خرید می کردم.«
ب��ا کمک این نرم افزار دیگر حت��ی نیاز به وارد کردن 
ش��ماره کارت خود در سایت های مختلف نخواهد بود، 
چ��را که به هنگام ثبت نام در ای��ن سرویس تمامی این 

قبیل اطالعات را به آن داده اید. 
 )I/O( ش��رکت گوگل در کنفرانس توسعه دهندگان
اع��الم کرد ک��ه افراد ب��ا استفاده از گوگل اسیس��تنت 
می توانند مبلغ دلخواه خ��ود را به صورت دیجیتالی به 

دوستان خود بفرستند.
 این قابلیت تنها در گوش��ی های آیفون و اندروید6 و 

باالتر وجود دارد. 
در ح��ال حاض��ر جزییات اندکی در ای��ن باره منتشر 
ش��ده است و هنوز مشخص نیس��ت که آیا این قابلیت 
در بلندگوی صفحه اصلی گوگ��ل به کار گرفته خواهد 

شد یا خیر؟ 
ش��رکت های دیگ��ری همچون ونم��و و اسکوئر کش 
امکان انتق��ال وجه را برای کاربران گوش��ی های اپل و 

اندروید فراهم کرده اند. 
شرکت ونمو روز به روز محبوب تر می شود و تا اواسط 
س��ال 2017 از سروی��س پرداختی جدی��د خود تحت 

عنوان Zelle رونمایی می کند. 
تع��داد بانک ه��ای پشتیبانی کننده از ای��ن سرویس 

محدود هستند. 
گوگ��ل هنوز تاری��خ رسمی برای رونمای��ی از قابلیت 

جدید خود مشخص نکرده است. 
cnet :منبع

یادگی��ری از دیگ��ران بخ��ش مهمی از 
زندگ��ی اس��ت پ��س یادگی��ری از تجربه 

دیگران را از دست ندهید. 
م��ردم روزانه زمان زیادی را صرف دنبال 
ک��ردن رسانه ه��ای اجتماع��ی می کنن��د. 
تحقیق��ات نشان می ده��د نوجوانان تقریبا 
9 ساع��ت در روز وق��ت خ��ود را ص��رف 
رسانه ه��ای اجتماعی ک��رده و افراد دیگر 
به طور میانگین تقریب��اً دو ساعت از زمان 
خود را صرف رسانه های اجتماعی می کنند. 
کسی که شما در جهان امروز به عنوان یک 
حرف��ه ای ب��رای پیشرفت خودت��ان دنبال 
می کنید بس��یار مهم است زیرا روی ش��ما 
تأثیر خواهد داش��ت. تونی روبینز می گوید 
»شما همانند کسی می شوید که وقت خود 
را با او می گذرانید. اگر ش��ما دو ساعت در 
روز آنالین باشید و کسانی را به طور آنالین 
دنب��ال می کنید، روی ش��ما تأثیر خواهند 
گذاش��ت، هرچند به آنها عالقه نیز نداشته 
باش��ید.« در اینجا 10 مطل��ب وجود دارد 
تا در جهت موفق تر ش��دن در کارهای تان 

دنبال کنید. 

1- دیوی رمزی
دیو در 20 سالگی درآمد میلیونی داشته 
است. او پیشرفت خود را با برنامه رادیویی 
»شویل« ش��روع کرد که اکنون نام آن به 
»دیو رمزی« تغییر یافته است و حدود 10 
میلیون نفر به طور هفتگی به آن دسترسی 
دارند. او از نظر هوش و دانش نیز ثروتمند 
اس��ت. در اینج��ا ی��ک نمون��ه از سخنان 
پندآموزش پیرامون زندگی را ذکر می کنم. 
»پیروزی، انبوهی از شکس��ت هاست که 
ش��ما به جای ایستادن در زیر آن روی آن 

ایستاده اید.«
»اگ��ر فکر می کنید ک��ه می توانید و اگر 
فک��ر می کنید ک��ه نمی توانی��د در هر دو 

صورت درست فکر کرده اید.«
»قدرتمندترین چیزی که انسان داراست 

توانایی اختیارش است.«

2- کریستی رایت
کریستی یک زن ش��گفت انگیز است که 
تح��ت سرپرستی دیوی رمزی کار می کرد. 
او ی��ک پیام الهام بخش را ب��ه همراه آورد، 
همچنین نام تجاری جدیدش »کسب و کار 
بوتیک« بس��یار خوب رش��د کرد. او مثالی 
برای نش��ان دادن تعادل بین کار و زندگی 

اس��ت و به هزاران نفر از مردم برای کنترل 
خانواده و کسب وکارش��ان اله��ام بخشیده 
اس��ت. پس می ت��وان گفت کس��ب و کار و 
خانواده ب��ه جای اینکه مقابل هم باش��ند 

کنار هم هستند. 

3- جان گوردن
ج��ان 17کت��اب را به  رش��ته تحریر در 
آورده و آخری��ن کتابش »ق��درت رهبری 
مثبت« بسیار برجس��ته است. او واقعا باید 
عن��وان »م��رد مثبت اندی��ش« را دریافت 
کند. وی می گوی��د: »من صد درصد یقین 
دارم که دنیا به خوش بینی و مثبت اندیشی 
بیشت��ری نی��از دارد« و همچنی��ن اضافه 
می کن��د »رهبران ب��زرگ عظم��ت را در 
دیگ��ران می بینن��د.« ج��ان از رهب��ران و 
سازمان ه��ا می خواهد این م��ورد را هر روز 

در خود پرورش دهند.
 

4- گری واینر چاک
رابطه عش��ق و نفرت من به گری واقعی 
است. هر زمان فکر می کنم که زمان شروع 
ک��اری است او را نادی��ده می گیرم اما او با 
بینش خاص��ش افکارم را قوی تر می کند و 
انرژی می دهد تا فشار های سخت را تحمل 
کنم. گرچ��ه او زمان هایی عصبی است اما 
این سبکش است؛ من اصالت او را ستایش 
می کن��م. بین��ش قابل توج��ه واینر چاک 
می تواند تا حدی با این جمالتش مشخص 

شود: 
»اگر ش��ما واقعا خوب باشید هیچ کس 

نمی تواند شما را متوقف کند.«
»هی��چ چیز ب��ا ارزش، سری��ع به دست 

نمی آید.«
»سفر همه چیز است.«

5- لولی دسکال
 لولی ک��ار و زندگی خود را برای توسعه 
رهب��ری و مربیگ��ری اجرای��ی وقف کرده 
است. نام کتاب تجاری جدیدش »ش��کاف 
رهبری« یک سطح عمیق تر از نویسندگان 
دیگر است. او می گوید: »اینجا هس��تیم تا 

بهترین باشیم.«

6- ست گودین
ست، پ��در بازاریابی م��درن روز است و 
نویس��نده 17 کتاب و یکی از باهوش ترین 
مردان��ی که م��ن تاکنون با آنه��ا صحبت 
ک��رده ام. گودین مش��وق ب��اور نکردنی و 
محرک��ی برای افزایش ارزش جهان است و 

می گوید »آگاه بودن از ترس هوش��مندانه 
اس��ت و غلبه ب��ر آن عالمت انس��ان های 

هوشمند.«

7- تیم فریس
تیم ی��ک »اپرا صوتی« نامیده می ش��ود 
و برنام��ه رادیویی اش به ن��ام »نمایش تیم 
فری��س« در دسترس بی��ش از 8 میلیون 
نف��ر است. او با کتاب »چهار ساعت کار در 
هفته« موفقیت کس��ب کرد و کتابش سه 
بار دیگر به چاپ رسید. او طیف گسترده ای 
از موضوعات را پوش��ش می دهد و ش��امل 
آنچ��ه ش��ما در مورد آن مشتاق هس��تید، 

می شود.

8- سیمون سینک
سیم��ون از طریق »سه دای��ره طالیی« 
معروف ش��د. او به طور مداوم م��ردم را به 
فکر ک��ردن در م��ورد رهب��ری و ساختار 
زمانی و متالش��ی کردن افسانه ها در مورد

می گوید  او  فرا می خوان��د.   millennials
»مدیران برای نتیجه کار مسئول نیستند، 
آنها مس��ئول افرادی هس��تند که در برابر 

نتیجه مسئولند.«

9- کارسون تیت
کارسون ممکن است در بین این لیست 
کمتر شناخته ش��ده باشد اما او فوق العاده 
اس��ت. او متخصصی است ک��ه می خواهد 
به��ره وری را در محل ک��ار و خانه افزایش 
دهد. او یک معل��م فوق العاده و الهام بخش 
برای اف��راد حرفه ای در تمامی نقاط جهان 
اس��ت. به دلی��ل روش ش��خصی اش برای 
بهره وری »کار دقیق نه سخت تر« شناخته 

شده است.

10- تونی رابینز
تون��ی به فکر رهبری م��درن بوده است. 
کتاب ه��ا و برنامه هایش پرانگیزه هس��تند 
و زندگ��ی هزاران نف��ر را تغییر داده است. 
او چه��ار کتاب پرفروش داش��ته و در 47 
سالگی احس��اس می کند تازه همه چیز را 
شروع کرده است، درحالی که برخی سبک 
او را نمی پسندند. پس نتیجه گیری درمورد 
نتیجه کارهایش واقعاً دشوار است. در این 

جمله تونی رابینز می گوید: 
»اگر ش��ما هر آنچه را که همیشه انجام 
می دهید انج��ام دهید، آنچه را که همیشه 

داشته اید دریافت خواهید کرد.«
INC. com :منبع

مطالبی که مدیران برای موفقیت بیشتر باید دنبال کنند

یک متخصص طب سنتی گفته است حتی خوردن ماست با یک غذای دیگر نیز  روی هم خوری و مضر محسوب 
می شود چون ماست به طور مستقل یک غذای جداگانه است. 

به گزارش تسنیم، یک متخصص طب سنتی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با ارائه 
توصیه های طب سنتی برای ماه رمضان اظهار داش��ت: نوش��یدن چای در ماه رمضان باید با احتیاط بیشتری صورت 
پذیرد و می توان از نوشیدنی های بهتری چون ماءالشعیر طبیعی استفاده کرد که برای جلوگیری از عطش بسیار مفید 

است و می توان این نوع ماءالشعیر را به صورت خانگی درست کرد. 
وی ادامه داد: بس��یاری از افراد پس از پایان ماه رمضان دچار مشکالت گوارش��ی می ش��وند، زیرا روی هم خوری، 
درهم خوری و باهم خوری دارند، مثاًل حتی خوردن ماست نیز با یک غذای دیگر روی هم خوری محس��وب می ش��ود 
چون ماست به طور مستقل یک غذای جداگانه است، بنابراین با توجه به زمان محدود بین افطار تا سحر افراد باید در 

روش غذا خوردن دقت بیشتری کنند تا هم غذا به درستی هضم شود و هم خواب مناسب داشته باشند. 
این متخصص طب سنتی تصریح کرد: افراد باید افطار خود را با آب گرم به همراه خاکشیر باز کنند و بعد از فاصله ای 
از افطار، غذای اصلی را میل کنند و در نهایت بعد از دو ساعت، نوشیدنی و میوه هایی مانند کاهو را که رطوبت بخش 
است مصرف کنند. به طوری که می توانند از ساالد کاهو، هویج و زیتون استفاده کنند ولی با رعایت همان ترتیب غذا 
خوردن. و در نهایت یک ساعت بعد از مصرف این نوشیدنی ها و ساالد بخوابند تا بتوانند در ساعات سحر بدون مشکل 

بیدار شوند یعنی حتماً بین آخرین غذا و خواب فاصله قرار دهند. 
وی با تأکید بر اینکه افراد در ماه رمضان از فضاهای مجازی بین زمان خوابیدن و سحر خودداری کنند، عنوان کرد : 
چیزهای که افراد می توانند همراه با غذا مصرف کنند بیشتر سبزیجات، خرما، البته بدون افراط در مصرف و زیتون 
پرورده است. این متخصص طب سنتی ادامه داد: افرادی هم که اهل ورزش هستند نیز در ماه رمضان مدت ورزش 
خود را کم کنند ولی قطع نکنند و از ورزش های سنگین نیز پرهیز کنند و زمان ورزش خود را در اوقات شب انجام 
دهند. وی درباره توصیه به بیماران دیابتی نیز عنوان کرد: بیماران مبتال به دیابت حتماً در ماه رمضان با پزشک خود 
مشورت های الزم را انجام دهند، زیرا برخی بیماران دیابتی پرخطر به هیچ عنوان نباید روزه بگیرند زیرا شرع مقدس 
نیز در برخی مواقع برخی اعمالی را که ثواب دارد نیز در صورتی که به بدن آسیب وارد شود گناه عنوان کرده است. 

بهترین نوشیدنی برای رفع عطش 
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سع��ی کنید فرزندان تان را از رسانه های اجتماعی دور نگه دارید. مطالعات یک گروه سالمت روان بریتانیا نشان 
می دهد رسانه های اجتماعی خطراتی جدی  به همراه دارند. 

در پاس��خ ب��ه این سوال که آیا تأثیر رسانه های اجتماعی روی سالمت روان خوب است یا بد، باید گفت براساس 
مطالع��ات جدید انجمن سلطنتی برای بهداش��ت عموم��ی در بریتانیا، تأثیرآن بیشتر منف��ی است و جامعه تأثیر 

رسانه های اجتماعی را مخصوصا روی افراد 14 تا 24 سال از دیدگاه های مختلفی بررسی می کند. 
مطالعات نشان می دهد گذراندن زمان در رسانه های اجتماعی از برخی جهات سودمند است زیرا افراد می توانند 
اطالعات زیادی در مورد سالمت روحی و جسمی در اختیار دیگران قرار دهند و همچنین با کسانی که مشکالت 
مشابهی دارند ارتباط برقرار کرده و نیز در پیدا کردن حمایت عاطفی به دیگران کمک کنند. رسانه ها، یک اجتماع 

یا فرصت بزرگ تر برای ابراز و تصریح عقاید و خصوصیات افراد هستند. 
اما این سودمندی، ارزش گذراندن وقت زیادی در رسانه های اجتماعی را ندارد. پس انجمن از 1500نفرکه بین 
14 تا 24 سال بودند در سراسر بریتانیا در مورد تأثیری که پنج سیستم عامل محبوب در زندگی شان داشته چه 
خوب و چه بد از 14 جنبه مختلف اعم از حمایت عاطفی تا اضطراب و زورگویی مجازی نظرسنجی کرده است. 

یافته ها براساس این تحقیق نشان می دهند اینس��تاگرام و اسن��پ چت بیشترین تأثیر منفی را بر سالمت روان 
جوانان دارند. از پنج سیس��تم عامل اجتماعی محبوب تنها یوتیوب به عنوان یک ش��بکه اجتماعی که اثر مثبتی بر 

زندگی جوانان داشته، شناخته شده است.
 از سوی دیگر، اینستاگرام بیشترین تأثیرات منفی را دارد و سپس به دنبال آن اسنپ چت، اما چرا اینستاگرام 
بیشتری��ن اثرات منفی را دارد؟ می توان گفت تصاویر منفی در ش��بکه های اجتماعی برای جوانان به ویژه دختران 

خطر جدی ای در همه زمان ها بوده و این خطرات در شبکه های اجتماعی تشدید شده است.
 افراد جوان با یک جریان اغلب رو به افزایش، تصاویری از دیگران می بینند و خودشان را از نظر ظاهری با کسی 

که در تصویر می بینند مقایسه و نقص هایی در خودشان پیدا می کنند.
 مسئله دیگر برای جوانان در شبکه های اجتماعی ترس از دست دادن یا FOMO است. این مسئله ای است که 
ممکن است بزرگساالن نیز آن را درک کرده باشند اما این مسئله برای جوانان خطرناک تر است. در ادامه خواهید 

دانست چرا جریان داشتن این تصاویر می تواند مشکل ساز باشد. 

1- گذراندن زمان بیش از 2 ساعت در رسانه های اجتماعی یک ایده بسیار بد است
گزارش��ات حاک��ی از آن است که اف��راد جوان که بی��ش از دو ساعت وقت خود را ص��رف رسانه های اجتماعی 

می کنند، بیشتر در معرض مشکالت روانی قرار دارند. 
در اینج��ا مس��ئله مهم این است که آنها دائم درحال جس��ت وجو در زندگی دیگران هس��تند ت��ا از اتفاق های 

سرگرم کننده و جالب تر یا مهم تر زندگی خودشان با خبر شوند. 

2- ش�بکه های اجتماعی ممکن اس�ت باعث کم خوابی ش�وند که منجر به تأثی�رات منفی روی مغز 
می شود 

مغز انسان تا زمانی که وارد دوره 30 سالگی نشده به طور کامل توسعه نیافته و بدین معناست که کم شدن خواب 
بسیار برای جوانان مضر است، اما در کل در هر سنی خطری جدی برای مغز محسوب می شود.

 همچنین باید گفت مس��ئله دیگر این است که مطالعات اجتماعی نشان می دهد ش��بکه های اجتماعی می تواند 
بیشتر از اعتیاد به نیکوتین اعتیادآور باشد. 

در یک نظرسنجی پاسخ دهندگان بیان کرده اند که در ساعات آخر ش��ب زمانی که می دانند باید خواب باش��ند 
وقت خود را صرف رسانه های اجتماعی می کنند. 70درصد از جوانان در این نظر سنجی می گویند که آنها زورگویی 

سایبری مجازی را تجربه کرده  و 37درصد از آنها گفته اند که این مسئله را به کرات تجربه کرده اند. 
در این تحقیقات فیس بوک بدترین سیس��تم عامل رسانه ای است. به گزارش جوانان، احتمال مورد آزار و اذیت 
قرار گرفتن در شبکه های اجتماعی دو برابر شده است و متأسفانه مطالعات اخیر توسط گروه امنیتی بریتانیا نشان 
می دهد که 91 درصد از افراد گزارش داده اند که شبکه های اجتماعی به مشکل آنها رسیدگی نمی کند. نکته مهم 

این است که والدین بدانند فرزندان شان چقدر از زمان خود را صرف رسانه های اجتماعی می کنند. 
INC. com :منبع

تاثیر رسانه های اجتماعی روی سالمت روان جوانان 

سبک زندگی
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