
معاون وزیر راه و شهرسازی نحوه رفتار مدیریت شهری را طی 
سال های اخیر نگران کننده دانست و گفت: سازمان و تشکیالت 
مدیریت ش��هری به پشتوانه آرای مردم به وجود آمد که ضمانت 
حق��وق و کیفیت زندگی مردم را در این ش��هر تضمین کند اما 
حاال به نظر می رس��د باید پلیس��ی ایجاد کنیم ک��ه مراقب این 

ارگان باشد. 
طی ماه های گذش��ته مجموعه انتق��ادات و مباحث جنجالی در 
خصوص ش��هرداری تهران ایجاد شد که از جمله آنها می توان به 
بحث امالک نجومی، رابطه بابک زنجانی با این ارگان، شهرفروشی 

و حادثه پالسکو اش��اره کرد که معاون 
وزی��ر راه و شهرس��ازی در گفت وگویی 
تفصیل��ی با ایس��نا درب��اره آنها توضیح 

داده است. 
پی��روز حناچی در ای��ن گفت وگو در 
توضیح ع��دم انطباق طرح های تفصیلی 
با طرح جام��ع از ضرب المثل فارس��ی 
»در دیزی باز و حیای گربه کجاست؟« 
اس��تفاده کرده و گفته است »در دیزی 
ب��از...« به این معنی ب��وده که دولت به 
وظای��ف حاکمیتی اش عم��ل نمی کرده 
و  »حی��ای گربه کجاس��ت« نیز یعنی 
شهرداری تهران از حداکثر این فرصت 
به نف��ع تأمین منابع مال��ی کوتاه مدت 

استفاده کرده است. 
پی��روز حناچ��ی ادام��ه داد: ام��الک 
نجوم��ی به لح��اظ قانونی ب��ه ما ربطی 
ندارد، اما واقعیت این اس��ت که عدول 
از برنام��ه چ��ه در بافت های فرس��وده، 
 چ��ه در منطقه ۲۲ ظرفیتی را به وجود 
آورده اس��ت. در بحث ام��الک نجومی 
شهرداری به واسطه اینکه به منابع آتی 
ذخایر تهران ب��ه صورت بی حد و حصر 
دسترس��ی پیدا کرده و برنامه را رعایت 
نکرده ب��ود، ظرفیتی برای��ش به وجود 
آمده که حاتم بخش��ی کرده است. اصل 
قضیه را هم کسی نفی نمی کند و فقط 

روی میزانش بحث می کنند. 

دسترسی شورای شهر به اطالعات شهرداری محدود است
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه بعد از حادثه پالسکو 
اطالعات بلندمرتبه س��ازی را به زور بازرسی از شهرداری گرفتیم، 
تأکی��د ک��رد: این اطالعات در ش��هرداری وج��ود دارد اما بیرون 
نمی آی��د. یک��ی از کارهای خوبی ک��ه ش��هرداری در دوره آقای 
قالیب��اف انجام داد که از قبل آغاز ش��ده بود و ایش��ان هم خیلی 
سرمایه گذاری کرد، توسعه رصدخانه تهران است. یعنی اطالعات 
تهران با دقیق ترین جزییات که بتواند ش��ما را برای تصمیم سازی 
و تصمیم گی��ری هدایت کند وج��ود دارد ولی این اطالعات حتی 
برای اعضای شورای شهر هم محدودیت دارد. این اطالعات زمانی 
ارزش دارد ک��ه ام��کان پاالیش، ارزیابی و بررس��ی را فراهم کند. 
می تواند در اختیار شهروندان یا حداقل در اختیار متخصصان قرار 

گیرد تا امکان ارزیابی داشته باشد. 

طی ۱۰ سال تعداد خانه های خالی چهار برابر شد
وی در خصوص ۴۹۰ هزار واحد مس��کونی خالی در شهر تهران 
گفت: اخیراً مرکز آمار نخستین خروجی ها را بیرون داد که نشان 

می ده��د ۲ میلی��ون و ۶۰۰ ه��زار واحد مس��کونی خالی در کل 
کش��ور و ۴۹۰ هزار واحد خالی در ته��ران وجود دارد. یعنی بین 
دو سرش��ماری از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ تعداد واحدهای مسکونی 
خالی چهار برابر شده است. شما اگر این آمار و اطالعات را داشته 
باش��ید، می توانید شهر را درست هدایت کنید. یا این اطالعات را 
دارید و مس��یر خود را تغییر نمی دهید ی��ا متخصص تحلیلش را 
نداری��د، ی��ا نمی خواهید این اطالعات بی��رون بیاید؛ چون در آن 

صورت باید جوابگو باشید. 
حناچ��ی بیان کرد: مطالعات اولیه ما که از خود ش��هرداری هم 

گرفته شده نشان می دهد تعداد مجوزهای صادر شده برای برج ها 
در دوره آق��ای قالیباف از لحاظ تعداد و حجم با بقیه ش��هرداران 
طی س��ال های بعد از انقالب برابری می کند. یعنی خود را حامی 

۹۶ درصد می دانند اما برج ها را برای ۴ درصد می سازند. 

وقتی پل صدر را ساختند نسل اتوبان های دوطبقه منقرض 
شده بود! 

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به هزین��ه ۷۰۰۰ میلیارد 
تومان��ی برای س��اخت پل صدر گفت: موقعی که پل صدر س��اخته 
می ش��ده تعداد زیادی از اتوبان های دو طبقه بتنی در دنیا در حال 
جمع ش��دن بوده اس��ت. حداقل ۲۰ مورد در آمری��کا و یک مورد 
در س��ئول، اتوبان ه��ای دو طبقه ای جمع ش��ده و تبدیل به فضای 
عمومی شهر ش��ده اس��ت. من نمی گویم مطالعه ای برای چگونگی 
دو طبق��ه کردن صدر انجام نداده اند، قطع��اً کار پیچیده ای صورت 
گرفته است.  وسط شهر یک سازه در پیچ تنیده بتنی را اجرا کردن 
کار ساده ای نیست ولی اینکه چرا باید صدر را دو طبقه کنند چهار 
صفحه مطالعه نداشته اس��ت. درحالی که وقتی می خواهیم با توجه 
به این محدودیت منابع، برای پروژه ای با صرف هزینه های تملک و 

تونل و... تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان هزینه کنیم باید مطالعات عمیقی 
داش��ته باش��یم که چرا باید این کار را انجام دهیم.  حناچی، انتقال 
نمایش��گاه به ش��هر آفتاب را نوعی هزینه اضافی دانست و گفت: به 
اعتقاد من عمداً برای نمایش��گاه بین المللی تهران مترو نس��اختند؛ 
چون ش��هرداری نمایش��گاه دیگری س��اخته و دیگر دوست ندارد 
نمایش��گاه تهران اینجا باش��د؛ درحالی که اگر یک ایستگاه مترو در 
نمایشگاه احداث می شد مش��کل ترافیک نمایشگاه تهران حل بود. 
هیچ عقل س��لیمی موقعی که ایس��تگاه مترو وسط نمایشگاه باشد 

حاضر نیست با ماشین به آن منطقه برود. 

شبکه دسترسی منطقه ۲۲ متناسب با 
این بارگذاری نیست

وی درخصوص ساخت مجموعه های عظیم 
تجاری در منطقه ۲۲ اظهار کرد: به طور مثال 
یک مجموعه تجاری در منطقه ۲۲ س��اخته 
شده که معنای تخصصی این حجم تجاری این 
است که همه مردمی که به تهران سفر می کنند 
به آنجا بیایند. اساس��اً چنین پیش بینی برای 
آنجا صورت نگرفته است. شبکه دسترسی های 
آنجا چنین جوابی را نمی دهد. همین االن قفل 
اس��ت. شما صبح ها در س��اعت پیک ترافیک 
ببینید بزرگراه های همت، حکیم و اتوبان کرج 
چه خبر است. منطقه ۲۲ تنها منطقه ای است 
که ش��بکه دسترسی مترو برای آن پیش بینی 
نش��ده که علت هم دارد؛ زی��را اصاًل قرار نبود 
چنین بارگذاری آنجا صورت گیرد.  معاون وزیر 
راه و شهرسازی با بیان اینکه بیشترین حجم 
بلندمرتبه سازی در مناطق ۱، ۲، ۵، ۴، ۲۲، ۶ و 
۷ صورت گرفته است، گفت: در همین مناطق 
بیشترین حجم تخلفات هم وجود دارد. ما در 
منطقه ۱ تحقیق تکمیلی انجام دادیم که نشان 
می ده��د تا ۸۰درصد عدول نس��بت به پروانه 
صورت گرفته اس��ت. معنایش این است که از 
دو حالت خارج نیس��ت؛ یا شهرداری نمی داند 
و این اتفاق می افتد که این یعنی عدم کفایت 
یا می داند و این اتفاق می افتد که یعنی تبانی. 

افق جمعیت تهران را از ۹.۵ به ۱۳.۵ میلیون نفر رساندند
مع��اون معماری و شهرس��ازی وزی��ر راه و شهرس��ازی درباره بحث 
بلندمرتبه س��ازی در ته��ران گف��ت: مجموع اقدامات��ی که درخصوص 
بلندمرتبه سازی صورت گرفت افق جمعیت شهر تهران را که می بایست 
ح��دود ۹.۵ میلیون نفر باش��د ب��ه ۱۳.۵ میلیون نف��ر افزایش می داد. 
اصلی ترین کاری که ما در ش��ورای عالی شهرسازی کردیم این بود که 
تمام این اسناد و پاالیش را احصا کردیم و دوباره به نقطه اول برگشتیم. 
هرچند در خیلی از این مناطق هم پروانه صادر ش��ده بود و کار خاصی 
نمی شد انجام داد. در این زمینه شهرداری هم انصافاً با تغییر دولت که 
فضا را عوض شده می دید همراهی کرد. هرچند بخشی از این اقدامات 
نتیجه تصمیمات ش��وراهای معماری مناط��ق بود. چیزی تحت عنوان 
ش��ورای عالی مناطق تشکیل شده بود که چنین چیزی در هیچ جای 
قانون وجود ندارد. این شوراها برای خودشان می بریدند و می دوختند و 
پروانه صادر می کردند. آن اختیارات را هم گرفتیم. البته مطمئن نیستیم 
هم��ه چیزهایی که تصویب کردیم ش��هرداری به زیرمجموعه اش ابالغ 
کرده باش��د. ب��ه همین خاطر به عنوان یک کتابچ��ه عدم انطباق طرح 
تفصیلی با طرح جامع تهران، همه این موارد را احصا کردیم و اسفندماه 
سال قبل به تأیید شورای عالی شهرسازی رساندیم و منتشر می کنیم. 

معاون وزیر راه و شهرسازی:

طی ۱۰ سال تعداد خانه های خالی چهار برابر شد

۲

به اعتقاد برخی اقتصاددان ها، مثبت ش��دن رش��د اقتص��ادی دو فصل پاییز و 
زمس��تان ۹۵ به معنای خروج اقتصاد از رکود است، با این حال، فعاالن اقتصادی 

چش��م به نتیجه ش��اخص های بهار دوخته اند تا مش��خص شود که آیا 
اقتصاد ایران واقعا از رکود جسته است؟ به گزارش خبرآنالین...

با مثبت شدن رشد اقتصادی در پاییز و زمستان ۹۵

 آیا اقتصاد ایران
واقعا از رکود جسته است؟ 
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تبدیل ایران به کانون گردشگری منطقه 

 رونق گردشگری
پس از پیروزی روحانی

 بانک مرکزی وضعیت شاخص های اقتصادی
در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد

تورم تک رقمی، رشد دورقمی
۲

گزارش بانک مرکزی از افزایش قیمت و رشد معامالت مسکن در شهر تهران

صدای پای رونق مسکن
براس��اس گ��زارش بان��ک مرک��زی از تحوالت بازار مس��کن 
ش��هر تهران در اردیبهش��ت ماه س��ال ۱۳۹۶، تع��داد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۶.۴ هزار واحد مسکونی 
رس��ید که نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل ۶.۴ درصد افزایش 

نشان می دهد. 
ب��ه گزارش  »فرصت امروز«، بررس��ی توزیع تعداد واحدهای 

مس��کونی معامله ش��ده به تفکیک عمر بنا در اردیبهش��ت ماه 
امس��ال حاکی از آن اس��ت که واحدهای تا پنج س��ال ساخت 
با س��هم ۴۷.۶ درصدی، بیشترین س��هم از واحدهای مسکونی 

معامله شده را به خود اختصاص داده اند.
  س��هم مذک��ور در مقایس��ه ب��ا اردیبهش��ت ماه س��ال قبل 
۴.۴ واحددرصد کاهش یافته و در مقابل، به س��هم واحدهایی با 

قدمت شش تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است. 
توزی��ع تعداد معامالت انجام ش��ده بر حس��ب مناطق مختلف 
ش��هر ته��ران در اردیبهش��ت ماه س��ال ۹۶ حکای��ت از آن دارد 
که از میان مناطق بیس��ت ودوگانه ش��هر ته��ران، منطقه پنج با 

س��هم ۱۶.۱درصدی از کل معامالت، بیش��ترین تعداد 
۲قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است...

بررس��ی س��رمایه گذاری خارجی مصوب در کشور طی 
۱۰ ماهه س��ال ۹۵ در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال ۹۴ 
بیانگر رش��د ۱۰۹ درصدی از لحاظ ارزش سرمایه گذاری 
بوده و همچنین در تعداد کل طرح ها و واحدها نیز رش��د 

۱۴۲ درصدی نشان می دهد. 
به گ��زارش دفتر س��رمایه گذاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، طی س��ال های گذش��ته حجم س��رمایه گذاری 
خارج��ی مص��وب در بخ��ش صنع��ت و مع��دن ش��اهد 
رش��د قابل توجهی ب��وده، به طوری که س��ال ۹۴ حجم 
س��رمایه گذاری خارجی مصوب نسبت به سال ۹۳ شاهد 

رشد ۳۰۰ درصدی بوده است. 
براساس آخرین اطالعات سرمایه گذاری خارجی مصوب 
به تفکیک اس��تان، طی س��ال ۹۴ و ۱۰ ماهه س��ال ۹۵ 
بیش��ترین تعداد طرح مصوب در اس��تان خراسان رضوی 
ب��وده اس��ت. در س��ال ۹۴ اس��تان البرز در رتب��ه دوم و 
اس��تان های آذربایجان غرب��ی، ته��ران و اصفه��ان به طور 

مشترک رتبه سوم را دارند. 
بیشترین حجم سرمایه گذاری در سال ۹۴ به ترتیب در 
استان های خراسان رضوی، فارس و سیستان و بلوچستان 
مصوب شده اس��ت و در س��ال ۹۵ به ترتیب استان های 
خراسان ش��مالی، آذربایجان غرب��ی و قزوی��ن رتبه ه��ای 
نخس��ت تا سوم را از لحاظ حجم س��رمایه گذاری مصوب 

دارا بوده اند. 
در ۱۰ ماهه س��ال گذشته کشور اس��پانیا با یک طرح 

مصوب با حجم س��رمایه گذاری خارجی بیش از ۳میلیارد 
و ۱۳۸ میلیون دالر و با ۶۳.۱ درصد سهم، بیشترین سهم 
سرمایه گذاری خارجی در کشور را به خود اختصاص داده 
است. پس از اسپانیا، کش��ورهای چین با ۸۶۴ میلیون و 
۱۷۶ ه��زار دالر و س��هم ۱۷.۳درص��دی و آلمان با ۲۵۴ 
میلیون و ۶۷۴ هزار دالر س��رمایه گذاری خارجی و سهم 
۵.۱ درصدی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. 
بر پایه این گزارش، انگلس��تان، فرانسه، امارات متحده 
عرب��ی، ع��راق، ترکیه، افغانس��تان، گرجس��تان، اتریش، 
مالزی، جمهوری آذربایجان، کانادا، هلند، کویت، اوکراین 
و روس��یه، سایر کش��ورهایی بوده اند که در ۱۰ ماهه سال 
گذش��ته در ایران س��رمایه گذاری مصوب در کش��ورمان 

داشته اند. 
براس��اس گزارش آنکتاد  )کنفرانس تجارت و توس��عه 
س��ازمان ملل(، جریان ورودی س��رمایه گذاری مس��تقیم 
خارجی در مدت س��ه س��ال متوالی کاه��ش یافته و در 
س��ال ۲۰۱۵ به ۲ میلیارد دالر رس��ید، اما با لغو تحریم ها 
انگیزه برای جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر 
خواهد ش��د. س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در ایران 
بین س��ال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به ترتیب ۳.۶، ۴.۳، ۴.۷، 
۳، ۲.۱ و ۲.۱ میلی��ارد دالر بوده اس��ت. همچنین، جریان 
خروجی س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی در ایران در 
این س��ال ها ب��ه ترتی��ب ۱۷۰، ۲۲۰، ۱۶۰، ۱۶۰، ۹۰ و 

۱۴۰ میلیون دالر بوده است. 

طرح تحقی��ق و تفح��ص از نحوه اج��رای هدفمندی 
یارانه ه��ا و هزینه کرد منابع حاصل از آن در جلس��ه روز 

گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. 
احمد انارکی در گفت وگو با ایس��نا در تش��ریح جلسه 
دیروز کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: در این جلسه 
که با حضور رئیس س��ازمان هدفمن��دی یارانه ها برگزار 
شد، پس از اس��تماع نظرات نمایندگان درخواست کننده 
تحقیق و تفحص و پاس��خ های رئیس سازمان هدفمندی 
یارانه ه��ا در خص��وص تحقیق و تفحص از این س��ازمان 
رای گیری شد و در نهایت به تصویب کمیسیون اقتصادی 
رس��ید.  این عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس افزود: با 
توجه ب��ه اینک��ه در هدفمن��دی یارانه ها دس��تگاه های 
مختلفی نظیر وزارت نفت درگیر هس��تند، مقرر شد این 
تحقیق و تفحص تنها از س��ازمان هدفمندی انجام نشود 

و به ش��کل جامع تری از همه دستگاه های درگیر اجرای 
ای��ن طرح نیز صورت گیرد و در صورتی که این طرح در 
جلسه علنی مجلس به تصویب نمایندگان برسد براساس 
قانون پس از تش��کیل هیأت تحقیق و تفحص شش ماه 
زم��ان برای انج��ام آن و ارائه گزارش ب��ه صحن مجلس 

پیش بینی شده است. 
نماین��ده کرم��ان در خص��وص اهداف ای��ن تحقیق و 
تفح��ص گفت:  برخ��ی از نماین��دگان معتقدن��د میزان 
درآم��د و هزینه کرد هدفمن��دی یارانه ها به خصوص از 
مح��ل افزایش قیمت حامل های س��وخت و انرژی بیش 
از رقم اعالمی از س��وی دولت اس��ت، لذا برای شفافیت 
در این بحث درخواس��ت تحقیق و تفح��ص دادند؛ البته 
دول��ت بارها این رقم را اعالم نموده و به تفصیل درآمد و 

هزینه کرد منابع هدفمندی را مشخص کرده است. 

رشد ۱۰۹ درصدی سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت و معدن 

بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی در کدام استان ها بوده است؟ 

با تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس

تحقیق و تفحص از نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها کلید خورد

استراتژی بازاریابی براساس مسئولیت اجتماعی

این  برند های مهربان

بازاریابی و فروش

۱۱

سرمقاله
 سازمان تجارت جهانی

و ما

در  ای��ران  عضوی��ت  موض��وع 
س��ازمان تجارت جهان��ی دو وجه 
دارد. وج��ه اول مرب��وط به داخل 
بخش ه��ای  آماده س��ازی  اس��ت. 
مختل��ف اقتص��اد ب��رای عضویت 
در ای��ن س��ازمان از زم��ان دولت 
اصالح��ات ش��روع  ش��ده، جوانب 
الزم م��ورد مطالعه ق��رار گرفته و 
در تم��ام زمینه های مختلف نقاط 
ضعف و قوت ایران برای پیوس��تن 
به این س��ازمان دیده  ش��ده و در 
کتابی منتشر شده است. در دولت 
اصالحات تالش گس��ترده ای برای 
طی ش��دن فرآین��د الحاق صورت 
گرف��ت و در نهای��ت و ب��ا وج��ود 
مخالفت مکرر آمریکایی ها به عنوان 
عضو ناظرWTO  پذیرفته شدیم...

۲

محسن بهرامی ارض اقدس
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران



بانک مرکزی وضعیت شاخص های 
عمده اقتصاد ایران در 9 ماهه ابتدای 
س��ال ۱۳9۵ را منتشر کرد و بر این 
اس��اس، نرخ رش��د اقتصادی ایران 
در پایی��ز ۱۳9۵ ب��ا احتس��اب نفت 
۱۵.7درصد و بدون احتس��اب نفت 

4.6درصد بوده است. 
ب��ه گ��زارش  »فرص��ت ام��روز«، 
رش��د اقتصادی کش��ور در سه ماهه 
س��وم س��ال ۱۳9۵ با احتساب نفت 
۱۵.7درص��د و بدون نفت 4.6درصد 
بوده اس��ت و به ای��ن ترتیب، پس از 
چن��د ماه که ن��رخ رش��د اقتصادی 
ب��دون نفت منفی ب��ود، این دومین 
فصلی اس��ت که نرخ رشد اقتصادی 

مثبت شده است. 
گفتنی اس��ت نرخ رشد اقتصادی 
ب��دون نف��ت در تابس��تان امس��ال 
2.8درصد گزارش شده بود و در بهار 
امسال نیز این نرخ ۱.۵-درصد اعالم 
ش��ده بود. همچنین گ��زارش بانک 
مرکزی نش��ان می دهد که نرخ رشد 
اقتصادی ب��دون نفت در چهار فصل 
س��ال ۱۳9۵ و در فصل پایانی سال 

۱۳9۳ منفی بود. 
از س��وی دیگ��ر، آم��ار مربوط به 
اجزای تولید ناخالص داخلی در فصل 
س��وم سال ۱۳9۵ حاکی از آن است 
که رشد ارزش افزوده همه گروه های 
اقتصادی، به جز مسکن مثبت بوده 
اس��ت. به این ترتیب، رش��د ارزش 
اف��زوده بخش نفت ب��ه 74.6درصد 
رس��یده که نش��ان از مرتفع ش��دن 
موانع ص��ادرات پس از اجرای برجام 
بوده است. رشد ارزش افزوده بخش 
کش��اورزی نی��ز ۵درص��د، صنایع و 
معادن 2.4درص��د، صنعت و معدن 
۱۱.۳درص��د و خدم��ات ۵.6درصد 
بوده است. این در شرایطی است که 

رش��د ارزش افزوده بخش ساختمان 
2۵.۵- درصد گزارش شده است. 

روای��ت بان��ک مرک��زی از رش��د 
متغیرهای پولی در آذر ۱۳9۵ نسبت 
به پایان س��ال ۱۳94 حکایت از آن 
دارد ک��ه نقدینگی ۱6.۵درصد، پول 
۱7.۱درصد  ش��به پول  ۱2.7درصد، 
غیردولت��ی  بخ��ش  س��پرده های  و 

۱7.۵درصد رشد داشته است. 
گ��زارش بان��ک مرک��زی از وضع 
مال��ی دولت نی��ز بیانگر آن اس��ت 
ک��ه درآمده��ا 29.۵ه��زار میلیارد 
تومان، پرداخت هزینه ای 44.9هزار 
دارایی های  واگذاری  تومان،  میلیارد 
میلی��ارد  ۱7.7ه��زار  س��رمایه ای 
 تومان، تملک دارایی های سرمایه ای 
۳.6 ه��زار میلیارد تومان و کس��ری 
تراز عملیاتی و س��رمایه ای ۱.4 هزار 

میلیارد تومان بوده است. 

ب��ر اس��اس نماگره��ای اقتصادی 
فصل پاییز 9۵، تراز حس��اب جاری 
و  ۱۱ه��زار  نی��ز  کش��ور  خارج��ی 
9۱۵میلی��ون دالر، ت��راز بازرگان��ی 
۱6ه��زار و ۳6میلیون دالر، صادرات 
 کاال براس��اس نرخ ف��وب 60هزار و
کاال  واردات  دالر،  میلی��ون   292  
و  44ه��زار  ف��وب  ن��رخ  براس��اس 
2۵6میلی��ون دالر و کل بدهی های 
خارج��ی در پای��ان دوره، 7ه��زار و 

840 میلیون دالر بوده است. 
گ��زارش رس��می دول��ت از ن��رخ 
بی��کاری در س��ه ماهه س��وم ۱۳9۵ 
نیز نش��ان می دهد ک��ه نرخ بیکاری 
ش��هری ۱۳.۳درص��د و روس��تایی 
9.۳درص��د ش��ده اس��ت. همچنین 
ن��رخ بی��کاری زن��ان 20.4درصد و 
مردان ۱0.4 درصد اعالم شده است. 
همچنین ن��رخ تورم در دوازده ماهه 

منتهی به آذرماه س��ال 9۵ نس��بت 
به دوره مش��ابه سال قبل8.6 درصد 

بوده است. 
تولید ناخالص داخلی برای 

نخستین بار در 5 سال اخیر به 
سطح سال 90 رسید

آمارهای رس��می از می��زان تولید 
ناخال��ص داخل��ی در 9ماهه س��ال 
۱۳9۵ نش��ان می ده��د ک��ه بعد از 
پنج س��ال ارزش تولید در کشور به 
سطح س��ال ۱۳90 رسیده است. به 
بیان دیگر، در پنج سال گذشته تنها 
دو سال رش��د اقتصادی در محدوده 

باالی صفر قرار داشته است. 
طب��ق گ��زارش بان��ک مرک��زی، 
داخل��ی  ناخال��ص  تولی��د  ارزش 
مع��ادل   ۱۳9۵ س��ال  9ماه��ه   در 
499 ه��زار و 900میلی��ارد توم��ان 
برآورد شده است، درحالی که میزان 

تولی��د ناخالص داخل��ی در 9 ماهه 
سال ۱۳90 معادل 482هزار میلیارد 
توم��ان بوده اس��ت. با ای��ن روند به 
نظر می رس��د تولید ناخالص داخلی 
در مجموع س��ال ۱۳9۵ نیز فراتر از 

تولید در سال ۱۳90 قرار بگیرد. 
رشد اقتصاد کشور از سال ۱۳9۱ 
وارد مدار منفی ش��د و دوران رکود 
در اقتص��اد ای��ران آغاز ش��د. بر این 
اس��اس حجم اقتصاد ایران یا همان 
میزان تولید ناخالص داخلی کاهش 
یافت. در س��ال ۱۳90 رشد اقتصاد 
ایران ۳.6 درصد ثبت ش��ده اس��ت. 
پس از آن با افول رشد اقتصاد ایران 
ب��ه محدوده زیر صف��ر، میزان تولید 

ناخالص داخلی کاهش یافت. 
در س��ال ۱۳9۱ رش��د اقتصادی 
ب��ه منفی6.8درص��د تن��زل کرد به 
این معنی ک��ه ارزش تولید ناخالص 
داخل��ی به این می��زان کاهش یافته 
اس��ت. این رون��د س��ال ۱۳92 نیز 
ادامه یافت و رش��د در این س��ال به 
منفی یک درصد رسید. سال ۱۳9۳ 
رش��د اقتصادی مثبت ش��د اما رشد 
4.8درصدی در این س��ال نتوانست 
می��زان تولید ناخال��ص داخلی را به 
س��طح س��ال ۱۳90 برس��اند. سال 
۱۳94 ب��از هم رش��د اقتصادی وارد 
مح��دوده زیر صفر ش��د و به منفی 
کاه��ش  ک��رد.  ن��زول  ۱.۵درص��د 
تولید ناخالص داخلی در س��ال های 
ابتدای��ی ده��ه 90 موج��ب ش��د تا 
جب��ران ای��ن عقب ماندگی ها نیاز به 
رش��د باالی اقتصادی داش��ته باشد. 
در  ۱۱.6درصدی  اقتص��ادی   رش��د 
9 ماهه سال ۱۳9۵ موجب شد برای 
نخس��تین بار در پنج سال گذشته، 
میزان تولید ناخالص داخلی به سطح 

سال ۱۳90 برسد. 

بانک مرکزی وضعیت شاخص های اقتصادی در 9 ماهه سال ۱۳95 را منتشر کرد

تورم تک رقمی، رشد دورقمی

براساس گزارش بانک مرکزی از 
تحوالت بازار مسکن شهر تهران در 
اردیبهش��ت ماه سال ۱۳96، تعداد 
مس��کونی  آپارتمان های  معامالت 
ش��هر تهران به ۱6.4 ه��زار واحد 
مسکونی رس��ید که نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 6.4 درصد افزایش 

نشان می دهد. 
ب��ه گ��زارش  »فرصت ام��روز«، 
بررس��ی توزی��ع تع��داد واحدهای 
مسکونی معامله ش��ده به تفکیک 
عمر بنا در اردیبهش��ت ماه امسال 
حاکی از آن اس��ت ک��ه واحدهای 
ت��ا پن��ج س��ال س��اخت با س��هم 
47.6 درصدی، بیش��ترین سهم از 
واحدهای مسکونی معامله شده را 

به خود اختصاص داده اند.
مقایس��ه  در  مذک��ور  س��هم   
قب��ل  س��ال  اردیبهش��ت ماه   ب��ا 
4.4 واحددرصد کاهش یافته و در 
مقابل، به سهم واحدهایی با قدمت 
ش��ش تا ۱0 س��ال و بیش از ۱۵ 

سال افزوده شده است. 
توزیع تعداد معامالت انجام شده 
ب��ر حس��ب مناطق مختلف ش��هر 
تهران در اردیبهش��ت ماه سال 96 
حکای��ت از آن دارد ک��ه از می��ان 
مناطق بیست ودوگانه شهر تهران، 
منطقه پنج با س��هم ۱6.۱درصدی 
از کل معام��الت، بیش��ترین تعداد 
قرارداده��ای مبایعه نامه را به خود 

اختصاص داده است.
 همچنی��ن مناطق چه��ار و دو 
ب��ه ترتیب ب��ا س��هم ۱۱.4 و 9.4 
درصدی در رتبه ه��ای بعدی قرار 

گرفته اند. 
کل  از  74درص��د  مجم��وع  در 
تع��داد معام��الت انجام ش��ده در 
ش��هر تهران مربوط به ۱0 منطقه 
شهر اس��ت که به ترتیب بیشترین 
فراوانی ش��امل مناط��ق ۵، 4، 2، 
۱4، 8، ۱0، 7، ۱۵، ۱ و ۱۱ بوده و 
۱2 منطقه باقی مانده 26درصد از 
تعداد معامالت را به خود اختصاص 

داده اند. 

متوسط قیمت مسکن در شهر 
تهران

در اردیبهشت ماه سال 96 متوسط 
قیمت خریدوف��روش یک متر مربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه ه��ای معامالت ملکی 
ش��هر تهران 4۵.۳ میلیون ریال بود 
که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه 
س��ال قبل به ترتیب ب��ه میزان ۳.7 
و ۵.7درصد افزایش نشان می دهد. 

بیشترین رش��د متوسط قیمت در 
این ماه نس��بت به ماه مش��ابه سال 
قبل به منطق��ه هفت با ۱۱.2درصد 
و بیشترین کاهش متوسط قیمت به 
منطقه 22 با 4.7درصد تعلق دارد. 

در میان مناطق بیس��ت  و دوگانه 
ش��هرداری تهران، بیشترین متوسط 

قیم��ت ی��ک مت��ر مرب��ع زیربنای 
مس��کونی معامله ش��ده مع��ادل 9 
میلیون و 760 هزار تومان به منطقه 
ی��ک و کمترین آن ب��ا 2 میلیون و 
2۱0 هزار تومان به منطقه ۱8 تعلق 
داش��ته اس��ت. ارقام مزبور نسبت به 
ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.۱ و 
۳.8درصد افزایش را نشان می دهد. 

تحوالت بازار معامالت مسکن 
در شهر تهران در 2 ماهه نخست 

سال 9۶
در دوماهه نخس��ت سال 96 تعداد 
آپارتمان های مسکونی شهر  معامالت 
ته��ران به 2۱.8 هزار واحد مس��کونی 
بال��غ ش��ده که در مقایس��ه ب��ا مدت 
مشابه س��ال قبل، 2.۳ درصد افزایش 

نش��ان می دهد. در این مدت متوسط 
قیم��ت ی��ک مت��ر مربع بن��ای واحد 
مس��کونی معامله شده در شهر تهران 
4 میلیون و 4۵0 هزار تومان بوده که 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل 4.8 
درصد افزایش را نشان می دهد. توزیع 
فراوان��ی تع��داد واحدهای مس��کونی 
معامل��ه ش��ده بر حس��ب قیمت یک 
متر مربع بنا در اردیبهش��ت ماه س��ال 
96 حکای��ت از آن دارد که واحدهای 
مس��کونی در دامنه قیمتی ۳0 تا ۳۵ 
میلیون ری��ال به ازای ه��ر متر مربع 
بن��ا با س��هم ۱2.۵درصد، بیش��ترین 
س��هم از تعداد معامالت ش��هر تهران 
را به خود اختصاص داده و دامنه های 
قیمتی ۳۵ تا 40 و 2۵ تا ۳0 میلیون 
ری��ال به ترتیب با س��هم های ۱۱.2 و 

۱۱.۱درص��د، در رتبه های بعدی قرار 
گرفته ان��د.  در این م��اه توزیع حجم 
معامالت به  گونه ای بوده اس��ت که در 
حدود 6۱.2 درصد واحدهای مسکونی 
با قیمتی کمتر از متوس��ط قیمت هر 
مت��ر مرب��ع واح��د مس��کونی ش��هر 
ته��ران )4۵.۳ میلیون ری��ال( معامله 
ش��ده اند.  همچنی��ن توزی��ع فراوانی 
تع��داد واحده��ای مس��کونی معامله 
ش��ده بر حس��ب س��طح زیربنای هر 
واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال 
96 نش��ان می دهد، بیشترین سهم از 
معام��الت انجام ش��ده ب��ه واحدهای 
مس��کونی با زیربنای 60 ت��ا 70 متر 
مربع مع��ادل ۱۵.9درص��د اختصاص 
داشته است. واحدهای دارای زیربنای 
۵0 ت��ا 60 و 70 ت��ا 80 متر مربع هر 
کدام با سهم یکسان ۱۳.6 درصد، در 
رتب��ه بعدی ق��رار دارن��د. در مجموع 
در ای��ن م��اه، واحدهای مس��کونی با 
س��طح زیربنای کمتر از 80 مترمربع، 
۵2.7درصد از معامالت انجام ش��ده را 

به خود اختصاص دادند. 

 توزیع فراوانی تعداد معامالت 
بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در اردیبهشت ماه سال 96، توزیع 
فراوان��ی تعداد واحدهای مس��کونی 
معامل��ه ش��ده بر حس��ب ارزش هر 
واحد حاکی از آن است که در میان 
دامنه ه��ای قیمت��ی مورد بررس��ی، 
واحدهای مس��کونی با ارزش ۱۵00 
تا 2000 میلی��ون ریال با اختصاص 
س��هم ۱2.۵درصدی بیشترین سهم 
از معام��الت انجام ش��ده را به خود 
اختص��اص داده اس��ت. واحده��ای 
و   2۵00 ت��ا   2000 ارزش  دارای 
ری��ال  میلی��ون   ۱۵00 ت��ا   ۱000
نی��ز به ترتیب ب��ا اختصاص ۱۱.9 و 
۱۱.7درص��د در رتبه های بعدی قرار 
گرفته ان��د.  در مجم��وع در این ماه 
ح��دود 48.9درص��د از معامالت به 
واحدهای مس��کونی ب��ا ارزش کمتر 
از ۳000 میلی��ون ری��ال اختصاص 

داشته است. 

گزارش بانک مرکزی از افزایش قیمت و رشد معامالت مسکن در شهر تهران

صدای پای رونق مسکن

مسکن

دریچه

واردات

با مثبت شدن رشد اقتصادی در پاییز و زمستان 95
 آیا اقتصاد ایران

واقعا از رکود جسته است؟ 
به اعتقاد برخی اقتصاددان ها، مثبت شدن رشد اقتصادی 
دو فص��ل پاییز و زمس��تان 9۵ به معنای خ��روج اقتصاد از 
رکود اس��ت، با این حال، فعاالن اقتصادی چش��م به نتیجه 
ش��اخص های بهار دوخته اند تا مشخص شود که آیا اقتصاد 
ایران واقعا از رکود جسته است؟ به گزارش خبرآنالین، رونق 
اقتصادی و توسعه کش�ور نیازمند سرمایه گذاری و به کارگیری 
سرمایه است. سرمایه گذاری از محل داخلی به دلیل مشکالتی 
که بانک ها با آن دس��ت به گریبان هستند، تا حدودی محدود 
بوده است. این یک ادعا نیست، آمارهای بانک مرکزی از میزان 
تشکیل سرمایه ثابت نشان می دهد تسهیالت زیادی از سیستم 
بانک��ی  )جز ۱6 هزار میلیارد تومانی که برای توس��عه صنایع 
کوچک اختصاص یافت( برای رونق تولید حرکت نکرده است.  
این بدان معناس��ت که سرمایه ها در داخل تقریبا قفل شده اند 
و از ای��ن رو، بهترین راه بازگش��ت اعتم��اد و رونق به اقتصاد، 
س��رمایه های خارجی اس��ت. با عالمت های مثبتی که اقتصاد 
ایران با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری چهار 
سال آینده داد، حاال اعتماد سرمایه گذاران خارجی برای حضور 
در بازار ایران بیشتر شده است. با این حال هر حضوری نیازمند 

زمینه سازی است. 

 جاذبه سازی برای سرمایه گذاران
آنچه س��رمایه گذار خارجی را برای حضور در بازاری ترغیب 
می کند، نخست امنیت سرمایه و دوم شفاف بودن فضای کسب 
و کار است. در چهار سال گذشته شاخص کسب و کار ایران از 
رتبه ۱۵2 به رتبه ۱۱8 کاهش یافت. در شاخص شفافیت هم 
رتبه ایران در بین ۱76 کشور جهان ۱۳۱ شد. این دو شاخص 
قطعا شاخص های خوبی برای ایجاد جذابیت در سرمایه گذاری 
نیس��ت. با این حال اعالم برنامه اصالحات اقتصادی از س��وی 
دولت برای چهارس��ال آینده، می تواند ش��اخص ای��ران را در 
رتبه بندی های بعدی جهان بهبود ببخش��د.  به جز ش��اخص 
امنیت سرمایه، عدم شفافیت هم مسئله ساز است. سرمایه گذار 
خارجی به درجه شفافیت و فساد اقتصادی که می خواهد در آن 
سرمایه گذاری کند، توجه ویژه دارد، کما اینکه بخش  خصوصی 
ایران هم برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر به این شاخص 
توجه می کند و سرمایه خود را به کشوری که محیط اقتصادی 
ناامن دارد نمی برد. البته به جز این دو شاخص سخت گیری در 
ایجاد کس��ب وکار تازه، عدم شفافیت در دستگاه های دولتی و 
حاکمیتی و نیز وجود مجوزهای متعدد هم موانع دیگری است 
که فعاالن اقتصادی اصالح آنها را در برنامه اصالحات اقتصادی 

دولت دوازدهم توصیه می کنند. 

دولِت کوچک، بخش  خصوصی بزرگ
اقتصاد ایران بر مبنای قانون اساس��ی و اصل 44 از سه بخش 
دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است. تاکید اقتصاددانان 
این اس��ت که دولت هرچه چابک تر باشد، توسعه کشور سریع تر 
اتفاق می افتد. نخستین گام در کوچک شدن، این است که دولت 
پای خود را از تصدی گری ها بیرون بگذارد و تنها به نقش حاکمیتی 
خ��ود بپ��ردازد. از همین رو از یک دهه گذش��ته سیاس��ت های 
خصوصی سازی به اجرا گذاشته شد تا دولت کوچک شود. اما این 
سیاس��ت در میانه راه با دوربرگردان در دولت نهم و دهم روبه رو 
ش��د و بزرگ شدن دولت در دستور کار قرار گرفت. نتیجه اینکه 
بعد از هشت سال دولت بزرگ تر شد. دولت یازدهم در چهار سال 
گذشته، مشغول اصالح چنین کج راهه هایی در اقتصاد ایران بوده، 
اینکه مسیر خصوصی سازی بازسازی شود و تصدی ها از دولت به 
بخش خصوصی ش��یفت کند، در چهار سال قبل طی شده است. 
ام��ا در اینکه چقدر پیگیری این هدف منتج به نتیجه ش��ده، راه 
طوالنی در پیش اس��ت.  اقتصاددان ها می گویند هیچ توسعه ای 
بدون گس��ترش بازارهای فراملی رخ نمی دهد. یکی از شرط های 
اساسی توس��عه اقتصادی هر کشوری، توسعه بازارهاست. بازارها 
را هم باید به بخش خصوصی س��پرد، زی��را این بخش  خصوصی 
است که در دنیای تجارت امروز می تواند بازارسازی کند. افزایش 
ص��ادرات غیرنفتی می تواند یک��ی از پایه های خروج از رکود و 
بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور باشد. در صورتی که کاالهای 
ایرانی راهی به بازارهای جهانی پیدا کنند، ثمره آن هم امنیت 

می آورد و هم توسعه. 

معاون بازرسی سازمان حمایت خبر داد
الزام واردکنندگان خارجی کاال به 

سرمایه گذاری در داخل
معاون بازرس��ی و رس��یدگی به تخلفات سازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان اعالم ک��رد که وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت در نظر دارد ش��رکت های خارجی 
فع��ال در داخل را که کاال وارد کش��ور می کنند، ملزم کند 
تا ۵0 درصد مبلغ واردات را در داخل ایران س��رمایه گذاری 

کنند. 
ش��هرام میرآخ��ور لو به ایرن��ا گف��ت: کاالی وارداتی باید 
اس��تانداردهای تعیین ش��ده را در پی انجام آزمون های الزم 
به دس��ت آورد. بنابراین همه کاالهایی که از مبادی رسمی 
وارد می ش��ود کیفیت الزم را دارن��د و کاالی بی کفیت وارد 
کشور نمی ش��ود.  میرآخورلو درباره کیفیت کاالهای تولید 
داخل نیز افزود: اگر کاالیی مش��مول شرایط استاندارد باشد 
نمی ت��وان گفت کاالی بی کیفیتی اس��ت و اگر مش��کلی در 
مورد کیفیت کاالهای استاندارد وجود داشته باشد، سازمان 
ملی اس��تاندارد ب��ا آن تولیدکنن��ده در قالب کم فروش��ی، 

گران فروشی و... به طور قاطع برخورد می کند. 
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه همه عرضه کنن��دگان از این نظر 
ممیزی می ش��وند، ادامه داد: در نظر داریم در قالب شرکت 
کنترل کیفیت، همه عرضه کنندگان را از طریق شاخص های 
خدمات حین و پس از فروش، شیوه برخورد با مصرف کننده 
و اعتماد متقابل به تولیدکننده ممیزی کنیم و از این طریق 

مانع عرضه کاالهای تقلبی به کشور می شویم. 
میرآخورل��و اقدام های کنترلی را راه��کار دیگر برخورد با 
کاالهای قاچاق دانست و گفت: از طریق سامانه جامع انبارها 
جابه جایی کاالها در سطح عرضه مراقبت می شود. همچنین 
همه کاالهایی که وارد کشور می شود براساس ماده ۱۳قانون 

قاچاق شماره شناسه و کد رهگیری می گیرند. 
به گفته وی، شناس��ه تا پایان امس��ال و ک��د رهگیری از 
س��ال آتی به کاالها اختصاص می یابد و پیگیری و شناسایی 
کاالهای مظنون به قاچاق به راحتی انجام می شود و قابلیت 

برخورد پیدا می کنند. 
وی اضافه کرد: س��ازوکار بعدی ب��رای برخورد با کاالهای 
قاچاق، پیوند زدن بخش خدمات پس از فروش و همچنین 
افزایش آگاهی مصرف کنندگان اس��ت ک��ه چه کاالهایی با 
نشان تجاری مناسب مصرف کنندگان است و این کاالها در 

کدام فروشگاه ها و مراکزی هستند. 

یادداشت

سازمان تجارت جهانی و ما

موضوع عضویت ایران در س��ازمان تج��ارت جهانی دو وجه 
دارد. وجه اول مربوط به داخل اس��ت. آماده س��ازی بخش های 
مختل��ف اقتصاد برای عضویت در این س��ازمان از زمان دولت 
اصالحات شروع  شده، جوانب الزم مورد مطالعه قرار گرفته و در 
تمام زمینه های مختلف نقاط ضعف و قوت ایران برای پیوستن 
به این س��ازمان دیده  ش��ده و در کتابی منتشر شده است. در 
دولت اصالحات تالش گسترده ای برای طی شدن فرآیند الحاق 
صورت گرفت و در نهایت و با وجود مخالفت مکرر آمریکایی ها 

به عنوان عضو ناظرWTO  پذیرفته شدیم. 
متأس��فانه در دولت های نهم و دهم این موضوع به طورکلی 
در محاق قرار گرفت. نه تنها هیچ پیشرفتی در جهت الحاق به 
سازمان صورت نگرفت بلکه با کاغذ پاره خواندن قطعنامه های 
س��ازمان ملل و بحرانی کردن فضای بین الملل��ی علیه ایران، 
نه تنها آمریکایی ها بلکه بس��یاری از کشورهای صاحب نفوذ با 
عضویت دائم ایران در س��ازمان مخالفت کردن��د. در آن دوره 
برای عضویت ایران به اجماع تمام کشورهای عضو نیاز داشتیم 
اما توجه به اجماع بین المللی علیه ایران، عالوه بر کش��ورهای 
صاحب نفوذ، کش��ورهای دیگری که از نف��وذ کمتر برخوردار 
بودند به تحریک دسته اول، با عضویت ایران مخالفت می کردند. 
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید سیاست خارجی تقویت 
ش��د. با به موفقیت رسیدن مذاکرات هسته ای و لغو تحریم ها، 
حقوق ایران برای فعالیت های هس��ته ای صلح آمیز به رسمیت 
ش��ناخته ش��د. در این دوره، روابط بین المللی ایران با س��ران 
کش��ورهای بزرگ دنیا توس��عه پیدا کرد. رفت وآمد رؤس��ای 
جمهور کش��ورهای مطرح جهان به ایران و سفر رئیس جمهور 
ایران به این کش��ورها باعث ش��د دوباره زمینه الحاق ایران به 
س��ازمان تجارت جهانی فراهم ش��ود. تم��ام وزرای اقتصادی، 
بازرگانی و تجاری کشورهایی که به ایران آمده یا با هیأت های 
ایرانی مالقات کرده بودند، نسبت به عضویت ایران در سازمان 
تجارت جهانی ابزار عالقه و آمادگی کردند. در آخرین اجالس 
این س��ازمان، تعداد زیادی از کشورها از هیأت رئیسه سازمان 

درخواست کردند تا عضویت ایران در دستور کار قرار بگیرد. 
نگرانی ها

بعضی از فع��االن اقتصادی فکر می کنند ب��ا عضویت ایران 
در س��ازمان تجارت جهانی در بعضی بخش ه��ا به دلیل عدم 
توان کافی برای رقابت آس��یب می بینیم. این در حالی اس��ت 
که می توانیم در چارچوب مذاکرات زمانی را برای آماده س��ازی 
بخش های آسیب پذیر در نظر بگیریم. عضویت ایران در سازمان 
تجارت جهانی به معنای باز شدن یک باره درهای کشور نیست. 
عضویت کش��ورهایی مثل چین و روس��یه در سازمان تجارت 

جهانی نزدیک به ۱0 سال زمان گرفت. 
در ش��رایط فعلی اقتصاد ایران هزینه های الحاق به سازمان 
تجارت را می پردازد اما از محاس��ن آن بی بهره است. کاالهای 
زی��ادی ب��دون پرداخت تعرفه به ای��ران وارد می ش��ود اما در 
بازاره��ای جهانی محصوالت ایرانی با ش��رایط تبعیض آمیزی 
مواجه می ش��وند. با وجود پرداخت هزینه ه��ای الحاق به طور 
غیرمستقیم، از منافع آن محروم هستیم. با توجه به این مسئله 
باید بیش از گذشته برای دسترسی به بازارهای جهانی، دانش 
فنی، تکنولوژی برتر دنیا و بهسازی و نوسازی خطوط تولید در 

جریان الحاق به سازمان تجارت جهانی تالش کنیم. 
چه کردیم

طی چهار سال گذش��ته گام های موثری در زمینه عضویت 
ایران در س��ازمان تجارت جهانی برداش��ته  شده است. اصالح 
تعرفه ها و منطقی کردن آن، از پیش نیازهای الحاق به سازمان 
تجارت جهانی است. تیم مذاکره کننده ایران در دوره اصالحات 
ب��رای تکمیل فرآین��د الحاق تربیت ش��دند. از س��وی دیگر 
کشورهای طرف ما سواالتی را در مورد تجارت فرامرزی ایران 
مطرح کردند و ایران باید در مدت  زمان مقرر به این س��واالت 
پاسخ دهد. کم کردن طبقات تعرفه ای، کاهش متوسط تعرفه ها، 
آزادس��ازی تعداد زیادی از اقالمی که پیش تر با ارز دولتی وارد 
می ش��د و در حال حاضر با ارز متقاضی وارد می شود، آرامشی 
که در بازار حاکم ش��ده و ام��کان پیش بینی فعاالن اقتصادی 
را تقویت کرده اس��ت، لغو بس��یاری از مجوزهای اقتصادی و 
تعدی��ل آن، قانونمند کردن فضای کس��ب وکار و جلوگیری از 
اخذ تصمیمات ش��تاب زده در زمینه تجارت، مشارکت بیشتر 
بخش  خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها از جمله 
اقداماتی اس��ت که راه عضویت را هموارتر کرده اس��ت. به طور 
خالصه می توان گفت بهبود فضای کسب وکار و رقابتی کردن 
اقتص��اد و کاهش دخال��ت در آن از پیش نیازهای عضویت در 

سازمان تجارت جهانی است. 
منبع: سایت خبری اتاق تهران 

موسسه آنکتاد گزارش داد
بهبود ظرفیت های علمی و فناوری ایران 

در یک دهه گذشته
 مؤسس��ه آنکت��اد در گزارش��ی نس��بت به بهب��ود  »قابل 
توج��ه« ظرفیت علم، فناوری و نوآوری ایران صحه گذاش��ته 
و به سیاس��ت گذاران ایرانی توصیه کرده است که درآمدهای 
حاصل از نفت، گاز و مواد معدنی را برای س��رمایه گذاری در 
زمینه ارتقا و مدرن س��ازی زیرس��اخت های صنایع اختصاص 
 )UNCTAD(  دهن��د.  به گزارش  »فرصت امروز«، آنکتاد
کنفرانس تجارت و توس��عه س��ازمان ملل اس��ت که در سال 
۱964 میالدی با هدف یکپارچگی کشورهای در حال توسعه 
با اقتصاد جهانی تأس��یس ش��د. آنکتاد رک��ن فرعی مجمع 
عمومی س��ازمان ملل متحد اس��ت و از طریق جس��ت وجو و 
تجزیه و تحلیل اطالعات به دنبال ایجاد زمینه برای مشورت 
بین دولت ها و تبادل تجربیات با هدف یکپارچه سازی عوامل 
توس��عه  است.  در گزارش آنکتاد آمده است که ایران از سال 
2002 تاکن��ون اقدام��ات سیاس��تی مهمی را ب��رای ارتقای 
فناوری و بهبود ظرفیت نوآوری خود اجرا کرده اس��ت. اما با 
این وجود آنکتاد توصیه می کند که سیاست های علم، فناوری 
و نوآوری در ایران باید با سایر سیاست های کلیدی توسعه از 
جمله موارد مربوط به توس��عه صنایع، تجارت، سرمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی، تحصیالت و رقابت نیز هم راس��تا باش��د.  
براس��اس این گزارش، موسس��ه آنکت��اد توصیه های کلیدی 
را برای سیس��تم نوآوری نفت و گاز ایران ارائه کرده اس��ت؛ 
ارتق��ای آموزش همگانی در سیس��تم ن��وآوری نفت و گاز به 
همراه اس��تراتژی هایی برای ایجاد قابلیت های محلی، ترویج 
توس��عه تامین کنندگان از جمله توس��ط ارتباطات بنگاه های 
چند ملیتی- محلی، توسعه ابزارهای عمومی خرید و تشکیل 
موسس��ات مالی و ابزارهای موردنیاز برای حمایت از عرضه و 
تقاضا و بازس��ازی مجموعه نهادی بخش نفت و گاز و توسعه 
بیش��تر جریان ه��ا و ارتباطات دانش علمی بین ش��رکت ها و 

سازمان ها از جمله این توصیه ها است. 

محسن بهرامی ارض اقدس
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران
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لزومترمیمواصالحنظامپرداختیارانهها
خواستهمردمازدولتدوازدهمدرباره

یارانهچیست
منابع بودجه عمومی بس��یار محدود و ش��کننده اس��ت و 
نمی ت��وان به راحتی هزینه ه��ا را چند برابر ک��رد؛ در واقع 
اصلی تری��ن دلیل��ی که طرح ه��ای چند برابر ک��ردن یارانه 
نق��دی را ناممکن ب��ه نظر می رس��اند، همی��ن محدودیت 
منابع درآمدی اس��ت.  به گ��زارش خبرآنالین، باالخره پس 
از چندی��ن هفت��ه رقابت س��نگین بین کاندیداها، حس��ن 
روحان��ی برنده کارزار انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��د. به 
ج��رات می توان گفت ت��ا پایان فروردین م��اه 96 نیز کمتر 
کس��ی می توانس��ت تا این حد از هیجان و ت��الش مردم و 
هواداران کاندیداها در میدان رقابت را پیش بینی کند. شروع 
این هیجانات و ش��ور تبلیغاتی از نخستین جلسه کاندیداها 
اتف��اق افتاد و تا پایان س��اعت رای گیری و پ��س از آن، در 
مرحله ش��مارش آرا نیز ادامه داشت.  در این دوره انتخابات 
ش��اهد بودیم که برخی کاندیداه��ا جهت جلب توجه مردم 
به س��مت خود، در کمپین های تبلیغاتی ش��ان و همچنین 
در مناظره ها به ش��دت می کوش��یدند که خود را متفاوت تر 
از س��ایر کاندیداها نشان دهند. اما تجربه گذشته نشان داده 
که همی��ن افراد بع��د از اینکه انتخاب ش��دند و با واقعیت 
اداره کردن مجموع��ه ای تحت عنوان دولت برخورد کردند، 
مجبور خواهند ش��د پای شان را در زمین واقعیت ها بگذارند 
و هر کدام که وارد این مرحله ش��دند، می فهمند که بودجه 
کش��ور محدود اس��ت، مالیات گرفتن کار بس��یار دشواری 
است، تنظیم روابط خارجی کاری سنگین است، اداره کردن 
وزارتخانه و نهادهای دولت��ی تجربه و تخصص می خواهد و 
برخی وعده ها که داده اند، اصاًل قابلیت عملیاتی شدن ندارد. 

پرداختیارانهبیشتردرپیچوخمانتخابات
یک��ی از وعده هایی ک��ه برخی کاندیداه��ا در رقابت های 
انتخاباتی بس��یار روی آن مانور داده ان��د، موضوع یارانه های 
نق��دی و چن��د برابر ش��دن آن ب��ود. البته ای��ن وعده ها با 
انتقادات بس��یاری روبه رو شد؛ انتقادهایی که بیش از همه، 
جنبه سیاسی آن بر محور اقتصادی اش غلبه یافت و در این 
میان، بس��یاری انتقاد یا حمایت از ای��ن وعده ها را همراه با 

سوگیری های سیاسی می خوانند. 
عل��ی الریجانی به عنوان رئیس مجل��س به این نوع وعده 
نامزدها، واکنش��ی انتقادی نش��ان داد. او این انتقاد را از دو 
جنبه مطرح کرد؛ در وجه حقوقی با تأکید بر اینکه افزایش 
می��زان فعلی یارانه ه��ا در حیطه اختیارات دولت نیس��ت و 
در اختی��ار مجلس قرار دارد؛ مخالفت پارلمان با ش��عارهای 
انتخاباتی یارانه ای را اعالم کرد. الریجانی در جنبه اقتصادی 
نی��ز ش��عارها درباره افزای��ش یارانه ها را ب��ه صالح مملکت 
ندانس��ت و افزایش یارانه ها را نیازمن��د تأمین منابع خواند؛ 
افزایش چند برابری یارانه های نقدی بدون مش��خص کردن 
محل تأمین مالی، گمانه زنی ها در مورد پول پاشی در اقتصاد 

کشور با روش های نامتعارف را بیشتر کرده بود. 

ب��رای اینکه مقی��اس برنامه های یاران��ه ای را بهتر متوجه 
ش��ویم، خوب است بدانیم که ما در طول یک  سال 43هزار 
میلیارد تومان یارانه می پردازیم. این در حالی است که بودجه 
عمرانی دولت در طول پنج سال اخیر در محدوده 13 تا 27 
هزار میلیارد تومان متغیر بوده است. عملیات عمرانی دولت 
ظرفیت س��ازی برای رش��د و توسعه کشور اس��ت. این بدان 
معناس��ت که ما درآمدها را در یارانه ای هزینه می کنیم که 
اغلب به آن محتاج نیس��تند و به جای آن، از ظرفیت سازی 
برای توس��عه کش��ور کم می گذاریم و این مص��داق واقعی 
تخصیص منابع مالی در جهت منفی و غیرتوس��عه ای است 
و ما عماًل داریم در کش��ور پول پاش��ی می کنیم و در ضمن، 
بخشی از قش��رهای کم درآمد وابسته به یارانه شده اند.  اگر 
ب��ه ذات پرداخت یارانه که توانمندس��ازی اقش��ار کم درآمد 
اس��ت، بازگردیم، می توان حتی بعض��ی از پرداخت ها را به 
صورت غیرنقدی انجام داد. حتی ممکن اس��ت الزم باش��د 
برخی اقش��ار بیش��تر کمک بگیرند، اما این یارانه فعلی که 
به صورت سراسری داده می ش��ود، به شدت غلط است. این 
نحوه پرداخت و مقایس��ه آن با دخل و خرج های دولت اصاًل 
سازگار نیست و کار غیرعقالنی و ضد توسعه است. در مورد 
ش��عار چند برابر کردن یارانه ها همانطور که همه می دانند، 
هر سال و با فرا رسیدن موعد بودجه نویسی دولت و مجلس، 
حتی روی منابع جدید درآمدی چند میلیون تومانی که در 
مقیاس بودجه ممکن اس��ت ناچیز به نظر آیند هم حس��اب 

می کنند. 
منابع بودجه عمومی بس��یار محدود و ش��کننده اس��ت و 
نمی ت��وان ب��ه راحتی هزینه ه��ا را چند برابر ک��رد. در واقع 
اصلی تری��ن دلیل��ی که طرح ه��ای چند برابر ک��ردن یارانه 
نقدی را ناممکن به نظر می رس��اند، همین محدودیت منابع 
درآمدی اس��ت. به ط��ور کلی قاعده ظرفیت ه��ای اقتصادی 
کشور را می توان به قانون ظروف مرتبطه تشبیه کرد. به این 
معنا که از هر جای آن چیزی را کسر کنید، در جای دیگری 
این کاستی خود را نشان می دهد. آثار اقتصادی و اجتماعی 
سیاس��ت ها هم اغلب بالفاصله خود را نش��ان نمی دهند، اما 

شکی نیست که باالخره پدیدار می شوند. 

»نه«بهپرداختیارانهسهبرابری
اقتصاد دارای حافظه تاریخی اس��ت. درباره اینکه وضعیت 
فعلی نظ��ام پرداخت یارانه در کش��ور مطلوب نیس��ت، در 
جامعه نسبت به آن اجماع وجود دارد. ایرانیان در انتخابات 
29 اردیبهش��ت به وعده یارانه س��ه براب��ری  »نه« گفتند. 
چیزی ش��بیه تجربه سال گذشته مردم سوئیس و این خود 
بهترین پش��توانه برای دولت دوازده��م خواهد بود که نظام 
پرداخت یارانه را اصالح و ترمیم کند. در مورد ایده پرداخت 
بیش��تر با برخی مفروضات می ت��وان موافقت کرد. نکته اول 
هم این است که یارانه صرفاً به افراد مستحق پرداخت شود 
و ن��ه همه جامعه. منط��ق پرداخت یاران��ه، بهبود وضعیت 

توزیع درآمد با کمک به دهک های پایین است. 
انتخابات به پایان رس��ید و حسن روحانی به واسطه رأی 
اکثریت مردم و پش��تیبانی آنها، با اطمینان خاطر بیشتری 
می توان��د مس��یر اصالحات اقتصادی کش��ورمان را به پیش 
بب��رد. اعتماد مردم به دولت دوازده��م، بزرگ ترین امانت و 

همچنین بزرگ ترین پشتوانه اجتماعی است. 

3 اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دوشنبه
8 خرداد 1396

شماره 796

پیش��نهاد تش��کیل وزارت »معادن و صنایع 
معدن��ی« و احیای مج��دد »وزارت بازرگانی« 
سرنوش��ت یکی از وس��یع ترین وزارتخانه های 
دولت را تحت الش��عاع قرار داده است تا وزارت 
صنعت، معدن و تجارت یکی از حس��اس ترین 

مقاطع زمانی خود را تجربه کند. 
به گزارش ایس��نا، در سال 139۰ بود که دو 
وزارتخان��ه »بازرگانی« و »صنای��ع و معادن« 
پس از س��ال ها کش��مکش تحت عنوان وزارت 
»صنع��ت، معدن و تج��ارت« ادغام ش��دند تا 
اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت 
خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کش��ور 
محقق نش��ده ب��ود محقق کنند، اما در س��ال 
1394 با گذش��ت چهار س��ال از ادغام این دو 
وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر 
زبان ه��ا افتاد و این روزها ش��نیده ها حاکی از 
این است که پرونده آن به طور جدی در دست 

بررسی است. 
در ای��ن بین اما پیش��نهاد تش��کیل وزارت 
»معادن و صنایع معدن��ی« طی روزهای اخیر 
سرنوش��ت وزارتخانه ادغامی در س��ال 139۰ 
را کامال تحت الش��عاع قرار داده اس��ت، چراکه 
برخی از کارشناسان به طور جدی معتقدند که 
ضرورت جداسازی بخش معدنی این وزارتخانه 
بیش از ح��وزه بازرگانی بوده و اگر قرار بر این 
اس��ت که جداس��ازی صورت گیرد، این حوزه 
معدن و صنایع معدنی است که نیازمند منفک 

شدن از وزارتخانه است. 
از س��وی دیگر افرادی که ب��ه احیای مجدد 
وزارت بازرگان��ی تأکید دارند، معتقدند پس از 
ادغ��ام دو وزارتخانه »بازرگان��ی« و »صنایع و 
معادن«، وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق 
نش��ده به اهدافی که برای آن در حوزه تجارت 
خارجی ترسیم شده بود، دست یابد و بنابراین 
ضرورت احیای مجدد وزارت بازرگانی احساس 

می شود. 

طرحادغامازچهزمانیکلیدخورد؟
موض��وع ادغ��ام دو وزارتخان��ه »بازرگانی« 
و »صنای��ع و مع��ادن« نزدیک ب��ه دو دهه در 
دولت ه��ای مختل��ف مطرح بود و ب��ا پیگیری 
جدی دول��ت نهم جدی تر از همیش��ه مدنظر 
قرار گرفت  و در نخس��تین مرحله کمیس��یون 
ویژه مجلس ش��ورای اسالمی رأی به ادغام دو 
وزارتخان��ه داد تا تصمیم نهای��ی را نمایندگان 

مجلس در صحن علنی بگیرند. 
وزارت »صنایع و معادن« ایران وزارتخانه ای 
ب��ود ک��ه مس��ئولیت پیش��برد سیاس��ت ها و 
برنامه ریزی های دولت در بخش های صنعتی و 
معدنی کشور را بر عهده داشت. این وزارتخانه 
در س��ال 1379 پس از ادغام »وزارت صنایع« 
و »وزرات معادن و فلزات« تشکیل شد. وزارت 
»بازرگانی« نیز مسئول توسعه و بهبود امکانات 
بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاس��ت های 
کش��ور ب��ود ک��ه در 12 تیر 139۰ ب��ا وزارت 
صنایع و معادن ایران ادغام ش��د و با ادغام این 
دو وزارت »صنع��ت، معدن و تجارت« به وجود 

آمد. 

هدفتشکیلوزارتصنعت،معدنو
تجارتچهبود؟

از جمله ماموریت ها و وظایف وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت فراه��م آوردن زمینه ه��ا و 
بس��ترهای توس��عه فناوری در صنایع کش��ور، 
بهب��ود فض��ای رقابت��ی و فضای کس��ب و کار، 
نظارت و توسعه استانداردسازی برای کاالهای 
تولیدی، بهب��ود مراکز کنترل کیفیت کاالها و 

خدمات تولید داخل و وارداتی است. 
همچنی��ن توس��عه و تروی��ج به کارگی��ری 
کس��ب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، 
ایج��اد اش��تغال پای��دار ب��ا توس��عه تولیدات 
صادرات مح��ور، مدیری��ت تنظیم ب��ازار کاال و 
خدم��ات با نگاه ب��ه ظرفیت های مل��ی تولید، 
تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در بخش های 
دارای مزیت ه��ای نس��بی و رقابتی و توس��عه 
خوش��ه های صادرات��ی و صنعتی در سراس��ر 
کش��ور متناس��ب ب��ا اس��تعداد و توانایی های 
بنگاه های تولیدی در مناطق مختلف کش��ور و 
تکمیل زنجیره های تولید و صنایع باالدس��تی 
نیز از دیگر اهداف ادغام دو وزارتخانه بازرگانی 

و صنایع و معادن بود. 
ع��الوه بر این از دیگر اه��داف ادغام این بود 
که س��بب توسعه فعالیت های تحقیق و توسعه 
متناس��ب با بازارهای خارجی به ویژه در صنایع 
نوی��ن، ارتقای دان��ش و مهارت های س��رمایه 
انس��انی و توانمندس��ازی فع��االن بخش های 
بازرگانی و صنعتی و توس��عه و تنظیم تعامالت 
و رواب��ط تج��اری و صنعت��ی ب��ا کش��ورها و 
سازمان های بین المللی و تالش در جهت الحاق 

به سازمان جهانی تجارت WTO شد.
 

عللموافقانومخالفانادغام
ادغ��ام دو وزارتخانه »بازرگان��ی« و »صنایع 
و معادن« دالیل عدیده ای داش��ت که توس��ط 
موافق��ان ای��ن طرح ب��ر آن تأکید می ش��د و 
مخالفان نیز مس��ائلی را عن��وان می کردند که 

قابل اتکا بود. 
اصلی ترین موردی ک��ه موافقان ادغام بر آن 
اصرار داشتند این بود که باید گسترش تجارت 
خارجی و توس��عه ص��ادرات غیرنفتی به عنوان 
اولویت اصلی وزارتخانه ادغام شده مدنظر قرار 

گیرد. 
اینکه با توجه به باز ش��دن فضا برای فعالیت 
بخش خصوص��ی و خروج دولت از تصدی گری، 
ش��اید در آین��ده بت��وان وظای��ف تصدی گری 
وزارتخانه ه��ای بازرگان��ی و صنای��ع در ام��ر 
صادرات را ب��ه بخش خصوصی واگذار کرد و با 
کوچک کردن پیکره آن، وزارتخانه های مذکور 

را در هم ادغام کرد که این مس��ئله نیز از دیگر 
دالیل اصلی ادغام بود. 

موافقان ادغ��ام بر این ب��اور بودند که ادغام 
باید منج��ر به افزایش رقابت، کاهش هزینه ها، 
افزای��ش کیفی��ت، حضور بیش��تر در بازارهای 
جهانی، پذیرش بیشتر سرمایه گذاری خارجی، 
پذیرش بیشتر س��رمایه گذاری داخلی و خروج 
دولت از تصدی گری باش��د، اما مخالفان نگران 
بودن��د که این ادغام اهداف ترس��یم ش��ده را 
عمل��ی نکند، چرا که از ادغ��ام فیزیکی اتفاقی 

رخ نخواهد داد. 
بدون اص��الح قوانی��ن، ادغ��ام وزارتخانه ها 
کارساز نبود و دو وزارتخانه ادغامی باید وظایف 
بنگاه داری وزارت صنایع و وظایف تنظیم بازار 
وزارت بازرگان��ی را ب��ه بخش خصوصی واگذار 
می کردند و در کن��ار آن گمرک به عنوان یکی 
از ابزارهای جدید به این وزارتخانه می پیوست؛ 

مسئله ای که در طول زمان محقق نشد. 
مخالف��ان معتق��د بودن��د ک��ه چنانچ��ه در 
وزارتخان��ه جدید تنها به امر تولید برای عرضه 
به بازار داخل کش��ور توجه شود قطعا موفقیت 
چندانی به دس��ت نمی آی��د، همانطور که قبل 
از ادغام ارائه یارانه ها و سیس��تم های حمایتی 
مختل��ف از تولید، هم��واره فریاد کمک خواهی 
تولید از دولت به گوش می رسید، بنابراین باید 
امور به نحوی مدیریت می شد که در وزارتخانه 
جدید رویکرد صادرات��ی و تجارت خارجی در 

اولویت اول قرار می گرفت. 

حواشیقبلازادغام
ادغ��ام دو وزارتخان��ه صنای��ع و بازرگانی با 
منافع متضاد، به س��ال های پایانی دولت دهم 
برمی گردد؛ دولتی که سکاندار وزارت بازرگانی 
آن تنش ه��ای زی��ادی را با همت��ای خود در 
وزارت صنای��ع و معادن داش��ت و چالش های 
مابین دو وزیر س��رانجام موجب شد که دولت 
ده��م تصمیم بگیرد دو وزارتخانه را ادغام کند 
تا ش��اید به اختالفات پای��ان دهد، هرچند این 
اقدام دولت همان زمان نیز س��روصدای زیادی 

به پا کرد. 
مخالفان ای��ن ادغام در دول��ت احمدی نژاد 
ب��ر این باور بودن��د که وزی��ر وزارتخانه جدید 
و تازه  تأس��یس بیش��تر به س��مت بازرگانی و 
سیاس��ت های تج��اری تمای��ل دارد، از این رو 
مباحث صنعت��ی مغفول مانده اس��ت. با روی 
کار آمدن دولت یازدهم و س��پردن سکان این 
وزارتخانه ب��ه محمدرضا نعم��ت زاده برخی بر 
این باور هس��تند که وزارتخانه ادغامی بیش��تر 
رویک��رد صنعتی دارد و همین مس��ئله موجب 

واکنش مخالفان ادغام است. 

نظرمرکزپژوهشهایمجلسدرسال۸۸
درموردادغام

فروردی��ن م��اه س��ال 1394 بود ک��ه مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی پیشنهاد 
ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن 
و دالیل مورد اس��تناد موافقان و مخالفان این 

پیشنهاد را بررسی کرد. 
در همی��ن ح��ال در زمین��ه ادغ��ام این دو 
وزارتخان��ه دغدغه های��ی وج��ود داش��ت ک��ه 
می توان به غلبه منافع تجاری بر منافع تولیدی 
یا بالعکس در وزارتخانه  ادغام شده، عدم رهایی 
وزارتخانه های موجود از وظایف تصدی گری به 
دلیل عدم پیش��رفت اجرای اصل 44 و ضعیف 

شدن تنظیم بازار داخلی اشاره کرد. 
با توجه به اینکه اصل س��وم قانون اساس��ی، 
اهداف سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام، 
بند »ال��ف« ماده 137 قان��ون برنامه چهارم و 
برخ��ی سیاس��ت های ابالغی اص��ل 44 قانون 
اساسی، اصالح ساختار و تشکیالت کالن دولت  
را هدف قرار داده است، بنابراین دولت ناگزیر و 

مکلف به اجرای این مسئله بود. 
طبق موارد عنوان شده در گزارش مربوطه 
توسعه صنعتی، ارتقای شاخص های صنعتی 
و مبادالت بازرگانی، توجه به استانداردهای 
محصوالت جهان��ی و رقابت های بین المللی، 

ض��رورت تبیی��ن تج��ارت خارج��ی مبتنی 
ب��ر فرهن��گ و توان مل��ی، افزای��ش قدرت 
دفاعی بخش صنعت در مقابل رش��د بخش 
بازرگان��ی و سیاس��ت گذاری و برنامه ری��زی 
کالن و یکپارچ��ه در ام��ور صنایع، معادن و 
بازرگانی، از جمله مهم ترین اهدافی است که 
در توجیه ط��رح ادغام وزارتخانه های مذکور 

بیان می شد. 
مرک��ز پژوهش های وقت مجلس ش��ورای 
اس��المی همچنین در گزارش خ��ود عنوان 
کرد ک��ه گروهی از مخالفان این طرح، ادغام 
پیش��ین وزارت صنای��ع ب��ا وزارت معادن و 
فلزات را نیز ناموفق و مغایر با هدف آن مبنی 
ب��ر هماهنگی و تمرکز ام��ور صنایع و معادن 

دانسته اند. 
پیشنهادتشکیلوزارت»معادنوصنایع

معدنی«
در واپس��ین روزه��ای کاری دول��ت یازده��م 
و آس��تانه ش��روع ب��ه کار دول��ت دوازده��م، 
پیش��نهادهایی در خصوص تغییر س��اختارهای 
اقتصادی مطرح می شود که از جمله آن می توان 
به پیشنهاد تشکیل وزارتخانه مستقل »معادن و 
صنایع معدنی« اش��اره کرد. در این میان یکی از 
نقاط مثبت عملکرد اقتصادی دولت اول روحانی 
ارتقا و توجه به معادن و صنایع معدنی بوده است، 
به گون��ه ای که می توان تأکید ک��رد تقارن دولت 
یازده��م با دوره بعد از رکود جهانی مواد معدنی، 
باعث خلق موقعیت های بهتری برای کار در این 

حوزه شده است. 

احیای»وزارتبازرگانی«قوتگرفت
جداس��ازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت 
وارد فاز جدیدی شده است. براساس شنیده ها 
برخی مس��ئوالن در حال بررس��ی کارشناسی 
هس��تند که آیا ادغام وزارت صنعت و معدن با 
بازرگانی درست بوده است یا خیر؟ این مسئله 
در حالی مطرح ش��ده اس��ت ک��ه طبق گفته 
مس��ئوالن ذی ربط، هنوز جمع بندی الزم برای 
احیای دوب��اره وزارت بازرگانی صورت نگرفته 

است.  
موضوع تش��کیل دوب��اره وزارت بازرگانی 
س��ال 1394 بود که به صورت جدی دنبال 
ش��د تا جایی که برخ��ی نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی ط��رح انت��زاع وظایف و 
اختیارات بخ��ش بازرگانی از وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت و تش��کیل دوب��اره وزارت 
بازرگان��ی را ارائ��ه کردند، جال��ب اینکه در 
راستای کوچک سازی دولت، مجلس شورای 
اسالمی و ش��ورای نگهبان چهار سال پیش 
از آن یعن��ی در س��ال 139۰ ب��ه ادغام دو 
وزارتخانه »صنای��ع و معادن« و »بازرگانی« 

رأی مثبت دادند. 

سرنوشتدرهالهایازابهام
پیشنهاد تش��کیل معادن و صنایع معدنی 
یا یک س��ازمانی مس��تقل از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت فعلی در حالی مطرح ش��ده 
اس��ت که ماجرای جداسازی بخش بازرگانی 
از وزارت صنع��ت، معدن و تجارت نیز پیش 

از این تحت بررسی دولت قرار گرفته بود.
 حال باید منتظر ماند و دید دولت دوازدهم 
با آغاز فعالیت خ��ود و انتخاب کابینه جدید 
چه تصمیمی برای سرنوش��ت این وزارتخانه 

مهم و وسیع اتخاذ می کند. 

ازتولدوزارتمعادنتاجداییبازرگانیازصنعت

سرنوشت بزرگ ترین وزارتخانه دولت دوازدهم به کجا می کشد؟ 
دریچه

یکمقاممسئولکارگریتأکیدکرد
پرهیزازاجرایشتابزدهطرحکارورزی

عضو کان��ون عالی ش��وراهای اس��المی کار می گوید طرح 
کارورزی نیاز به چکش کاری بیش��تری دارد و وزارت کار نباید 
اجرای بی نقص طرح را فدای شتابزدگی کند، بلکه باید قبل از 
اجرای طرح، اصالح��ات الزم را در خصوص ایرادات آن انجام 
دهد.  علی اصالنی درباره نقاط قوت و ضعف طرح کارورزی به 
ایسنا گفت: زمانی  که از جزییات طرح کارورزی شنیدیم تصور 
کردیم کامل ترین  طرحی اس��ت که می تواند اش��تغال جوانان 
جوی��ای کار را فراهم کند اما وقتی متن طرح را دیدیم همان 

طرح استاد- شاگردی دولت دهم بود. 
وی ادامه داد: انتظار این است که طرح کارورزی کاماًل متمایز 
و متفاوت از طرح اس��تاد- ش��اگردی و قوی تر و پخته تر از آن 
باشد و تمام ش��رایط معرفی، به کارگیری و جذب نیروی کار 
در آن دیده شود.  اصالنی افزود: یکی از ایرادات وارده به طرح، 
ش��رط سنی اس��ت و ظاهراً به لحاظ سنی کسانی را که مایل 
به ش��رکت و ثبت نام در این طرح هستند دربرنمی گیرد و از 
این حیث محدودیت ایجاد کرده اس��ت، حال آنکه افرادی که 
در ش��رط س��نی طرح قرار می گیرند، حاضر به کار با شرایط 
آمده در طرح و دریافت یک سوم حقوق نیستند، بنابراین باید 
ش��رط سنی با در نظر گرفتن ابعاد طرح برداشته شود تا طرح 
از این حیث دچار مش��کل نش��ود.  این مقام مسئول کارگری 
متذکر شد: مسئله بعدی این است که طرح باید مشخص کند 
تحصیلکرده های چه رشته هایی را به خدمت خواهد گرفت؛ آیا 
رش��ته های هنری، انسانی و فنی همه می توانند وارد این طرح 
ش��وند که طبعا جامعه هدف گسترده ای خواهد شد و مهم تر 
اینکه کدام بنگاه ها و کارخانه ها پذیرش کارورز خواهند داشت. 
اصالنی ادامه داد: تمام کسانی که در طرح کارورزی ثبت نام 
می کنن��د باید ب��ه کاریابی های مربوطه مراجع��ه کنند و برای 
گذران��دن دوره  آم��وزش به کارخانه یا کارگاه معرفی ش��وند و 
ی��ک دوره 4 الی 6 ماه��ه را آموزش ببینند.  عضو کانون عالی 
ش��وراهای اس��المی کار با اش��اره به پرداخ��ت هزینه آموزش 
طرح از س��وی دولت، گفت: در این طرح عنوان شده یک سوم 
حداقل دس��تمزد مصوب ش��ورای عالی کار به کارورز پرداخت 
می ش��ود که اگر 9۰۰ هزار تومان پایه حقوق س��ال 96 را در 
نظ��ر بگیریم رقمی در حدود 3۵۰ هزار تومان خواهد ش��د اما 
آیا جوان فارغ التحصیل با چنین رقمی حاضر اس��ت دو س��ال 
کارورزی کند؟ و چه تضمینی هس��ت ک��ه کارفرما او را بعد از 
دو س��ال بخواهد؟  وی با اشاره به معافیت بیمه ای کارفرمایان 
در این طرح به مدت دو س��ال اظهار کرد: اگرچه نیت طراحان 
این بوده که با پیش بینی مش��وق هایی برای کارفرمایان امکان 
ج��ذب نیروی کار را فراهم کنند ولی نگرانی هایی در خصوص 
معافیت بیمه ای کارفرما وجود دارد از جمله اینکه اگر کارفرما را 
از پرداخت 23درصد بیمه معاف کنیم سازمان تامین  اجتماعی 
چه سرنوش��تی پیدا خواهد ک��رد؟  اصالنی گفت: همین حاال 
ورودی و خروج��ی تامین  اجتماعی با ه��م نمی خواند و دولت 
ه��م تمام تالش��ش را می کند ک��ه بدهی خود را به س��ازمان 
بپردازد ولی تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و 
مستمری بگیران مشکل دارد. اگر کارفرمایان دو سال از پرداخت 
حق بیمه معاف شوند، قطعاً به زیان تامین اجتماعی خواهد بود 
مگر آنکه دولت با پرداخت بدهی خود این خأل را جبران کند. 

گزارش



و  دولت��ی  بانک ه��ای  مدی��ران 
نشس��ت 17خردادماه  در  خصوصی 
درباره نرخ سود سپرده های بانکی در 
سال پیش رو تصمیم گیری می کنند. 
به گزارش »فرصت امروز«، س��ال 
گذشته نیز در همین ایام بانک های 
خصوصی و دولتی برای کاهش نرخ 
س��ود به 15درصد برای سپرده های 
یک س��اله توافق و ای��ن کاهش را به 
شورای پول و اعتبار پیشنهاد کردند. 
در همی��ن زمین��ه، ش��ورای پول و 
اعتبار به کاهش نرخ س��ود سپرده ها 
به 15درصد و نرخ س��ود تسهیالت 
ب��ه 18درص��د رأی داد و نرخ ه��ای 
جدید از تیرماه س��ال گذشته برای 
 بانک ه��ا و مؤسس��ه های اعتب��اری 

 الزم االجرا شد. 
اما با وجود پیش��قدم ش��دن نظام 
بانک��ی ب��رای کاه��ش ن��رخ س��ود 
متناس��ب با ن��رخ ت��ورم، گزارش ها 
گوی��ای آن اس��ت که در یک س��ال 
گذش��ته برخی بانک ها ب��ه تصمیم 
خ��ود پایبن��د نب��وده و س��ودهای 
به س��پرده گذاران خود  22درصدی 
پیش��نهاد می کنند. به عبارت دیگر، 
در ش��رایطی که نرخ س��ود مصوب 
ب��رای س��پرده های بانک��ی حداکثر 
15درص��د تعیی��ن ش��ده اس��ت و 
زمزمه های کاهش مجدد نرخ س��ود 
نی��ز ای��ن روزها به گوش می رس��د، 
اغلب بانک ها به ای��ن مصوبه پایبند 
قان��ون،  زدن  دور  ب��ا  و  نیس��تند 
س��ودهای ب��ه مرات��ب باالت��ری به 

سپرده ها تخصیص می دهند. 
به ب��اور کارشناس��ان بانکی، یکی 
از علل شکس��ته شدن نرخ سودهای 
اعالمی، انتشار اوراق اسناد خزانه از 
س��وی دولت آن هم با نرخ سودهای 
حداق��ل 22درص��د بود که س��بب 
ش��د تا بخش��ی از نقدینگی موجود 
ب��ه جای س��پرده گذاری در بانک ها، 
ج��ذب خری��د این اوراق ش��ود و به 
همین دلی��ل بانک ه��ا ناگزیر برای 
جذاب بودن سپرده گذاری ها و حفظ 
س��پرده های مش��تریان خ��ود اقدام 
ب��ه دور زدن نرخ س��ودهای اعالمی 

کرده اند. 
و  دولت��ی  بانک ه��ای  مدی��ران 
خصوص��ی اس��فندماه گذش��ته نیز 
برای توافق بر سر نرخ سود جلسه ای 
برگ��زار ک��رده بودند اما ب��ه نتیجه 
نرس��ید. ابتدای امس��ال اما ولی اهلل 
س��یف از بررس��ی موضوع نرخ سود 
بانک��ی در بانک مرک��زی خبر داد و 

گفت که گزارش آن به شورای پول و 
اعتبار ارسال می شود و ممکن است 

براساس آن نرخ سود کاهش یابد. 

آخرین وضعیت سودهای بانکی
  این روزها کمت��ر ویترین بانکی را 
می توان یافت که تنها به س��ودهای 
مصوب ش��ورای پول و اعتبار و مورد 
توافق خود برای سپرده بسنده کرده 
باش��د. اکنون به راحتی در بسیاری 
از بانک ها س��ودهای متنوع در قالب 
طرح ه��ای مختلف��ی که ب��رای دور 
زدن س��ودهای مص��وب وجود دارد، 

پیشنهاد می شود. 
   به گ��زارش ایس��نا، ح��دود یک 
س��ال از آخرین تغییر در س��ودهای 
بانکی می گذرد. تیرم��اه 1۳۹5 بود 
ک��ه با آنچ��ه توافق بانک ه��ا نامیده 
شد سودهای س��پرده ساالنه از 18 
ب��ه 15درصد کاهش یافت��ه و برای 
س��ودهای کوتاه مدت روزش��مار نیز 
ن��رخ حداکث��ر 1۰درص��دی تعیین 
ش��د. ن��رخ س��ود تس��هیالت نیز با 
اختالف ۳درصدی از سود سپرده به 

18درصد کاهش یافت. 
اگرچ��ه در ابتدای امر س��ودها به 
15درصد رس��ید، اما چندی نکشید 
ک��ه روال بانک ها به  گون��ه ای دیگر 
تغیی��ر کرد. با اینک��ه بانک ها اکنون 
ه��م در ج��واب اول خ��ود در مورد 
نرخ س��ود س��پرده، میزان ساالنه را 

15درص��د اع��الم می کنن��د، اما در 
اغل��ب بانک ه��ا نرخ ه��ا از جذابیت 

بیشتری برخوردار است. 
  گ��ذری بر ش��عب بانک ه��ا از این 
حکایت دارد که وقتی س��پرده گذار 
تمایلی برای سود 15درصدی ندارد، 
اغل��ب با دریاف��ت مبالغ��ی باالتر یا 
تعیی��ن کفی ب��رای میزان س��پرده 
نرخ س��ودها از 18درصد عبور کرده 
و گاه 2۰ تا 2۳درصد را هم در قالب 
طرح های��ی که بان��ک در نظر گرفته 

پشت سر می گذارد. 
  در م��واردی برخی بانک ه��ا اعالم 
می کنند که هرچقدر مبلغ شما باالتر 
باشد سود بیش��تری نیز تعلق خواهد 
گرفت. جالب اینجاست که همین مورد 
از بانک ها در حدود یک س��ال پیش و 
در ابت��دای کاهش نرخ ب��ه 15درصد 
به هیچ عنوان زیر بار پرداخت س��ود 
باالتر نمی رفتن��د، اما اکنون روال آنها 
در رقابت با سایر بانک هایی که از ابتدا 
هم چندان نسبت به اجرای سودهای 
بانکی منضبط عمل نمی کردند، تغییر 

کرده است. 
  اما در مورد س��ودهای روزش��مار 
می توان گفت عمده بانک ها نس��بت 
به نرخ های مصوب پایبند نیستند و 
روزشمارهای  مشاهده می ش��ود که 
22درصد و حتی باالت��ر در بانک ها 
وجود دارد، آن هم در ش��رایطی که 
طبق ضوابط باید نرخ های روزش��مار 

بالفاصل��ه بع��د از نرخ ه��ای مصوب 
جدید و ابالغ آن تغییر کند. 

  در ش��رایطی ک��ه در ح��دود یک 
سال گذش��ته تصمیم جدیدی برای 
کاهش نرخ س��ود با وجود تک رقمی 
ش��دن تورم از سوی ش��بکه بانکی 
اخذ نش��ده، ام��ا مدی��ران بانکی از 
ش��رایط موج��ود چن��دان راضی به 
نظ��ر نمی رس��ند و گاه در اظهارات 
آنها مشاهده می ش��ود که نسبت به 
روال کاهش نرخ س��ود ب��ا توجه به 
ش��رایط موجود بانک ها گله مندند. با 
این حال چندی پیش بود که رئیس 
کل بان��ک مرکزی از احتمال کاهش 
مجدد نرخ سود سخن گفته و حتی 
اعالم کرده بود که گزارش��ی در این 
رابطه به ش��ورای پول و اعتبار ارائه 
شده اس��ت. پرداخت نرخ های سود 
باالی بانکی البته در ماه های گذشته 
نی��ز با حواش��ی همراه ش��د، جایی 
که ولی اله س��یف، رئی��س کل بانک 
مرکزی به سپرده گذاران در رابطه با 
س��ودهای باالیی که به آنها پرداخت 
می ش��ود هشدار داده و گفته بود که 
مبلغ م��ازادی که به عنوان س��ود به 
س��پرده گذار پرداخت می شود بیانگر 
رقمی است که باید از سهم سهامدار 
کاس��ته ش��ده و به س��پرده گذاران 
منتق��ل ش��ود ک��ه در این ش��رایط 
مسئول این اضافه پرداخت مدیریت 
بانک ها بوده و سهامداران باید از آنها 

بازخواس��ت کنند. در عین حال که 
پرداخت س��ودهای باال نشان دهنده 
ریسک بیش��تر عملیات بانک هاست 
و س��پرده گذاران هم باید بدانند که 
این نرخ باالتر، بهای ریس��کی است 
که متقبل شده و باید پیامدهای آن 

را بپذیرند. 

تنگنای مالی بانک ها و رقابت 
برای جذب سپرده بیشتر

  در ح��ال حاض��ر تنگن��ای مال��ی 
که بانک ه��ا با آن مواجه ب��وده و تا 
5۰ درص��د منابع آنها در دس��ترس 
نیس��ت، خ��ود عاملی ش��ده ت��ا به 
رقابتی س��خت برای جذب س��پرده 
ورود کنن��د. این در حالی اس��ت که 
اکن��ون عمده درآمد بانک ها از محل 
سود تسهیالت تأمین می شود که با 
توجه به اختالف ح��دود ۳ درصدی 
که بین نرخ سود سپرده و تسهیالت 
وجود دارد، چندان پاسخگوی نیازها 
و هزینه های آنها نیس��ت. از س��وی 
دیگر راه اصلی درآمدزایی بانک های 
دنیا یعن��ی دریافت کارم��زد نیز بر 
بانک های ایران��ی از جایگاه چندانی 
برخ��وردار نبوده و خود ب��ر ناتوانی 
بانک ها در تأمین هزینه از محل های 

دیگر افزوده است. 
  رئی��س کل بانک مرک��زی اخیراً 
موضوع تأمی��ن هزینه ه��ا از طریق 
دریافت کارم��زد در بانک ها را مورد 
اش��اره ق��رار داده و گفت��ه ب��ود در 
صورت��ی که تمام هزینه های بانک از 
محل کارمزد خدم��ات بانکی تأمین 
شود، می تواند نش��ان دهنده ثبات و 
پایداری آنها باش��د، اما متأسفانه در 
ایران نه تنها از ارائ��ه خدمات بانکی 
سودی به دس��ت نمی آید بلکه زیان 
نیز ایجاد می کند. این در حالی است 
ک��ه در بانک��داری ام��روز بین الملل 
بس��یاری از هزینه ه��ای موج��ود از 
پوش��ش  کارمزد  درآمدهای  مح��ل 
داده می شود. در حال حاضر در ایران 
کسب درآمد از کارمزد محقق نشده 
و با وجود اینکه بانک ها در بانکداری 
الکترونیک سرمایه گذاری کرده و رو 
به جلو حرکت می کنند، اما به اذعان 
مدی��ران بانک��ی رقاب��ت و فرهنگ 
نادرستی ایجاد کرده اند که خدمات 
را به ص��ورت رایگان و ب��ا کمترین 
هزینه ارائه می کنند که مجموع این 
عوامل موجب عدم توازن درآمدها و 
هزینه ه��ا و اثرگ��ذاری آن بر تعادل 

نرخ سود بانکی می شود. 

   نشست مهم مدیران بانکی با موضوع نرخ سود هفته آینده برگزار می شود

رقابت ۱۵ تا ۲۳درصدی بانک ها برای جذب سپرده بیشتر

بانک  نوی��ن  فناوری های  مع��اون 
ش��بکه های  ک��ه  گف��ت  مرک��زی 
اجتماعی با ورود خود به فعالیت های 
بانکی، نظام بانکی را مجاب کرده اند 
که ب��ه بازتعری��ف راهبردهای خود 
اق��دام کنند.  به گ��زارش ایرنا، علی 
کرمانش��اه در دومی��ن گردهمای��ی 
معاون��ت فناوری ه��ای نوی��ن بانک 
مرک��زی و ش��رکت های گ��روه ملی 
انفورماتی��ک با عن��وان  »هم افزایی 
در مس��یر تحول نظام بانکی کشور، 
مبتن��ی ب��ر فناوری ه��ای نوین« به 
تبیی��ن دیدگاه ه��ا و سیاس��ت های 
ح��وزه  در  مرک��زی  بان��ک  کالن 
فناوری های نوی��ن پرداخت و گفت: 
اصلی  اینک��ه جهت گیری های  برای 
آینده را ترس��یم کنی��م ابتدا باید به 
حرک��ت خود در دو دهه گذش��ته و 
چالش ه��ای آن بنگری��م و س��پس 
ضم��ن رص��د تح��والت بین المللی، 
تحلیلی بر فضای نظام بانکی کش��ور 
داشته باش��یم.  وی افزود: روندهای 
جهانی س��بب ش��ده اند که بازیگران 
س��ایر بخش ها همچ��ون مخابرات و 
ش��بکه های اجتماع��ی وارد عرص��ه 
بانک��داری ش��ده و نظ��ام بانک��ی را 
مجاب کنند، ضمن اجازه حضور آنها 
بازتعریف  در فعالیت های بانک��ی به 

استراتژی های خود اقدام کنند. 
و  تح��والت  از  یک��ی  کرمانش��اه 
انتظارات مهم دیگر در حوزه بانکی را 
نقش آفرینی نوین برای بانک  مرکزی 
ذکر ک��رد و گفت: ش��رایط حاکم در 
کش��ور مانند دیگ��ر کش��ورهای در 
حال توسعه باعث ش��ده است انتظار 
از بانک مرکزی برای کمک به رش��د 
و توس��عه اقتصادی کشور در اولویت 
ق��رار بگیرد.  به گفت��ه وی، انتظارات 
از بانک مرکزی برای مشارکت بیشتر 
در توس��عه و رون��ق اقتصادی فش��ار 
مضاعفی را ب��ه بانک مرکزی تحمیل 
کرده است که نیازمند برخوردی فعال 
و حرف��ه ای با این انتظ��ارات و بهبود 
برخ��ی رویکردهای جاری هس��تیم.  
وی با تأکید بر اینکه در چنین فضایی 
نیازمن��د ارزیابی مس��یرها و بازنگری 

در س��اختارها هس��تیم، تصریح کرد: 
سامانه هایی  و  ظرفیت ها  خوشبختانه 
که تاکنون ش��کل گرفته اند در بخش 
پرداخ��ت و س��امانه های عملیاتی در 

کشور بی نظیرند. 

داده های نظام بانکی به دارایی 
مولد تبدیل نمی شود

ناص��ر حکیم��ی، مدی��رکل فناوری 
اطالعات بانک مرکزی نیز با برشمردن 
چالش های کنونی در نظام بانکی اظهار 
ک��رد: اکنون در نظام بانک��ی داده های 
فراوانی تولید می ش��ود ام��ا این داده ها 
ب��ه دارایی مول��د تبدیل نمی ش��وند و 
امکان اس��تفاده و بهره ب��رداری از آنها 
در تصمیم س��ازی ها میسر نیست.  وی 
اف��زود: ض��رورت طراح��ی و اس��تقرار 
سامانه های تحلیلی برای استفاده مؤثر 
از داده ه��ا ب��ه منظور بهره ب��رداری در 
فرآیند تصمیم گیری احساس می شود.  
وی با تأکی��د بر اج��رای برنامه تحول 
در بان��ک مرک��زی افزود: اکن��ون ما با 
چهار چالش شامل اطالعاتی، نظارتی، 
سیاستی و چالش های مربوط به الگوی 
کس��ب و کار مواجهیم که برای هر یک، 
راهکارها و برنامه هایی پیش��نهاد شده 
است و انتظار می رود شرکت های گروه 
ملی بتوانند برای تحقق آنها گام بردارند. 

نیازمند خلق ایده های نو هستیم
مسعود همایونفر، مدیرعامل شرکت 
ملی انفورماتیک نیز در این نشس��ت 
گف��ت: انتظ��ار داریم که هم��گام با 
هم افزایی در بین شرکت ها با بازطراحی 
رویکردها و خلق ایده های نو، گام های 
جدیدی در مس��یر نق��ش آفرینی  در 
حوزه فناوری های نوین بانکی برداریم.  
وی با تبیین برنامه استراتژیک شرکت 
ملی انفورماتیک اظهار کرد: گروه ملی 
ب��رای نقش آفرینی بیش��تر در عرصه 
نظام بانکی کشور نیازمند رویکردهای 
جدی��د و ترس��یم بازاره��ا و ابزارهای 
نوین است که تالش شده در بازنگری 
استراتژی های شرکت ملی مورد توجه 

قرار گیرند. 
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک 

با بیان اینکه برنامه های کلیدی این 
ش��رکت در چهار بخ��ش هم افزایی، 
توس��عه س��ازمانی، نوآوری و توسعه 
و توس��عه مش��ارکت ها تقسیم بندی 
کمیته ه��ای  تش��کیل  از  ش��ده اند، 

هماهنگی در گروه ملی خبر داد. 
همایونفر خاطرنش��ان کرد: هدف 
هماهنگی  کمیته ه��ای  تش��کیل  از 
برای  نظام من��د  ایج��اد سیس��تمی 
تعام��ل و بهره  برداری از خرد جمعی 
مدی��ران و کارشناس��ان گ��روه ملی 
انفورماتی��ک برای ارتق��ای و بهبود 

کیفی فعالیت های این گروه است. 

سند برنامه راهبردی شاپرک 
بازنگری می شود

محس��ن قادری، مدیرعامل شبکه 
الکترونیکی پرداخت کارت  )شاپرک( 
در ادامه این نشس��ت با بیان اهداف 
و اس��تراتژی های این شرکت اظهار 
ک��رد: از اهداف ش��اپرک می توان به 
اعمال مدیریت و نظارت هوش��مند 
ب��ر ش��بکه پرداخ��ت الکترونی��ک، 
ارتقای  ایمن سازی،  استانداردسازی، 
کیفی��ت خدمات و افزای��ش اعتماد 
عمومی و توسعه بستر خدمات نوین 

پرداخت الکترونیک اشاره کرد. 
وی با بیان اینکه برنامه ریزی الزم 
برای توس��عه و بهبود توانمندی های 
س��خت افزاری، نرم افزاری و سرمایه 
انسانی انجام ش��ده است از بازنگری 
اس��تراتژیک ش��رکت  برنامه  س��ند 
خب��ر داد.  ق��ادری گفت: در س��ال 
گذش��ته ۳1 پ��روژه برای رس��یدن 
ب��ه اه��داف تعیین ش��ده ب��ه اجرا 
درآم��د که می ت��وان ب��ه پروژه های 
پاالیش  جامع پذیرن��دگان،  س��امانه 
اطالعات صنفی پذیرندگان و تدوین 
ش��اخص های کلیدی عملکرد شبکه 

پرداخت کشور اشاره کرد. 
الکترونیک��ی  مدیرعام��ل ش��بکه 
وظای��ف  از  یک��ی  کارت  پرداخ��ت 
مهم ش��اپرک را تدوین مس��تندات 
و الزام��ات ش��بکه پرداخت کش��ور 
دانست و تصریح کرد: در این زمینه 
اقدامات مهمی صورت گرفته اس��ت 

که می ت��وان به ارائه اتصال ش��بکه 
پرداخت کشور به شبکه بین المللی، 
طرح امن سازی بستر USSD، طرح 
ورود به حوزه صادرکنندگی پرداخت 
و مدل های پیشنهادی پرداخت خرد 

اشاره کرد. 

اجرای طرح شهر بدون وجه نقد 
در کاشان

زن��وزی،  مجی��د  میرمس��عود 
البرز  فرادی��س  ش��رکت  مدیرعامل 
نی��ز در این گردهمایی با اش��اره به 
تدوین برنامه کس��ب و کار جدید این 
شرکت تصریح کرد: جایگاه فعلی ما 
در صنعت به لحاظ رتبه و سودآوری 
وضعی��ت مطلوب��ی اس��ت و با 1۳2 
دفتر عملیاتی در سراسر کشور قادر 
به ارائه خدمات مناس��ب و باکیفیتی 

به مشتریان خود هستیم. 
نرم افزار دستگاه های  توس��عه  وی 
ارائ��ه س��رویس  ب��رای  خودپ��رداز 
نرم اف��زار  توس��عه  کارت،  ب��دون 
کیوس��ک بانک ها برای پشتیبانی از 
تراکنش های ارزش افزوده، توس��عه 
نرم افزار مدیریت کیوسک و طراحی 
و راه اندازی داشبورد جدید اطالعاتی 
ش��اخص های عملیات��ی مبتن��ی بر 
هوش تج��اری را از جمل��ه اقدامات 
سال گذشته این شرکت عنوان کرد. 
مدیرعامل ش��رکت فرادیس البرز 
توس��عه خودپرداز مشارکتی، توسعه 
 VTM بازار کیوس��ک، توسعه بازار
از  را  تمام ش��ده  به��ای  کاه��ش  و 
جمله برنامه های ش��رکت در زمینه 
س��رآمدی در خدمات عن��وان کرد 
و گف��ت: در کن��ار برنامه های بهبود 
و توس��عه مستمر س��ازمان و تقویت 
زیرس��اخت ها، در ح��وزه نوآوری در 
پ��روژه صندوق  امس��ال  محصوالت 
فروش��گاهی و توس��عه پروژه فراپی 
را در دس��تور کار ق��رار داده ایم.  به 
گفته وی، یکی از پروژه های مهم این 
ش��رکت، کارت شهروندی در کاشان 
اس��ت که به عنوان ش��هر بدون وجه 
نقد می تواند راه حلی جامع در زمینه 

پرداخت خرد شهری ارائه کند. 

نیازمند مشاوران بین المللی 
هستیم

پروی��ز ناصری، مدیرعامل ش��رکت 
ره نما در ادامه این گردهمایی با اشاره 
به تحریم طوالنی نظام بانکی کش��ور 
اظه��ار کرد: ای��ن تحریم ها ب��ا وجود 
پیش��رفت های به دس��ت آمده باعث 
ایجاد ش��کاف بین نظام بانکی ایران و 
نظام بین المللی بانکداری ش��ده است 
که پ��ر کردن این ش��کاف مس��تلزم 
از خدم��ات مش��اوره ای و  اس��تفاده 
مشاوران بین المللی است.  وی با اشاره 
ب��ه برنامه تحول بانک مرکزی و اینکه 
برنامه ری��زی و اجرای اغل��ب پروژه ها 
نیازمند خدمات مش��اوره ای باکیفیت 
باال و در تراز بین المللی است، تصریح 
کرد: برآورده سازی نیازهای مشاوره ای 
مجموعه بان��ک مرکزی، گ��روه ملی 
انفورماتی��ک و صنعت بانکی در حوزه 
فن��اوری اطالعات و ارتباطات  )فاوا( و 
بانکداری نوین در اولویت ش��رکت ما 

قرار دارد. 
وی شرکت ره نما را تکمیل کننده 
خدمات گروه ملی انفورماتیک عنوان 
ک��رد و افزود: در ای��ن مقطع تمرکز 
فعالیت های ش��رکت به پروژه نقشه 
راه تحول بان��ک مرکزی و کمک به 
اج��رای آن از طریق ارائ��ه خدمات 

مشاور ه ای، اجرایی و نظارتی است. 
س��یدکاظم دهق��ان، مدیرعام��ل 
ش��رکت خدم��ات انفورماتیک نوین 
کی��ش نی��ز ضم��ن ارائه گ��زارش 
عملک��رد فعالیت ها و دس��تاوردهای 
ش��رکت اظهار کرد: این ش��رکت در 
سال گذش��ته پروژه های متعددی را 
به انجام رساند که می توان به پروژه 
انتقال حساب های دولتی  )بهداد( و 
س��امانه صدور یکپارچه الکترونیکی 

دسته چک )صیاد( اشاره کرد. 
وی ایج��اد خطوط کس��ب و کاری 
 ،Core وابس��ته و غیر وابس��ته ب��ه
حض��ور فعال ت��ر در ب��ازار بانک��ی و 
ایج��اد مکانیزم ه��ای الزم برای ارائه 
سرویس های پش��تیبانی و عملیاتی 
بانکی را از اهم برنامه های شرکت در 

سال ۹6 عنوان کرد. 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خبر داد

تحول بانکداری نوین با ورود شبکه های اجتماعی

معاون وزیر اقتصاد از پیش بینی تورم تک رقمی برای 
سال پیش رو خبر داد

تورم اقتصاد ایران معقول است
معاون وزیر اقتصاد می گوید اکنون تورم اقتصاد ایران معقول 
اس��ت و پیش بینی ها بر این است که با توجه به سیاست هایی 
ک��ه دولت برای افزایش تولید و اش��تغال پیش خواهد گرفت، 
تورم امسال بیش از یک درصد افزایش نیافته و زیر 1۰ درصد 

باقی بماند. 
حسین میرش��جاعیان در گفت وگو با ایس��نا گفت: یکی از 
مهم ترین دس��تاوردهای دولت یازدهم کنترل تورم ساختاری 
اقتصاد ایران بوده اس��ت، همچنان که پیش��تر همیش��ه تورم 
نرخ های باالیی داش��ت؛ چه در زمان رونق و چه در زمان رکود. 
ای��ن تورم در دولت یازدهم کنترل ش��د و همچنان که دیدیم 
در س��ال 1۳۹5 میانگین تورم 12 ماهه به 8.۹ درصد رس��ید، 
ولی طبیعی است که تورم طی یک سال تحت عوامل مختلفی 
ممکن اس��ت نوسان داشته باشد. به طور کلی تورم از دو دسته 

سیکل های فصلی و سیاست های دولت تأثیر می گیرد. 
معاون وزی��ر اقتصاد درباره س��یکل های ماهانه توضیح داد: 
در تورم ه��ای ماهانه موضوعاتی اثرگذارند که به افزایش تقاضا 
منجر می ش��وند که در زندگی ش��خصی مردم قابل مالحظه 
اس��ت. مثالً اگر بخواهیم از بهمن ماه سال گذشته سیکل های 
ماهانه را بررسی کنیم متوجه می شویم که طبق روال هر سال 
در بهمن م��اه خریدهای عید در تقاضا تأثیر گذاش��ت و خرید 
کاالهای عید ایجاد تورم نقطه به نقطه کرد. عالوه بر این موضوع 
پاداش های ساالنه نیز توسط دولت در همین ماه به کارمندان 
اعطا می ش��ود. این مورد نیز افزایش نقدینگی را به دنبال دارد 
بنابراین تورم نقطه به نقطه عموما در بهمن ماه افزایش می یابد. 
میرشجاعیان ادامه داد: در مورد فروردین نیز باید بگویم که 
در فروردین ماه امسال نیز مثل هر سال افزایش تقاضا به دلیل 
س��فرهای نوروزی رخ داد. امسال در اردیبهشت ماه یک شوک 
تورمی از س��وی انتخابات داشتیم که همیشه در انتخابات رخ 
می دهد و معموالً در زمانی فزاینده اس��ت که مردم نس��بت به 
انتخاب کاندیدای مورد نظر خود احساس نااطمینانی می کنند 
و این نااطمینانی وجود دارد که ممکن اس��ت نامزدی بر س��ر 
کار بیاید که آرامش را در فضای اقتصاد برقرار نکند. اگر به یاد 
بیاورید در زمان انتخابات س��ال 1۳۹2 و پس از انتخاب حسن 
روحانی شاهد کاهش قیمت ارز بودیم که این موضوع نشان از 

آرامش بازار و فعاالن کسب و کار داشت. 
وی همچنین گفت: در کارزار انتخاباتی نیز شاهد افزایش نرخ 
ارز بودیم، ولی بعد از اینکه پیروزی محقق شد نرخ ارز کاهش 
یافت. این ش��وک ها که در انتخابات رخ می دهد، هر چهار سال 

یک بار اثر خود را در تورم فصل انتخابات می گذارد. 
معاون وزیر اقتصاد درباره خردادم��اه نیز توضیح داد: درباره 
این ماه، دو اتفاق رخ می دهد که در تورم تأثیرگذار است؛ اینکه 
ابتدای ماه، زمان انتقال مس��تاجران اس��ت؛ به این ترتیب که 
قراردادهای قبلی منقضی و قراردادهای جدید منعقد می شوند 
و در قراردادهای جدید قیمت ها افزایش می یابد و این موضوع 
در س��بد کاالی خانوار اثر خود را می گذارد. اتفاق دیگر، شروع 
ماه مبارک رمضان بوده است که خود تقاضا را برای خوراکی ها 
و آشامیدنی ها افزایش می دهد. به همین دلیل پیش بینی ما این 
است که تورم خوراکی ها و آش��امیدنی ها در خردادماه ممکن 
است افزایش یابد. بنابراین طبیعی است که این شوک ها بر تورم 

نقطه به نقطه تأثیرگذار باشد. 

او درب��اره ماه ه��ای پی��ش رو نیز گف��ت: در ادامه س��ال نیز 
پیش بینی برای ش��وک خاصی وجود ندارد؛ تا ش��هریورماه که 
تقاضا برای خرید لوازم مدرس��ه آغاز می ش��ود. در این ماه نیز 
افزایش قیمت به این دلیل رخ خواهد داد. از طرفی یکم مهرماه 
امسال مصادف می ش��ود با یکم محرم؛ در این ماه نیز افزایش 
تورم نقطه به نقطه رخ می دهد چرا که شاهد افزایش تقاضا در 
کاالهای خاص مورد اس��تفاده در ماه محرم خواهیم بود. آنچه 
شرح آن رفت سیکل های ماهانه و فصلی است که بر تورم نقطه 
به نقطه تأثیرگذار خواهند بود. نکته اینجاست که با گذر هر یک 
از شوک ها که در تورم نقطه به نقطه اثر افزایشی دارند، دوره ای 

کاهش تورم نقطه به نقطه را نیز خواهیم داشت. 
میرش��جاعیان درباره تأثیر سیاست های دولت بر تورم ادامه 
داد: عالوه بر عواملی که به آن اشاره شد، سیاست های دولت نیز 
ب��ر تورم تأثیر می گذارد. ما مفهومی در اقتصاد داریم که به آن 
منحنی فیلیپس کوتاه مدت می گویند. این منحنی ناظر بر رابطه 
عموما کوتاه مدت بین تولید و اشتغال و از آن طرف تورم است. 
این منحنی نشان می دهد که افزایش تولید و اشتغال، افزایش 
تورم را به دنبال خواهند داشت. این موضوع نشان می دهد که 
دولت ها وقتی تمایل پیدا می کنند به افزایش تولید و اشتغال، به 
ناچار سیاست های انبساطی را پیش می گیرند که ممکن است 

بر سطح تورم تأثیرگذار باشد. 
میرشجاعیان توضیح داد: امسال نیز برنامه دولت این است که 
تولید و اشتغال را افزایش دهد، ولی به هیچ عنوان تمایلی برای 
ایجاد تورم لجام گسیخته ندارد و پیش بینی های ما هم به هیچ 
عنوان نش��ان نمی دهد که در سال 1۳۹6 تورم لجام گسیخته 
 خواهیم داش��ت. ش��اید تورم نسبت به شروع س��ال در حدود 
ی��ک درصد افزایش پیدا کند و آن هم به این دلیل اس��ت که 
دولت خود را متعهد می داند که سطح باالیی از اشتغال را ایجاد 
کند و در نتیجه سیاس��ت های انبساطی را پیش خواهد گرفت 

که بخش هایی از اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. 
او درب��اره پیش بینی تورم س��االنه در س��ال 1۳۹6 گفت: 
پیش بینی بر این اس��ت که سیاست های دولت در نهایت در 
س��ال جاری حدود یک درصد به تورم ساالنه نسبت به تورم 
8.۹ درصدی سال گذشته اضافه کند. ولی تأکید می کنم که 
اکن��ون نمی توان پیش بینی دقیقی کرد چون مثاًل در س��ال 
گذش��ته ما تورم ۹.6 درصد را پیش بین��ی کرده بودیم ولی 
عدد 8.۹ محقق ش��د. این نشان می دهد که پیش بینی نباید 
از واقعیت فاصله بگیرد. سیاست های دولت در سال پیش رو 
ب��ر تورم اثرگذار اس��ت و همچنین ت��ورم خارجی از طریق 
کاالهای وارداتی و همچنین سیاست های یکسان سازی نرخ 
ارز نیز تأثیرگذار خواهد بود. ولی الزم اس��ت تکرار کنم که 
پیش بینی ما این اس��ت که تورم ساالنه سال 1۳۹6 بیش از 

یک درصد نسبت به سال گذشته افزایش نیابد. 
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دریچه

گزارش2

پیگیری همزمان وزارت خارجه، اقتصاد و بانک 
مرکزی برای حل مشکل انتقال ارز پتروشیمی ها

 اختاللی در بازار ارز نداریم
قائم مقام انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی از پیگیری 
همزم��ان وزارتخانه های امورخارجه، اقتص��اد و بانک مرکزی 
برای حل مش��کل ارز پتروش��یمی ها خبر داد و گفت: یکی از 

راهکارهای کوتاه مدت، ایجاد صرافی است. 
فریبرز کریمایی در گفت وگو با فارس با اشاره به مشکالتی که 
در مبادالت مالی ش��رکت های پتروشیمی ایران با کشور چین 
رخ داده است، گفت: این اتفاق زمانی اتفاق افتاد که تغییری در 
مبادالت مالی بین گمرک و بخش بانکی چین رخ داد و ناشی 
از تغییر مقررات داخلی در چین است و به هیچ عنوان به منزله 

تحریم محصوالت پتروشیمی ایران توسط کشور چین نیست. 
قائم مقام انجمن کارفرمایان صنعت پتروش��یمی با اشاره به 
اینکه شرکت های پتروش��یمی باید قبل از تحویل محصوالت 
صادرات��ی خود پول را دریافت کنن��د، تصریح کرد: باید تأکید 
کنم که مشکل ایجاد ش��ده به دلیل کمبود محصوالت تولید 
ش��ده نیست و بانک مرکزی ایران، وزارت اقتصاد و وزارت امور 
خارجه به طور همزمان و با قید فوریت به دنبال حل این مشکل 

هستند. 
کریمایی ادام��ه داد: در این حالت دو راه��کار کوتاه مدت و 
بلند مدت وجود دارد تا مش��کل برطرف ش��ود. در کوتاه مدت 
گزینه ها و راهکارهای مختلفی در کنار رایزنی با مقامات چین 
در حال انجام است تا مشکل برطرف شود و در بلند مدت راهکار 
اصلی تنوع بخشی به بازارهای صادراتی محصوالت پتروشیمی 

کشور است. 
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: به همین دلیل اولویت ما 
حل مشکالت پیش آمده به صورت ضرب االجل است که برای 
آن نیز می توان راهکارهای کوتاه مدتی را تعریف کرد که موضوع 

در دست بررسی است.
وی ادامه داد: این مشکل غیر قابل حل نیست اما باید تالش 
کرد مشکل در کمترین زمان برطرف شود که در این خصوص 

گزینه های مختلفی در حال بررسی است. 
کریمای��ی با اش��اره ب��ه اینکه هم اکن��ون و بع��د از برجام 
شرکت های پتروش��یمی تجهیزات و قطعات مورد نیاز خود را 
عمدتا از کشورهای اروپایی تأمین می کنند، گفت: شرکت های 
پتروش��یمی غیر  از اینک��ه محصوالت خود را ب��ه چین صادر 
می کنند کمترین مراودات را با چین دارند و قطعات و تجهیزات 
خود را عمدتا از اروپا وارد می کنند و موضوع تش��کیل صرافی 
مشترک در کشور چین با لحاظ این مالحظات در حال مطالعه 
اس��ت.  قائم مقام انجمن کارفرمایان صنعت پتروش��یمی در 
پاسخ به این سوال که این موضوع می تواند در بازار ارز اثر گذار 
باشد، گفت: سال گذشته 1۰ میلیارد دالر صادرات محصوالت 
پتروشیمی داشتیم که حدود 7۰ درصد آن به بازار داخل وارد 
ش��د که تقریباً 7 میلیارد دالر بوده است، در واقع شرکت های 
پتروشیمی در گذشته ماهانه حدود 5۰۰ تا 6۰۰ میلیون دالر یا 
ارزهای معادل آن را وارد بازار می کردند و اکنون بخشی از این 
ظرفیت در کوتاه مدت با اختالالتی مواجه شده است که جبران 
ای��ن میزان ارز از س��وی بانک مرکزی به هیچ عنوان مش��کل 
نیس��ت و لذا نگرانی از بابت نوس��انات ارز نداریم و با مدیریت 

صحیح بازار ارز قابل تنظیم است. 
وی ادامه داد: بنابراین من تأکید می کنم که این مشکل حل 
نشدنی نیست و این انجمن با تمامی توان و با کمک مسئوالن 

در حال پیگیری و حل مشکل است. 
گفتنی است علی طیب نیا، وزیر اقتصاد نیز برای حل مشکل 

به وجود آمده به چین سفر کرده است. 

کاهش قیمت دالر و نوسان اندک بازار سکه
صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را ۳.7۳7 تومان و هر 
قطع��ه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.2۰6.4۰۰ تومان تعیین 
کردند که نش��ان دهنده کاهش قیمت دالر و همچنین نوس��ان 
اندک در بازار سکه است.هر یورو در بازار آزاد تهران 4.228 تومان 
و هر پوند نیز 4.827 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 
648.۰۰۰ تومان و هر ربع سکه ۳68.۰۰۰ تومان فروخته شد. هر 
س��که یک گرمی 254.۰۰۰ تومان خرید و فروش شد و هر گرم 

طالی 18 عیار 114.8۹۰ تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.7۳7دالر آمریکا

4.228یورو اروپا

4.827پوند انگلیس

1.۰۳4درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

4۹7.65۰مثقال طال

114.8۹۰هر گرم طالی 18 عیار

1.17۹.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.2۰6.4۰۰سکه طرح جدید

648.۰۰۰نیم سکه

۳68.۰۰۰ربع سکه

254.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه
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عرضه انواع مس مفتول، کاتد و کم عیار

در دومی��ن روز هفت��ه، 12 تن کنس��انتره فل��زات گرانبها، 
120 ت��ن س��ولفور مولیبدن، 700 تن ش��مش ه��زار پوندی 
99.8، 200 ت��ن بیل��ت و 60 تن ش��مش آلی��اژی آلومینیوم 
ش��رکت ایرالکو در تاالر محصوالت صنعت��ی و معدنی عرضه 
ش��د. تاالر محص��والت صنعتی و معدنی ب��ورس کاالی ایران 
روز یکش��نبه 7خردادم��اه میزب��ان عرض��ه 320 ت��ن م��س 
مفت��ول، 700 ت��ن مس کات��د و 20 هزار تن م��س کم عیار 
بود. براس��اس این گ��زارش، 41 هزار تن گن��دم خوراکی، 4 
ه��زار تن گندم دوروم، ی��ک هزار تن کنجاله س��ویا، 2 هزار 
و 275 تن ش��کر س��فید، 300 تن روغن خام و 300 تن ذرت 
 دانه ای در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه شد. عالوه بر این 
12 ه��زار و 151 تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی 
و ب��ه صورت فیزیک��ی در تاالر محصوالت کش��اورزی عرضه 
ش��د. تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران 
نیز در این روز ش��اهد عرضه 51 ه��زار و 506 تن انواع مواد 
پلیمری، مواد ش��یمیایی، وکی��وم باتوم و روغن پایه بود. تاالر 
صادراتی بورس کاالی ایران نیز در این روز ش��اهد عرضه 16 
هزار و 54 تن انواع قیر، عایق رطوبتی و گوگرد پاستیلی بود. 
ب��ازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 328 تن 
نخ پلی اس��تر، قند کله و خرد ش��ده، رب گوجه فرنگی و پودر 

نارگیل را تجربه کرد. 

200 میلیارد ریال ارزش معامالت بازار 
فیزیکی

در جلسه معامالتی روز یکش��نبه 7 خردادماه 96، کاالهای 
قط��ران ذوب آهن اصفه��ان در رینگ داخل��ی و حالل 402 
پاالیش نفت اصفه��ان، حالل 402 و آیزوریس��ایکل پاالیش 
نفت ش��یراز در رینگ بین الملل بازار فیزیکی عرضه ش��دند. 
در جری��ان معامالت بازار فیزیکی بورس انرژی ایران کاالهای 
آیزوفی��د، آیزوریس��ایکل و ح��الل 402 و 404 پاالیش نفت 
تبریز، گاز مایع صنعتی، گاز بوتان، گاز پروپان و برش سنگین 
پتروش��یمی بندر امام، نفتای س��بک و ح��الل 404 پاالیش 
نف��ت ش��یراز در رینگ داخل��ی عرضه ش��دند. کل معامالت 
صورت گرفته در بازار فیزیک��ی بورس انرژی ایران معادل 14 
ه��زار و 367تن به ارزش نزدیک ب��ه 200 میلیارد ریال بوده 

است. 

پیش بینی 406 ریالی سود هر سهم 
»حفاری«

شرکت حفاری ش��مال نخستین پیش بینی درآمد هر سهم 
س��ال مالی منتهی به 29 اس��فند ماه 96 را با سرمایه معادل 
2هزار و 605 میلیارد و 405 میلیون ریال به صورت حسابرسی 
ش��ده اعالم کرد. شرکت حفاری ش��مال پیش بینی درآمد هر 
س��هم سال مالی منتهی به 29 اس��فند ماه 96 را معادل 406 
ریال اعالم کرده است که در مقایسه با سال مالی پیش معادل 
39 درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین پیش بینی درآمد 
س��ال جاری این شرکت در مقایسه با س��ال مالی 95 شامل 
افزایش 26 درصدی فروش، افزایش 35 درصدی سود ناخالص، 
کاهش 6 درصدی س��ود عملیاتی و افزایش 39 درصدی سود 
خالص اس��ت. »حفاری« دلیل افزایشی بودن پیش بینی های 
سال 96 نسبت به سال گذشته را ناشی از افزایش روز کارکرد 

دکل دریایی الیما عنوان کرده است. 

عملکرد سال 95 »کاسپین«
شرکت داروسازی کاسپین تامین صورت های مالی یک ساله 
منتهی به 30 اس��فند ماه 95 را با س��رمایه 150 میلیارد ریال 
به صورت حسابرس��ی ش��ده منتشر کرد. ش��رکت داروسازی 
کاس��پین تامین در سال گذشته مبلغ یک هزار و 808 میلیارد 
و 113 میلیون ریال درآمدهای عملیاتی کسب کرد. از درآمد 
عملیاتی این ش��رکت، بهای تمام ش��ده درآمدهای عملیاتی 
کس��ر شد و س��ود ناخالص دوره به مبلغ 662 میلیارد و 527 
میلیون ریال رس��ید. از س��ود ناخالص دوره نی��ز هزینه های 
ف��روش، اداری و عمومی و هزینه های عملیاتی کس��ر ش��د و 
سود عملیاتی دوره به مبلغ 594 میلیارد و 624 میلیون ریال 
محاس��به ش��د. از س��ود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و 
مالیات کس��ر ش��د و با افزوده ش��دن درآمدهای غیر عملیاتی 
به آن س��ود خالص دوره به مبلغ 389 میلیارد و 248 میلیارد 
به دس��ت آمد و بر این اس��اس مبلغ 2هزار و 595 ریال سود 
به ازای هر س��هم کنار گذاشته شد؛ که نسبت به دوره مشابه 
در س��ال 94 معادل 3 درصد افزایش را نشان می دهد. به سود 
خالص دوره نیز س��ود انباش��ته ابتدای س��ال اضافه شد و در 
نهایت مبلغ 475 میلیارد و 162 میلیون ریال س��ود انباشته 

پایان دوره در حساب های »کاسپین« منظور شد. 

پیش بینی »غچین« برای سال 97
ش��رکت مجتم��ع کش��ت و صنعت چین چی��ن نخس��تین 
پیش بین��ی درآمد هر س��هم 12 ماهه س��ال مال��ی منتهی به 
31 خرداد ماه 97 را با س��رمایه 100 میلیارد ریال به صورت 
حسابرس��ی نشده اعالم کرد. ش��رکت مجتمع کشت و صنعت 
چین چین نخس��تین پیش بینی س��ود هر س��هم س��ال مالی 
منتهی ب��ه 31 خرداد ماه 97 را مبل��غ 654 ریال اعالم کرد، 
که نس��بت به EPS س��ال جاری معادل 18 درصد افزایش را 
نش��ان می دهد. »غچین« س��ود خالص در این س��ال را مبلغ 
65 میلیارد و 432 میلیون ریال برآورد کرده اس��ت. یادآوری 
می ش��ود سود خالص این شرکت در سال مالی منتهی به 31 
خرداد ماه 96، مبلغ 55 میلیارد و 205 میلیون ریال و س��ود 

به ازای هر سهم 552 ریال اعالم شده است. 
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ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران دومی��ن روز 
کاری هفت��ه را با افت 207 واح��دی )معادل 
0.26 درص��د( تجربه کرد و ت��ا رقم 80 هزار و 
713 واحد کاهش یافت. بخش عمده این افت 
را نماد معامالتی ش��رکت های مخابرات ایران، 
نف��ت و گاز و پتروش��یمي تامین و ایران  خودرو 
رق��م زدند. بدین ترتیب در بازار روز یکش��نبه 
نم��اد مخاب��رات ای��ران ب��ا 42 واح��د، نماد 
س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمي تامین 
با 21 واح��د، نم��اد ایران  خودرو ب��ا 18 واحد 
و نم��اد صنایع پتروش��یمي خلیج فارس با 17 
واح��د کاه��ش، بیش��ترین تاثیر منف��ی را بر 
محاسبه ش��اخص کل بورس به نام خود ثبت 
کردند. همچنین در طرف مقابل، نماد پاالیش 
نفت اصفهان با 21 واح��د، نماد فوالد مبارکه 
اصفه��ان ب��ا 18 واح��د و نم��اد پاالیش نفت 
بندرعباس با 17 واحد افزایش، بیشترین تاثیر 
مثبت را بر محاس��به شاخص کل بورس به نام 

خود ثبت کردند.

ادامه حاکمیت رکود در بورس
از ابت��دای س��ال ج��اری تا زم��ان برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری شاهد رونق بورس 

ته��ران و ج��ذب ده ها ه��زار میلی��ارد تومان 
پ��ول و نقدینگی به این بخ��ش از فعالیت های 
اقتصادی بودیم. ولی ب��ا اتمام فصل انتخابات، 
ش��اهد برگشت اوضاع به وضعیت قبلی و ادامه 
حاکمی��ت رک��ود در اکثر بخش ه��ا و صنایع 
هس��تیم. با ش��روع ماه رمضان، ب��ورس تهران 
نیز به فاز اس��تراحت و اص��الح قیمت ها وارد 
ش��ده و ش��اهد حاکمیت دوباره رکود در این 
بخ��ش از فعالیت های اقتصادی هس��تیم. بازار 
س��هام روز گذشته در نیمه دوم وقت معامالت 
همانند روزهای  گذش��ته، با افزایش عرضه ها 
و عقب نش��ینی خریداران در اکث��ر گروه های 
بزرگ و کوچک مواجه ش��د. به طوری که اکثر 
نمادها با افت قیمتی دنبال ش��دند که این امر 
از ش��رایط نا مطلوب بورس تهران طی روزهای 
اخی��ر حکایت دارد. بر این اس��اس تداوم روند 
آب ش��دن حج��م معامالت بازار س��هام و آب 
رفتن حجم معامالت ش��رکت ها باعث شده تا 
عموم سهامداران و سرمایه گذاران بازار سهام با 
ضرر مواجه باش��ند. حجم و ارزش معامات نیز 
کاهش چش��مگیری داشت و به کمتر از نصف 
ارزش معامالت در روزهای پیشین و ایام رونق 
خود رس��یده اس��ت. بر این اساس روز گذشته 
ارزش کل معام��الت انجام ش��ده در بورس و 
فرابورس و اوراق بدهی در حدود 231 میلیارد 

تومان بود.

افت 5 واحدی شاخص کل فرابورس
در معام��الت روز یکش��نبه، ش��اخص کل 
فراب��ورس ایران با 5 واح��د افت به رقم 918 
واح��د رس��ید. در دومی��ن روز از ای��ن هفته 
معامالتی مصادف ب��ا دومین روز ماه رمضان، 
ش��اهد دادوستد نزدیک به 367 میلیون ورقه 
ب��ه ارزش بالغ بر یک هزار و 83 میلیارد ریال 
در بازاره��ای نه گان��ه فرابورس ای��ران بودیم 
ک��ه حدود 30 درص��د از این حج��م و ارزش 
در بازارهای اول و دوم دست به دس��ت ش��د.  
نقل وانتقال بالغ بر 120 میلیون سهم به ارزش 
نزدیک به 289 میلیارد ریال نتیجه مبادالت 
صورت گرفته در بازاره��ای اول و دوم بود در 
حال��ی ک��ه نماده��ای »ذوب« و »فوالی« به 
ترتیب بیش��ترین حجم و ارزش معامالتی را 
در ای��ن دو بازار به خ��ود اختصاص دادند. در 
مجم��وع بازارهای پایه ال��ف، پایه ب و پایه ج 
نیز نماد »لکما« با مبادله بیش از 60 میلیون 
س��هم به ارزش ح��دود 43 میلی��ارد ریال به 
باالترین میزان حجم و ارزش مبادالتی دست 
یاف��ت و در نهای��ت نزدیک ب��ه 243 میلیون 
س��هم به ارزش بالغ بر 343 میلیارد ریال در 
بازار پایه دادوس��تد ش��د. پنج نماد معامالتی 
متعلق به ش��رکت های ب��ورس کاالی ایران، 
تجهیز نیروی زنگان، فروشگاه های زنجیره ای 
رف��اه، صنای��ع غذایی مینو ش��رق و ش��رکت 

سپرده گذاری مرکزی و تس��ویه وجوه، امروز 
بازگشایی شدند و در مقابل دو نماد معامالتی 
»فس��دید« و »قش��یر« متوق��ف ش��دند. در 
همین ح��ال نمادهای »ولبهمن«، »بس��اما« 
و »کوث��ر« ب��ا بیش��ترین افزای��ش قیمتی تا 
س��قف 4.9 درصدی همراه ش��دند و در مقابل 
»ثالوند«، »سبزوا« و »هرمز« نمادهایی بودند 
که در جریان مبادالت بیشترین کاهش قیمت 
را تجربه کردند. نمادهای »هرمز«، »ذوب« و 
»م��ارون« نیز ب��ا تاثیر منفی ب��ر آیفکس در 
افت پن��ج واحدی آن بیش��ترین نقش را ایفا 
کردن��د؛ بدین ترتیب ش��اخص کل فرابورس 
ایران در س��طح 918 واحدی دادوس��تدها را 
خاتمه بخشید. از سوی دیگر امتیاز تسهیالت 
مسکن اردیبهش��ت ماه96 با دادوستد نزدیک 
به 35 ه��زار ورقه به ارزش بالغ بر 26 میلیارد 
ری��ال باالترین میزان حجم و ارزش مبادالتی 
را در میان تس��ه ها در اختی��ار خود گرفت و 
در حال��ی که تس��ه فروردین م��اه96 با 751 
هزار ریال بیش��ترین قیمت را در این میان به 
خود اختصاص داد، امتیاز تس��هیالت مسکن 
خرداد م��اه 94 با 715 هزار ری��ال و کم ترین 
قیمت خریدوفروش شد. در نهایت بازار اوراق 
با درآمد ثابت میزبان نقل وانتقال بیش از 366 
هزار ورق��ه به ارزش افزون ب��ر 352 میلیارد 

ریال شد.

ارزش معامالت بازار سهام تا نصف روزهای رونق کاهش یافت

عقب نشینی خریداران در گروه های بزرگ بورسی

ورود ش��رکت ها ب��ه ب��ازار س��رمایه هم��واره 
نش��ان دهنده رش��د ش��رکت و معرف��ی آنها در 
س��طح کشور است. ش��رکت هایی که سهام شان 
در بازار های مالی مورد دادوس��تد قرار می گیرد 
از درج��ه اعتب��ار باالتری برخوردار هس��تند. به 
گزارش میزان، براس��اس دس��تورالعمل پذیرش 
عرضه و انتق��ال اوراق بهادار در فرابورس ایران، 
فراب��ورس دارای 9 ب��ازار اول، دوم، س��وم، پایه 
الف، پایه ب، پایه ج، بازار شرکت های کوچک و 
متوسط، مشتقه، بازار ابزارهای نوین مالی است. 
تقس��یم بندی این 9 بازار به این دلیل است که 
پذیرش شرکت های س��هامی عام در بازار اول و 
بازار دوم و پذیرش س��ایر اوراق بهادار صرفا در 
ب��ازار ابزارهای نوین مالی صورت می پذیرد. بازار 
س��وم جهت عرضه یکجا و پذیره نویس��ی اوراق 
بهادار و بازار پایه جهت درج و نقل وانتقال سهام 
شرکت هایی است که براساس الزام بند ب ماده 
99 قانون برنامه پنجم توسعه، مشمول ثبت نزد 

سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و امکان پذیرش 
در یکی از بازارهای بورس یا فرابورس را ندارند. 
در مقاب��ل بازار بورس به طورکلی به دو بازار اول 
و دوم تقس��یم می ش��ود. به عبارتی دیگر تشکیل 
این دو بازار به نحوی عملکرد فعاالن را مشخص 
خواه��د کرد؛ به این طریق که اگر ش��رکتی در 
بازار اول عملکرد خوبی نداش��ته باش��د به بازار 
دوم منتقل خواهد ش��د و در مقابل اگر شرکتی 
در ب��ازار دوم عملکرد خوبی از خود ارائه دهد به 
بازار اول منتقل خواهد ش��د. ضم��ن اینکه اگر 
شرکتی در بازار دوم چندان رضایت بخش عمل 

نکند از بازار اخراج خواهد شد. 

نحوه انجام معامله در 2 بازار 
نحوه انجام معامله در بازار بورس بدین طریق 
است که کارگزاران متولی اصلی انجام معامالت 
در این بازار هس��تند. این کارگ��زاران که دارای 
مجوز از س��ازمان بورس اوراق بهادار هس��تند، 

نقش نماینده خریدار یا فروشنده را ایفا می کنند. 
همه کارگزاران موظف به انجام وظایف خود در 
چارچ��وب قوانین و مق��ررات موجود هس��تند 
و س��رمایه گذار می توان��د برای معام��الت اوراق 
بهادار کارگزار خ��ود را با توجه به معیارهایی از 
قبیل انجام به موقع س��فارش، دادوستد سهام با 
مناسب ترین قیمت و نحوه ارائه خدمات جانبی 
انتخاب کن��د. در مقابل س��رمایه گذاران اعم از 
حقیقی یا حقوقی برای انجام معامالت س��هام یا 
سایر اوراق بهادار پذیرفته  شده در فرابورس باید 
از طریق یکی از کارگزاران فرابورس اقدام کنند. 
ش��رکت های کارگزاری فرابورس مجوز سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار را داش��ته و عضو کانون 
کارگزاران هس��تند؛ لذا سرمایه گذاران می توانند 
از بی��ن آنه��ا یک��ی را -که همگ��ی حکم واحد 
داش��ته- و با توجه به معیارهای��ی چون توانایی 
انجام به موقع سفارش��ات و به بهترین قیمت در 
کن��ار خدم��ات جنبی چون آم��وزش و تحلیل، 

انتخ��اب و درخواس��ت های خود را ب��رای انجام 
معامالت به آنه��ا ارائه کنند. کارگزاران به عنوان 
حلقه واس��ط بین خریدار و فروشنده عمل کرده 
و تم��ام خریدوفروش های س��هام و اوراق بهادار 
در فراب��ورس از س��وی آنها انجام خواهد ش��د. 
این کارگ��زاران ملزم به انج��ام وظایف خود در 
چارچ��وب قوانی��ن و مقررات هس��تند. الزم به 
ذکر اس��ت که در هر دو بازار کارگزاران براساس 
ک��دی که به آنه��ا تعلق می گی��رد، وارد معامله 
می ش��وند. همان طور که گفته شد شرکت هایی 
که شرایط ش��ان ب��رای پذیرش در ب��ازار بورس 
اوراق بهادار دش��وار اس��ت می توانند به سهولت 
در بازار فرابورس وارد ش��وند. این در حالی است 
که براس��اس مقررات، کلیه مزایای موجود برای 
شرکت های پذیرفته  شده در بورس، برای اوراق 
بهادار و س��هام ش��رکت های پذیرفته  ش��ده در 
فراب��ورس نیز تعریف ش��ده اند و این دو بازار در 

عمل فرق چندانی با هم ندارند. 

یک کارش��ناس بازار سهام درباره لزوم ورود 
س��رمایه گذار خارجی در اقتص��اد ایران گفت: 
س��رمایه گذاری در فض��ای ب��ه وج��ود می آید 
ک��ه قوانی��ن و مقررات مناس��بی ب��رای ورود 
س��رمایه گذاران وجود داش��ته باشد. نخستین 
خواسته یک سرمایه گذار مشخص بودن نقشه 
راه قانونگذار و مش��خص کردن عدم تغییرات 
در آن بازه زمانی تعریف ش��ده اس��ت. فردین 
آقا بزرگ��ی در گفت وگو با ایس��نا، ب��ا تاکید بر 
نیاز به وجود س��رمایه گذاران خارجی در کشور 
گفت: دانس��تن اصل هوش��مندی س��رمایه و 
س��رمایه گذار یک��ی از مهم تری��ن راهکارهای 
تش��ویق و ترغیب س��رمایه گذاران برای ورود 
به عرص��ه تولید و برطرف ک��ردن دغدغه ها و 
نیازهای اساس��ی صنعتگران و سرمایه داران در 
این زمینه اس��ت. وی ادامه داد: افزایش تولید 
مستلزم افزایش سرمایه گذاری است. باید برای 
ارتق��ای کمیت و کیفیت تولید به طور هدفمند 
س��رمایه گذاری ش��ود. این موضوع می تواند از 
طریق ارائه راهکارهای مناس��ب و توجیه پذیر 
به انجام برسد. این کارشناس بازار سهام تاکید 
کرد: سرمایه گذاری در فضایی صورت می پذیرد 
ک��ه آرام باش��د و قوانین و مقررات مناس��بی 
برای ورود س��رمایه گذاران وجود داشته باشد. 
نخس��تین خواسته یک س��رمایه گذار مشخص 
ب��ودن نقش��ه راه قانونگذار و مش��خص کردن 
عدم تغییرات در آن در بازه زمانی تعریف شده 
است. وی تصریح کرد: برخی موانع برای ورود 
سرمایه گذاران به تولید و صنعت تحت کنترل 
و اراده دولت و بخش��ی دیگ��ر خارج از کنترل 

دولت اس��ت. ام��ا در مجموع اتخاذ سیاس��ت 
اقتصادی در بازه زمانی معقول و مناسب عمدتا 
می تواند موجب برطرف شدن عمده مشکالت 
فعلی باش��د. آقا بزرگ��ی اضافه کرد: مقایس��ه 
رضایتمندی س��رمایه گذاران در داخل کش��ور 
نخس��تین مرحل��ه از ارزیابی س��رمایه گذاران 
است. کما اینکه فعاالن بازار سهام می دانند که 
هر کس در بدو ورود، س��ابقه فعالیت دیگران 
را مورد ارزیابی قرار می دهد. وی با بیان اینکه 
رقابت بازار پول و بازار سهام معنا ندارد تاکید 
کرد: بازار پول و سرمایه دو بال اقتصاد هستند 
و باید پا به پای هم رش��د کنند و هر دو بازار 
در جهت رش��د اقتصاد کشور پیش روند. این 
کارش��ناس بازار سهام با اش��اره به اینکه نرخ 
بهره بانکی رقیبی برای سرمایه گذاری در بازار 
س��هام اس��ت، گفت: در حال حاضر نرخ سود 
س��پرده بانکی 18 درصد، نرخ ت��ورم 9 درصد 
و ن��رخ بهره بی��ن بانکی 22 درصد اس��ت که 
ای��ن نرخ ها چن��دان معنایی ب��رای اقتصادی 
که می خواهد رش��د کند ندارد. وی با اش��اره 
ب��ه عدم تحقق ت��ک نرخی ش��دن ارز، گفت: 
دول��ت به عن��وان بزرگ تری��ن مصرف کنن��ده 
ارز ب��ا ممانع��ت از واقعی س��ازی ن��رخ آن، به 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان لطمه می زند. 
آقا بزرگ��ی درب��اره نقش اقتص��اد مقاومتی در 
بازار س��هام، گفت: یکی از اهداف مهم اقتصاد 
مقاومتی س��رعت در انجام فرآیند تامین مالی 
است تا نیازهای مالی بنگاه های اقتصادی را به 
نحو مطلوب تامین کند. در راستای نام گذاری 
شعار امسال با عنوان تولید و اشتغال ابزارهای 

الزم برای تامین مالی بخش تولیدی کشور در 
قانون پیش بینی ش��ده است و تجربه استفاده 
از ای��ن ابزارها در س��ال 1395 نش��ان داد که 
به بهترین ش��کل ممکن می توان از بازار سهام 
منابع الزم را درمدت بسیار کوتاه تامین کرد. 
اگر چه بخش عمده این نقدینگی فراهم شده، 
اساساً در جهت پوشش و استمهال بدهی های 
دولت مورد اس��تفاده قرار گرف��ت، لیکن این 
فرآیند تایید کننده امکان دسترس��ی س��ریع 
آحاد صنعتگ��ران و تولیدکنن��دگان به منابع 
مالی الزم اس��ت. این کارش��ناس بازار س��هام 
افزود: رس��الت بازار س��هام تامین منابع مالی 
الزم در ب��ازه بلند م��دت  )بیش از یک س��ال( 
برای بنگاه ه��ای اقتصادی اس��ت و در مقطع 
کنونی الزم اس��ت برای س��رعت بخشیدن به 
تحق��ق این هدف رویه گذش��ته اصالح ش��ود 
و ضم��ن لحاظ کردن کلیه مق��ررات و قوانین 
وضع ش��ده، س��رعت الزم را در این امر به کار 
گرف��ت چ��را که ش��رایط کنون��ی و مجموعه 
عوام��ل مؤثر ب��ر وضعیت اقتصادی کش��ور ما 
ایجاب می کند ک��ه خودکفایی الزم به جهت 
تنگناهایی که ناخواس��ته به وجود آمده اس��ت 
را بتوانی��م به دس��ت خودمان برط��رف کنیم 
و ع��الوه ب��ر هدف گذاری ب��رای اس��تفاده از 
سرمایه های خارجی در اولویت اول از امکانات 
و س��رمایه های داخل��ی کش��ور ب��رای تجهیز 
منابع مال��ی تولیدکنندگان به نحو شایس��ته 
بهره ببری��م. وی اظهار کرد: ب��رای تحول در 
انجام امور و فرآیندها در بازار س��هام در جهت 
همس��ویی با ش��عار اقتصاد مقاومتی، تولید و 

اشتغال باید به گونه ای اصالح شود که به عنوان 
مثال اگر در گذشته فرآیند پذیرش اوراق برای 
اعمال آپش��ن فروش  )اختی��ار فروش تبعی( 
پروس��ه زمانی خاصی را در برداشت، به نحوی 
با س��رعت بیش��تر و مدت کوتاه تر انجام شود 
که برخی ناشران به سمت مکانیزم های مشابه 
درخ��ارج از بورس ترغیب نش��وند. همان گونه 
که تعداد قابل توجهی از ناش��ران هم اکنون با 
انعقاد قراردادهایی مشابه اختیار فروش تبعی 
به جهت نیاز مبرم به منابع مالی و عدم امکان 
فراهم شدن این منابع در بازه زمانی مورد نظر 
مجبورند دست به اقداماتی بزنند که نه تنها با 
قان��ون منافات دارد بلکه ریس��ک های نکول و 
ایجاد اختالفات را نی��ز در پی دارد. وی ادامه 
داد: اگر چه نقش بازار س��هام کماکان همسو 
با نیاز تولیدکنن��دگان و صنعتگران در جهت 
تامین نقدینگی الزم بنگاه ها اس��ت، اما تحول 
در اقتصاد مقاومتی زمانی حاصل می ش��ود که 
تحول بنیادین در تمامی ارکان اقتصاد کش��ور 
ایجاد ش��ود و یکی از این تحوالت اصالح نظام 
اداری موج��ود و تس��ریع در اعط��ای چنی��ن 
مجوزهای��ی اس��ت. حتی در راس��تای اقتصاد 
مقاومتی که تولید و اش��تغال را در پی خواهد 
داش��ت افزایش سرمایه ناش��ران که مجوز آن 
توس��ط مراجع ذی صالح در س��ازمان بورس 
اعطا می ش��ود مس��تلزم بازنگری در رویه های 
گذش��ته در جهت تس��ریع در این امر اس��ت. 
انتظارمان این اس��ت که درجهت همسویی با 
هدف اقتصاد مقاومتی موانع تولید رفع و نظام 

مالی نیز ارتقا یابد. 

تفاوت بازار بورس و فرابورس چیست؟ 

قوانین و مقررات مناسب الزمه ورود سرمایه گذار خارجی است
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بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
فرآورده های نس��وز ایران در حالی عنوان نخست جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که کاشی پارس 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.5716.15کفرا

10.1935کپارس

4.4944.98غشان

2.5614.96غشهد

1.8574.92تمحرکه

4.1374.89دیران

3.7554.83چکاوه

 بیشترین درصد کاهش
س��یمان بجن��ورد صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش ش��د. قند ش��یرین خراس��ان در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. نیروترانس هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)5(7.045سبجنو
)4.98(12.162قشرین
)4.97(9.904بنیرو

)4.97(7.401چفیبر

)4.95(3.402سغرب

)4.93(1.852کترام

)4.8(2.680ساروم

پرمعامله ترین سهم
پارس خ��ودرو دیزل پرمعامله ترین س��هم ب��ازار بورس 
ش��ناخته ش��د. پلی اکریل در رده دوم این گروه ایس��تاد. 

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

28.979 1012خپارس

22.694 618شپلي
16.262 993وساپا
14.864 839خزامیا
12.491 871خاور
10.704 892وملت
8.573 10193کپارس

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را کاشی پارس به خود 
اختصاص داد. پارس خودرو رتبه دوم را به دست آورد. مارگارین 

هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

87.386 10193کپارس
29.340 1012خپارس
22.275 4025غمارگ
20.687 2716خودرو
20.538 3912وبیمه
16.982 3486شاراك
16.151 993وساپا

بیشترین سهام معامله شده
پارس خودرو در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام 
معامله ش��ده را به دست آورد که پلی اکریل در این گروه دوم 

شد و سرمایه گذاری سایپا در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

10121882خپارس
6181153شپلی
9931117وساپا
27161082خودرو
8391009خزامیا
4426796کماسه
1294762فنوال

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

63691274ددام
22701135کساپا

2344586خمحور
911456خکمک
1184395خریخت
3812272فمراد
2552232تکنو

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

7702.05وخارزم
47622.30کگاز

12882.39واعتبار
11483.44پردیس

11083.69ورنا
19394.14پارسیان
21724.18وبانک

نماگر بازار سهام
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بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - 
با تالش  و نگاه وي��ژه دولت تدبير و اميد 
و ايج��اد فض��اي امن براي س��رمايه گذاران 
بخش خصوص��ي،  از مجموع 108  ميليون 
متر مکعب آب توليدي، ساالنه حدود 15.3 
ميلي��ون متر مکع��ب آن از طريق س��رمايه 
گذاري بخش خصوصي تامين مي ش��ود كه 
حجم س��رمايه گذاري انجام شده و در حال 
اجرا در اين بخش بال��غ بر 11000 ميليارد 
ريال اس��ت. مديرعامل آبف��اي هرمزگان با 
اشاره به استمرار دوره خشکسالي در استان 
و خسارت هاي ناشي از كاهش شديد آبدهي 
چاه ها، پايين رفتن سطح آب زيرزميني و شور 
شدن منابع آبي به سفره هاي آب زيرزميني، 
تصريح كرد: در راستاي مقابله با اين مشکل، 
 استفاده از تکنولوژي شيرين سازي آب دريا با 
س��رمايه گذاري بخش خصوصي در دستور 
كار ش��ركت آب و فاضالب هرم��زگان قرار 
گرفت��ه اس��ت. "امين قصم��ي" گفت: طي 
چند سال گذش��ته فعاالن بخش خصوصي 
در اج��راي برخ��ي پروژه ه��اي بخش آب و 
فاضالب در سطح استان هرمزگان  به  روش 

هاي گوناگون س��رمايه گذاري با اين شركت 
همکاري داش��ته اند و از اين طريق توانسته 
ايم تا حد زيادي بر مشکالت كم آبي برخي 
شهرهاي اس��تان فائق آييم. وي يادآور شد: 
اس��تفاده از فناوري شيرين سازي آب دريا از 
طريق س��رمايه گذاري بخش خصوصي در 
ش��ركت آب و فاضالب هرم��زگان  با هدف 
مقابله ب��ا پديده خشکس��الي و ايجاد منابع 
جايگزين صورت گرفته است . به طوري كه 
اين ش��ركت پس از اولين تجربه موفق خود 

در ش��هر بندرلنگه )در س��ال85  با احداث 
س��ايت آبش��يرين كن به روشBOO   و با 
ظرفي��ت 6000 مترمکعب در ش��بانه روز(، 
در س��ال هاي بعد نيز با ه��دف رفع چالش 
كمب��ود آب در جزاي��ر با همکاري س��رمايه 
گ��ذاران بخ��ش خصوصي اقدام ب��ه احداث 
سايت هاي آبش��يرين كن نموده و موفق به 
ايجاد منابع آبي پايدار در تمامي جزاير )شامل 
ابوموسي، تنب بزرگ، تنب كوچک، هنگام، 
الرک، هرمز، فارور و جزيره قشم در شهرهاي 

درگهان، سوزا، هنگام قديم و قيل( و شهرهاي 
فين، بندرلنگه و كنگ شده است. 

آبفاي هرمزگان؛ پيشرو در 
اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري 

بخش خصوصي 
ب��ه گفت��ه اين مق��ام مس��ئول؛ در حال 
حاض��ر اس��تان هرم��زگان با اح��داث 15 
س��ايت آبش��يرين كن  فعال توسط بخش 
 خصوصي در سطح شهرها و جزاير استان از

 اس��تان هاي پيش��رو در به��ره من��دي از 
 سيستم ش��يرين س��ازي آب دريا از طريق 
سرمايه گذاري بخش خصوصي است. قصمي 
افزود:  ظرفيت توليد سامانه هاي نمک زدايي 
)آبش��يرين كن( از آب دري��ا از 12 ميليون 
مت��ر مکعب توليد س��االنه در س��ال 92 به 
15 ميليون مترمکعب در س��ال 96 افزايش 
 يافته است.   وي همچنين با اشاره به اينکه؛ 
هم اكنون 90 درصد پروژه هاي آب شيرين كن 
 كش��ور در اي��ن اس��تان در ح��ال اج��را و 
بهره برداري است، تصريح كرد: خوشبختانه 
با تالش ها و ن��گاه ويژه دولت تدبير و اميد 
و ايجاد فض��اي امن براي س��رمايه گذاران 

بخ��ش خصوصي،  از مجموع 108  ميليون 
متر مکعب آب توليدي، ساالنه حدود 15.3 
ميليون مت��ر مکعب آن از طريق س��رمايه 
گذاري بخش خصوصي تامين مي شود كه 
حجم س��رمايه گذاري انجام شده و در حال 
اجرا در اين بخ��ش بالغ بر 11000 ميليارد 
ريال است. مديرعامل آبفاي استان در ادامه 
اظهار داشت:  با توجه به وضعيت منابع آبي 
كالن شهر بندرعباس و چالش هاي كم آبي 
پيش رو و بر اساس پيش بيني هاي صورت 
گرفته؛ تا س��ال 1410 سه سايت آبشيرين 
ك��ن 100 هزار متر مکعب��ي، يک ميليون 
متر مکعبي)با تخصيص س��هم هرمزگان از 
اين سايت( و 50 هزار متر مکعبي، به عنوان 
منابع تامين كننده آب كالن شهر بندرعباس 
ش��امل؛ بندرعباس، بندر خمير،رويدر، 16 
شهرک در شمال و شرق و غرب بندرعباس 
، مراكز اداري، تج��اري، صنعتي و نظامي و 
90 روستاي حومه با جمعيتي بالغ بر 740 
هزار نفر خواهد بود. به طوري كه سهم منابع 
آبي اين كالن شهر از آبشيرين كن ها به 66 

درصد خواهد رسيد.

اصفهان – قاس�م اس�د - رييس اتاق بازرگان��ی اصفهان گفت: 
اصفهان و بنگکولو می توانند روابط اقتصادی ايران و اندونزی را  تقويت 
كنند.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،سيد عبدالوهاب 
س��هل آبادی در ديدار با سفير اندونزی در ايران گفت: استان اصفهان 
به عنوان صنعتی ترين اس��تان اي��ران می تواند هم��کاری نزديکی با 
اندونزی داش��ته باشد.وی يکی از وظايف سفارت خانه ها را ايجاد بستر 
ارتباطی بين اتاق های بازرگانی دانست و گفت:اتاق بازرگانی اصفهان 
و جاكارت��ا می توان��د زمينه توس��عه روابط اقتصادی را فراهم س��ازد.

سهل آبادی خواستار ايجاد پاويون جمهوری اسالمی ايران در نمايشگاه 
تخصصی اندونزی ش��د و گفت:شركت های استان اصفهان می توانند 
از طريق اي��ن پاويون به معرقی توانمندی های خود بپردازند.اكتاوينو 

علمودي��ن )Octavino Alimudin(س��فير اندونزی در اين ديدار 
گفت: هدف از س��فرم به اصفهان برق��راری روابط نزديک تجاری بين 
اندونزی و اصفهان اس��ت .وی با اش��اره به حضور هيات های  تجاری 
اندونزی در اي��ران گفت:آماده پذيرش هيات های تجاری اصفهان در 
 اس��تان های اندونزی هستيم. وی استان  بنگکولو  اندونزی را يکی از

 اس��تان های فع��ال در بخش صنايع نس��اجی و غذايی برش��مرد و 
گفت:اصفهان و بنگکولو می توانند در زمينه های مختلف روابط اقتصادی 
و سرمايه گذاری تعريف كنند.وی از اتاق بازرگانی اصفهان و بازرگانان 
اين استان برای حضور در نمايشگاه تخصصی  اندونزی در ماه شهريور   
دعوت كرد و گفت:در اين نمايشگاه توانمندی های صنعتی ،كشاورزی و 

خدماتی شركت های اندونزيايی در معرض نمايش قرار می گيرد.

س�اری – دهقان - سخنگوی شركت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : به دليل عرضه 
اشتباهی نوع فرآورده نفتی در يکی از پمپ بنزين های 
شهرستان آمل ، اين جايگاه تا اطالع ثانوی تعطيل شد. 
به گزارش روابط عمومی ، عباس خليل پور سخنگوی 
ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
چگونگی وق��وع حادثه را بيان كرد : اين اتفاق در پمپ 
بنزينی در حدود 10 كيلومتری آمل رخ داد و تعدادی از 
خودروهايی كه از اين جايگاه سوختگيری بنزين كردند 
به دليل  آلودگی خودرو متوقف ش��دند . عباس خليل 
پور علت اين اتفاق را سهل انگاری كارگر تخليه  دانست 

و اظهار كرد : با بس��تن سهوی شيلنگ تخليه نفتکش 
حامل  نفتگاز به مخزن بنزين جايگاه ، باعث آلودگی يک 
 مخزن بنزين جايگاه شد و به تعدادی خودرو كه در حال 
س��وخت گيری بودند صدمه وارد شد . خليل پور ادامه 

داد : كارگ��ر تخليه س��ريعا عمليات تخلي��ه به مخزن 
جايگاه را قطع و مديري��ت جايگاه با هماهنگی رئيس 
ناحيه و مدير ش��ركت ملی پخش ف��رآورده های نفتی 
منطقه س��اری جايگاه را تا اط��الع ثانوی تعطيل كرد . 
سخنگوی منطقه س��اری اذعان كرد : مقدار تقريبی 8 
هزار ليتر فرآورده نفتگاز وارد مخزن بنزين ش��د كه از 
مخزن آلوده در مجموع 75 هزار ليتر فرآورده توس��ط 
نيروهای عملياتی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری تخليه و به مقصد انبار نفت ساری هدايت 
شد . خليل پور توضيح داد : اين اتفاق ناخوشايند برای 
تعدادی از خودروهای سواری رخ داده كه منجر به وارد 

شدن خسارت به مالکان آن شد كه با هماهنگی فوری 
انجام شده چند اكيپ تعميركار و امدادخودرو در محل 
پمپ بنزين مستقر شدند و با تخليه و شست وشوی باک 
خودروها نس��بت به تعمير آنان اقدام ش��د . وی گفت : 
همزمان با تخليه باک خودروها و به منظورپيش��گيری 
از احتمال آتش س��وزی، چند دستگاه خودروی آتش 
نشانی نيز در محل اين پمپ بنزين مستقر شدند. خليل 
پور تاكيد كرد : كليه خسارات خودروهای آسيب ديده 
توسط مدير جايگاه نقدی پرداخت شد و عالوه بر آن يک 
باک بنزين سوپر به صورت رايگان تحويل مشتريان شد و 

رضايت آنها به طور كامل جلب شد .

اروميه- خبرنگار فرصت امروز - اولين نشست كميته استانی 
با هدف استانداردسازی جايگاه های CNG باحضور مدير كل دفتر 
نظارت بر اجرای اس��تاندارد خدمات و معي��ار مصرف انرژی، مدير 
كل اس��تاندارد آذربايجان غربی و معاونين صنعت معدن تجارت و 
شركت ملی پخش فرآورده های نفتی استان، مورخ 96/03/01 در 
سالن جلسات اداره كل مربوطه برگزارشد در اين جلسه موضوعاتی 
 نظير اقدامات مش��ترک انجام پذيرفته در راستای استانداردسازی 
جايگاه های CNG، نتايج حاصل از بازرس��ی ها و پيشنهاداتی در 
راس��تای ارتقای استاندارد جايگاه ها مطرح گرديد. در ابتدا منصور 
جالير مدير كل استاندارد استان به ارائه گزارشی مختصر از عملکرد 
اداره كل مربوطه پرداخت و گفت: هم اكنون در سطح استان 116 
جايگاه فعال CNG وجود دارد كه بيش از 85 درصد اين جايگاه 
ها پس از انجام بازرسی و احصاء ايرادات و انجام برخوردهايی نظير 
اخطار و تذكر و قطع انشعاب موفق به رفع نواقص شدند.  وی ادامه 

داد: جاي��گاه های جديداالحداث نظير صادق زاده، قره ضياءالدين، 
خان اوغالن نقده و ... بدون اخذ مجوزها و تاييديه های الزم سازمان 
استاندارد به رغم جديداالحداث بودن دارای نواقص بحرانی هستند. 
مدير كل استاندارد استان درخصوص بازرسی های انجام شده طی 
سال 95 خاطرنشان كرد: اداره كل استاندارد استان با اهتمام ويژه 
در اين مدت توانس��ت آمار بازرس��ی ها را به بي��ش از 160 مورد 
افزايش ده��د.  وی افزود: در س��ال 96، 35 جايگاه CNG مورد 
بازرس��ی قرار گرفته كه 25 مورد مربوط به طرح درون س��ازمانی 
 در رابط��ه با اصالت قطعات و 10 مورد مربوط به بازرس��ی ادواری 
 می باش��د. در ادامه جلس��ه مسائل و مش��کالتی نظير عدم التزام 
شركت های تعمير و نگهداشت طرف قرارداد با جايگاه ها در پياده 
س��ازی و حفظ استانداردهای مربوطه، عدم اشراف جايگاه داران با 
ضوابط و دستورالعمل ها، بهره برداری از جايگاه های جديداالحداث 
بدون اخذ مجوزها و تاييديه های الزم از س��ازمان استاندارد مطرح 

و در اين راستا پيشنهاداتی از سوی اداره كل استاندارد استان ارائه 
گرديد. همچنين حاضرين در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر 
در خصوص مس��ائل، تصميماتی برای تسهيل در فرآيند بازرسی و 
فراهم نمودن راهکارهايی در جهت رفع عدم انطباق های موجود در 

جايگاه ها اتخاذ نمودند.

اردبي�ل- خبرن�گار فرص�ت ام�روز - به 
گزارش روابط عمومی شركت گاز استان اردبيل 
دوره سيستم های ايمنی F&G شركت ملی گاز 
 HSE ايران با حضور رؤس��ا و كارشناسان امور
شركت های گاز استانی در استان اردبيل برگزار 
ش��د . مهندس پناهنده معاون امور بهره برداری 
در ابتدای دوره ف��وق ضمن عرض خير مقدم با 
اش��اره به اهميت برگزاری اي��ن دوره ها و تاكيد 
اس��تمرار اين فرآيند جهت كاهش احتمال وقوع 
حوادث را ضروری دانس��ته و گردهمايی خانواده 
بزرگHSE شركت های گاز استانی را فرصتی 
مغتنم جهت تش��ريک دانش فنی و ايمنی بيان 
كردن��د. پناهنده در ادام��ه از ايمنی به عنوان دژ 
مس��تحکم در امواج دري��ای حوادث ن��ام برد و 
مطالب��ی در خص��وص تعريف خط��ر، رويداد ، 
حادث��ه و ش��به حادثه ، س��طوح بل��وغ فرهنگ 
ايمنی، علل بروز حوادث و بررس��ی علل و روش 
 های پيش��گيری از آنها را عن��وان نمود و به ذكر 
مثال هاي��ی از اقدامات پيش��گيرانه و كنترلی و 

همچنين نقص در آنها پرداخت. مهندس فيضی 
رئيس امور HSE و پدافند غير عامل شركت گاز 
استان اردبيل با اشاره بر لزوم توجه جدی به اين 
آموزش از حوادث اخير ش��ركتهای گاز استانی و 
آموزشهای مستمر و البته آموزش اثر بخش تاكيد 
نمودند. مهندس فيضی اظهار داشت : همه تالش 
ما برای ايجاد بس��تر فرهنگي خالق و نگرشي نو 
و سيس��تماتيک ، به تبيين تأثير متقابل عوامل 
بهداش��ت ، ايمني و محيط زيست پرداخته و از 

اين طري��ق نواقص ، مخاطرات بالقوه ، حوادث و 
مشکالت را بطور نظام مند مورد ارزيابي قرار داده 
و روشهاي مبتني بر پيشگيري را ارائه نموده ايم. 
همکاران ما در واحد HSE در س��ال های اخير 
گام های موثری در جهت ش��کل گيری ايمنی ، 
بهداشت و محيط زيس��ت در سطح شركت گاز 
اس��تان اردبيل برداش��ته اند كه شاهد موفقيت 
هايی از جمله تنديس س��يمين خدمات س��بز 
كشور بوده است ، وی همچنين از حمايت های 

آقای مهن��دس خدائی مدير عامل ش��ركت گاز 
اس��تان اردبيل به لحاظ اعالم آمادگی در ميزبانی 

اين دوره تقدير بعمل آوردند. 
مهندس يوسفی كارشناس امور HSE ستاد 
شركت ملی گاز ايران با تشريح اهميت اين دوره 
بيان كرد: با توجه به گسترش روز افزون سيستم 
ه��ای ايمنی و آتش نش��انی در حوزه گاز و نفت 
و پيچيدگی سيس��تم تعالی ايمنی در حوزه ابزار 
دقيق و برق الزم است هر چه بيشتر در خصوص 
توانمندس��ازی كاركن��ان امور HSE ش��ركت 
ملی گاز با توجه به ماموريت س��نگين كاركنان 
 ايمنی تالش ش��ود.  وی مباحث سيس��تم های

 F &G شامل مباحث كاربردی برق و الکترونيک 
، كالس های آتش ، انواع تجهيزات اعالم حريق 
، تجهيزات خاص اعالم حريق و ادوات مربوطه ، 
تکنولوژی های جديد سيستم های اعالم حريق 
و روش ه��ای طراحی و انتخاب برند سيس��تم ، 
گازهای س��می ، منفجره و خف��ه كننده و موارد 

عمومی پرداختند . 

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - در س��ال گذشته 15پروژه ايمنی در 
س��د و نيروگاه كارون3 اجرايی و به پايان رسيد. مديرعامل شركت مديريت 
توليد و بهره برداری س��د و نيروگاه كارون3 با اعالم اين خبر افزود: با توجه 
به گذش��ت حدود 14 س��ال از آغاز بهره برداری سد و نيروگاه كارون3 و به 
منظور جلوگيری از بروز حوادث و مشکالت احتمالی برای پرسنل و تجهيزات 
 در اي��ن نيروگاه، اداره ايمنی و بهداش��ت ش��ركت پس از شناس��ايی نقاط 
ريسک پذير و حادثه خيز، فرآيند طراحی مسيرهای ايمن در جهت دسترسی 
به تجهيزات نيروگاه را به دفتر فنی و مهندسی ارائه كرد. "نصراهلل طاهری" 
ادامه داد: پس از انجام بررسی های ميدانی توسط ادارات ايمنی و بهداشت، 

مکانيک و دفتر فنی و مهندس��ی، تيم عملياتی مکانيک طبق نقش��ه های 
طراحی توس��عه مسيرهای دسترس��ی ايمن به تجهيزات و با نظارت روزانه 
اداره ايمنی و بهداشت توانست تعداد 12 پروژه را تا پايان سال 95 با رعايت 
اصول و مقررات ايمنی و اخذ مجوز كار از واحد بهره برداری به اتمام و تعداد 
3 پروژه آن را تا مرحله نهايی اجرا كند. وی، ايمن سازی مسيرهای دسترسی 
به تجهيزات، ساخت و نصب كاور روی فضاهای باز و پرتگاهی مسيرهای ترد 
پرسنل، ايمن سازی محوطه های پرتگاهی جرثقيل های مغار نيروگاه، بهينه 
سازی مسير دسترس��ی به باالی ترانسفورماتورهای قدرت، ساخت و نصب 
پلکان جهت دسترس��ی به تابلو برق ترانس��فورماتورها و فن كوييل ها را از 

 جمله پروژه های انجام شده عنوان كرد. مديرعامل شركت مديريت توليد و 
بهره برداری سد و نيروگاه كارون3 تصريح كرد: اجرا و تکميل اين پروژه ها 

افزون بر 499 ميليارد و 275 هزار ريال هزينه در بر داشته است.
طاهری خاطرنش��ان كرد: مشکالت اجرای اينگونه پروژه ها را می توان با 
تداخل زمان پيک بار نيروگاه و همزمانی با اورهال س��اليانه واحدها، شرايط 
سخت جوشکاری در طبقات نيروگاه با وجود تعدد تجهيزات نصب شده از 
جمله پايپينگ ها، تابلو برقها، كمپرسورها، فعال بودن سيستم های اعالن 
حريق و حس��اس بودن آنها به دود ناش��ی از جوش��کاری و همچنين عدم 

تخصيص بودجه كافی به امور ايمنی از طرف كارفرما اشاره كرد.

ارتقای ظرفيت پروژه هاي نمك زدايي در دولت تدبير و اميد

سرمايه گذاري 11 هزار ميلياردي بخش خصوصي در آبفاي هرمزگان

سهل آبادی در ديدار با سفير اندونزی در ايران:

اصفهان و بنگکولو می توانند روابط اقتصادی ايران و اندونزی را  تقويت کنند

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :
تخليه کامل فرآورده آلوده از پمپ بنزينی در آمل

برگزاری اولين نشست کميته استانداردسازی جايگاه های CNG در سالجاری

برگزاری دوره سيستم های ايمنی F&G   در شرکت گاز استان اردبيل

اتمام 15 پروژه ايمنی در سد و نيروگاه کارون 3

اخبار

حضور اقوام مختلف استان گلستان 
در همايش خدمت رسانی آب و برق به 

روستاهای کشور
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - همايش خدمت رسانی آب و برق 
به روستاهای كشور با حضور معاون اول رئيس جمهور، وزير نيرو، مديران 
آبفای روستايی استان ها، مديران عامل شركت های توزيع برق استان 
ها و نمايندگانی از اقوام مختلف كش��ور در سالن اجالس سران تهران 
برگزار شد.دراين همايش كه نمايندگانی از اقوام مختلف استان گلستان 
)تركمن، سيستانی،كتولی، قزاق، قزلباش و مازنی( حضور داشتند، وزير 
نيرو درس��خنانی گفت: تا 2 يا 3 س��ال آينده كلمه روستای بدون آب 
شرب و روس��تای بدون برق از قاموس كشور حذف خواهد شد.حميد 
چيت چيان اظهار داش��ت: در سال 95 بيش از 11 هزار كيلومتر شبکه 
آبرس��انی احداث و در اين س��ال 2 هزار و 958 روستا آبرسانی شد در 
حاليکه در س��ال های قبل از آن، به طور ميانگين 293 روستا آبرسانی 
می ش��د كه اين حجم رش��د در اين بخش قابل توجه اس��ت.وزير نيرو 
در خصوص برق رس��انی به روستاها نيز گفت: در سال 95 در مجموع 
برنامه های اقتصاد مقاومتی متعهد ش��ديم كه تا پايان سال روستاهای 
ب��االی 10 خانوار را برق رس��انی كنيم به همين منظ��ور به مركز آمار 
مراجعه كرديم و كليه روستاهای دارای جمعيت باالتر از 10 خانوار را كه 
بدون برق بودند شناسايی كرديم.چيت چيان افزود: اين آمار نشان می داد 
كه 580 تا 623 روستا باالی 10 خانوار بدون برق هستند بنابراين برای 
9 هزار و 245 خانوار كار برق رسانی انجام شد.وی تاكيد كرد: تا 2 يا 3 
سال آينده كلمه روستای بدون آب شرب و روستای بدون برق از قاموس 
كش��ور حذف خواهند شد.در پايان همايش از مديران عامل توزيع برق 

و مديران آب و فاضالب روستايی استانهای كشور تقدير به عمل آمد.

مديرعامل شرکت توزيع برق گلستان:
 ارائه خدمات برق به 700 هزار مشترک 

در استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مديرعامل شركت توزيع نيروی 
برق اس��تان گلس��تان گفت: درحال حاضر شركت توزيع برق گلستان 
وظيفه ارائه خدمات به 700 هزارمشترک برق در سطح استان را برعهده 
دارد. مهندس علی اكبر نصيری ضمن گراميداش��ت روز صنعت برق و 
روز جهانی كار و كارگر و تبريک اين روزها به همکاران زحمتکش اين 
صنعت در استان گفت: وظيفه شركت توزيع نيروی برق استان گلستان 
برق رس��انی به مشتركين خانگی، صنعتی، كشاورزی و عمومی است و 
فرآينده��ای توليد، انتقال و توزي��ع برق انجام می گيرد تا برق پايدار با 
كيفيت و مطمئن به دست مشتريان برسد. وی اظهار كرد: هزينه های 
تعمير، نگهداری و بهره برداری برق كه به صورت هميشگی انجام می شود 
زياد است، شبکه های انتقال و توزيع هم با هزينه های باال نياز به نگهداری 
دارند و اگر رس��يدگی به موقع انجام نش��ود مش��کالت زيادی به وجود 
می آيد. مديرعامل شركت توزيع نيروی برق استان گلستان گفت: تعداد 
كل مشتركان برق در ابتدای سال 92، 581 هزار و 473 اشتراک بوده 
كه اين آمار در س��ال 96 به 678 هزار و 571 اشتراک رسيده است كه 

آمار حکايت از افزايش 17 درصدی تعداد مشتركان دارد.

انتخاب مدير روابط عمومی سازمان آب 
و برق خوزستان به عنوان عضو هيئت 

مديره انجمن روابط عمومی ايران
اهواز- خبرنگار فرصت امروز - مدير روابط 
عمومی س��ازمان آب و برق خوزستان به عنوان 
عضو هيئت مديره انجم��ن روابط عمومی ايران 
انتخاب ش��د. مجمع عمومی ع��ادی نوبت دوم 
انجمن روابط عمومی ايران با نظارت وزارت كشور 

برگزار و اعضای جديد هيئت مديره انجمن انتخاب شدند. در اين دوره 
از انتخاب��ات، 24 نفر نامزد برای عضويت در هيئت مديره نهم و 3 نفر 
نامزد برای بازرس انجمن ثبت نام كردند و در پايان نيز "رضا عليجانی"، 
مدير روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان به عنوان عضو هيئت 

مديره انتخاب شد.

طرح ضيافت الهی در 50 بقعه متبرکه 
استان اجرا می شود

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز-معاون 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی اداره كل اوقاف اس��تان 
بوش��هر از اج��رای طرح ضيافت اله��ی، در بقاع 
متبركه استان خبرداد.حجت االسالم سيد مهدی 
حس��ينی، معاون فرهنگی و اجتماعی اداره كل 

اوقاف و امور خيريه بوشهردر با تبريک فرارسيدن ماه مبارک  رمضان، 
از اجرای  طرح »ضيافت الهی« در 50 بقعه متبركه اس��تان خبرداد و 
گفت: طرح ضيافت الهی با هدف ترويج فرهنگ قرآن و عترت و تبديل 
اين اماكن به قطب های فرهنگی طی ماه مبارک رمضان اجرا می شود. 
وی برپايی نماز جماعت در بقاع متبركه، اجرای برنامه های سخنرانی و 
بيان احکام شرعی، برگزاری كالس های قرائت قرآن، احکام، جزء خوانی، 
قرائت دعای افتتاح و مناجات و دعای ابوحمزه، سفره های افطاری ساده 
با استفاده از ظرفيت خيرين و واقفان، برپايی مراسم های شب قدر، جشن 
ميالد امام حسن مجتبی)ع(، برپايی محفل انس با قرآن كريم با حضور 
قاريان ممتاز و ... را از برنامه های ضيافت الهی در بقاع متبركه اس��تان 

اعالم كرد. 

مدير کل اوقاف وامور خيريه استان مرکزی :
72  بقعه متبرکه در استان مرکزی 

مجری طرح ضيافت الهی است
اراک- خبرنگار فرص�ت امروز- مديركل 
اوقاف و امور خيريه اس��تان مرك��زی گفت: در 
آستانه فرا رسيدن ماه مبارک رمضان، 72 بقعه 
متبركه در اين استان مجری طرح ضيافت الهی 
 اس��ت. حجت االس��الم س��يد باقر حسينی روز 

س��ه شنبه در نشست خبری )طرح ضيافت الهی( با اصحاب رسانه در 
اداره كل اوق��اف و امور خيريه، اف��زود: در ماه مبارک رمضان 72 مبلغ 
شامل 24 مبلغ اعزامی از شهرستان قم و 48 نفر از مبلغان بومی در طرح 
ضيافت استان مركزی مشاركت دارند كه ظرفيت مبلغان بومی افزايش 
چشمگيری داشته است. وی بيان كرد: 16 روحانی مستقر نيز در اين 
طرح شركت دارند و اجرای نماز صبح در 12 بقعه، نماز ظهر و عصر در 
38 و نماز مغرب و عشاء در 50 بقعه متبركه استان در ايام اهلل رمضان 
پيش بينی شده است. حسينی بيان كرد: ستادی برای برگزاری برنامه 
ها و آماده سازی طرح ضيافت در استان تشکيل شده است. وی، آيين 
غبار روبی، عطر افشانی بقاع متبركه در روز چهارم خرداد با حضور مردم 
و قرائت خطبه ش��عبانيه، حضور كارشناسان چند رسانه ای و مشاوران 
خانواده در محل خيمه های معرفت و مش��اوره را از جمله برنامه های 
امسال طرح ضيافت رمضان در استان عنوان كرد. وی افزود:اجرای برنامه 
منسجم و مشترک با همکاری شهرداری و با حضور مبلغان در راستای 
بيان احکام، روايت، آماده سازی و نصب دعای روزانه در بقاع متبركه يا 
اماكنی كه مبلغان حضور دارند، آماده سازی مساجد، تعويض قرآن های 
بق��اع متبركه و و كتب دعا، برپايی نماز جماعت ،بيان احکام ش��رعی، 
اجرای برنامه های ويژه خواهران ش��امل احکام بانوان، برگزاری كالس 
های جز خوانی، ترتيل و مباحث اخالقی نيز از ديگر برنامه های پيش 

بينی شده برای رمضان امسال در استان مركزی است.

اخبار

متن پيام تبريك  شهردار مالرد 
پيروز انتخابات مردم ايران و نظام 

 جمهوری اسالمی هستند 
) مقام معظم رهبری )مدظله العالی (

م�الرد- خبرن�گار فرص�ت 
امروز - و اينک برگ زرين ديگری 
از دفت��ر حضور ش��هروندان غيور و 
فهيم مالرد در تاريخ مشاركت رقم 
خورد تا با دس��تان پر مهرش��ان در 
نوش��تن سرنوشت آتی شهر و كشور سهيم باشند . اين جانب به نوبه 
خود از حضور پرشور كليه شهروندان و آحاد مردم در پای صندوق های 
رای و حضور هميشگی شان به عنوان پشتوانه و حامی مقتدر مسئولين 
تقدير و تشکر می نمايم . آنچه شما با قلم هايتان و اراده استوارتان بر 
اوراق رای رس��م نموديد سطر سطر حماس��ه آبادانی و حميت و عزم 
راسخ ملت غيور ايران در راستای حفظ منافع ملی و پاسداشت اين مرز 
پرگهر است . يقيناً عزم شما در برگزيدن منتخبين و نمايندگانتان در 
شورای شهر موجبات استواری گام های توسعه و پيشرفت خواهد بود 
و عقيده تان بر گزينش مقام دوم كشور ) رياست جمهوری ( نشان از 
عالقه و دلبستگی به آرمان اصلی نظام يعنی وحدت و يکپارچگی است 
و رهاورد اين اعتماد قطعا پيش به س��وی اهداف متعالی خواهد بود . 
بدينوس��يله يکايک شما حماسه سازان را ارج نهاده و از خداوند منان 
توفيق خدمت هرچه بيشتر منتخبين در سايه فرمايشات و رهنمودهای 

مقام معظم رهبری ) مدظله العالی ( را خواستارم .

آبفاي هرمزگان؛ مقام اول مسابقات 
سراسري شنای وزارت نيرو را کسب کرد

بندرعب�اس- خبرن�گار فرص�ت 
ام�روز - در پنجمين دوره مس��ابقات 
سراس��ري ش��نای بانوان صنعت آب و 
برق كه به ميزباني هيات ورزش شركت 
توزيع برق استان يزد برگزار شد، روشنک 
احمدي زاده موفق به كس��ب مقام اول 50 متر شنای قورباغه شد.  به 
گزارش روابط عمومي آب و فاضالب استان، در اين دوره از مسابقات كه با 
حضور 12 تيم و 150 بانوي ورزشکار در شش رده سني انجام شد، آبفاي 

هرمزگان موفق به كسب مقام قهرماني مسابقات شنای قورباغه شد. 
 

۸7 ميليون ليتر نفتگاز به نيروگاه های 
گيالن ارسال شد 

رشت- زينب قليپور- برای تامين سوخت دوم نيروگاههای سيکل 
تركيبی استان در زمان قطعی گاز از ابتدای سال جاری تاكنون مجموعا 
87 ميليون و 66 هزار ليتر نفتگاز به نيروگاههای سيکل تركيبی استان 
ارسال شده است. ذخيره سازی سوخت نيروگاه های رشت و پره سركه 
به دليل افت يا قطعی فشار گاز از نفتگاز به عنوان سوخت دوم  استفاده 
می كنند با تمهيدات ش��ركت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی منطقه 
گيالن از ابتدای س��ال در حال انجام است. از مجموع 87 ميليون و 66 
هزار ليتر نفتگاز توزيع ش��ده در استان، 60 ميليون و 552 هزارليتربه 
نيروگاه سيکل تركيبی رشت و26 ميليون و514 هزارليتربه نيروگاه پره 
س��ر ارسال شده اس��ت كه اين ميزان به ترتيب افزايش 1032 و 292 
درصدی را نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان ميدهد. از ابتدای سال 
تاكنون  همچنين258ميليون و 852 هزار ليتر انواع فرآورده های نفتی 
)بنزين، نفت سفيد و نفتگازغيرنيروگاهی( دراستان گيالن توزيع شده 
كه اين رقم نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته چهار درصد افزايش 
را نش��ان می دهد. از مجموع انواع فرآورده نفتی توزيع ش��ده در استان 
گيالن 176 ميليون و 116 هزار ليتر بنزين معمولی، 11 ميليون و 480 
هزار ليتر بنزين سوپر، شش ميليون و 787 هزار ليتر نفت سفيد و 64 
ميليون و 469 هزار ليترنفتگاز غير نيروگاهی است. بيشترين تغييرات 
مصرف فرآورده ها مربوط به نفت سفيد با كاهش 44 درصد می باشد كه 
مديريت صحيح مصرف، هوای مناسب و عدم درخواست مردم  در فصل 
بهار وافزايش تعداد خانوارهای تحت پوشش گازكشی خانگی از مهمترين 

دليل اين كاهش می باشد. 

برگزاری آزمون دستياران کودکان دانشگاه 
OSCE علوم پزشکی مازندران به روش

س�اری – دهق�ان - آزمون درون بخش��ی 
دس��تياران كودكان برای اولين بار در دانش��گاه 
علوم پزش��کی مازن��دران به ص��ورت مهارتی و 
 ب��ه روش OSCE برگ��زار ش��د. در راس��تای 
پياده سازی بسته های آموزش پاسخگو و عدالت 
محور، ارتقای نظام ارزيابی و آزمونهای علوم پزشکی، از مجموعه طرح 
تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و اجراي برنامه راهبردي معاونت 
آموزشي دانشگاه، با تالش و مشاركت گروه آموزشي كودكان، براي اولين 
بار ، آزمون درون بخش��ي دستياران كودكان در دانشگاه علوم پزشکي 
مازندران به صورت مهارت��ي و به روش OSCE در مهارتهای بالينی 
مركز آموزشی درمانی بوعلی س��ينای ساری برگزار گرديد. اين آزمون 
برای تمام دس��تياران كودكان و با بهره گيری از 5 بيمارنمای آموزش 
ديده، 3 موالژ مجهز در 10 ايس��تگاه مهارتی ، با رعايت استانداردهاي 

آزمونهاي مهارتي اجرا شد.

طرح نظارتی ِويژه ماه مبارک رمضان در 
استان قزوين اجرا می شود

قزوي�ن � مس�عود زارع � رئيس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان قزوين از اجرای طرح نظارتی ويژه ماه مبارک رمضان 
همزمان در سراسر استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان قزوين مهندس علی پرزحمت اعالم 
كرد :در آس��تانه ماه مبارک رمضان  و افزايش تقاضای مردم برای 
تامي��ن برخی از كاال ها، بويژه مواد لبنی، پروتئينی، برنج، روغن، 
قند و شکر، خرما، ميوه، سبزيجات و شيرينيهای پر مصرف مرسوم 
دراين ايام ، طرح نظارتی ويژه ماه مبارک رمضان  در استان  اجرا 
ميشود.   وی با اشاره به تشديد فعاليت تيم های بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت  و اتاق اصناف در اين ايام تاكيد كرد: اين 
طرح ب��ا هدف  صيانت از حقوق مصرف كنن��دگان  و با رويکرد 
پيش��گيری و پايش مستمر بازار و توجه ويژه به موضوع تأمين و 
توزيع به هنگام كاالهای پرمصرف  در ماه مبارک رمضان همزمان 
با سراسر كشور در س��طح استان اجرا خواهد شد. وی همچنين 
تسهيل و تسريع در دسترسی مردم به كاالهای مورد نياز با قيمت 
مصوب و مناس��ب، نظارت بر عملکرد واحدهای توليدی، توزيعی 
و خدمات��ی و برخورد ب��ا تخلفات احتمالی با هم��کاری اتاقهای 
اصناف و س��اير دستگاههای نظارتی را از ديگر اهداف اجرای اين 
طرح اعالم كرد. رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان  
 قزوين خاطرنش��ان كرد: اقالم نظارتی  م��ورد تاكيد در اين طرح 
ش��امل :  خرما، برنج، قند و ش��کر، شيرينی های پرمصرف، اقالم 
لبنی و پروتئينی  می باشد . وی با تاكيد برضرورت  همکاری  همه 
صنوف با بازرس��ان  در اجرای اين طرح اظهار داشت : رعايت نرخ 
های مصوب و سود قانونی ، نصب برچسب قيمت بر روی تمامی 
كاالها ، صدور فاكتور رس��می در قبال فروش كاال، تداخل صنفی 
،  از جمله موارد مورد تاكيد در اجرای اين طرح می باشد كه همه 

صنوف ملزم به رعايت آن می باشند.



افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید قطعات 
خودرو

رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو از افزایش 
۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید قطعات خودرو خبر داد.

بالل امانی در گفت وگو با ایس��نا، ب��ه بیان توضیحاتی 
درب��اره  وضعیت صنف متبوع خود پرداخت و گفت: مانند 
س��ایر بخش های صنعتی طی سال های اخیر صنف ما هم 
با نوعی رکود مواجه ش��ده که ش��اید ریش��ه اصلی آن را 

بتوان در کمبود نقدینگی جست وجو کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه طی این س��ال ها دول��ت از تزریق 
نقدینگی برای جلوگیری از افزایش تورم جلوگیری کرده 
اس��ت، اظهار کرد: به نظر می رس��د اکنون کس��ب و کارها 
به ش��دت منتظر تزریق نقدینگی هس��تند که حتی شاید 
ب��ه بهای تورم چند درصدی ای��ن موضوع نوعی رونق در 

کسب و کار ایجاد کند. 
رئی��س اتحادیه آهنگ��ران و صنعتگران خ��ودرو افزود: 
طی س��ال های گذش��ته در صنف ما ماش��ین آالت برخی 
از افراد اغلب فرس��وده ش��ده و به دلیل کمبود نقدینگی 
امکان تعویض و نوس��ازی آنها وجود نداش��ته است؛ این 
موض��وع مربوط به یک یا دو س��ال اخیر هم نمی ش��ود و 
ط��ی دهه های گذش��ته همواره به دلی��ل تحریم ها ما در 
حوزه های مختل��ف عقب مانده ایم، اما در دولت های دهم 
و یازده��م ش��رایط به گونه ای پیش رفته که بس��یاری از 
واحدهای کس��به صن��ف ما مجبور ب��ه تعطیلی کار خود 
شده اند، چرا که تقاضا در بازار کم بوده و از سویی واردات 

زیاد انجام می شود. 
امان��ی در بخش دیگری از صحبت ه��ای خود به بحث 
تولی��د قطعات خ��ودرو پرداخت و گفت: خوش��بختانه با 
وجود تمام مش��کالت به نظر می رسد در این حوزه نوعی 
رونق ایجاد شده و حداقل تولید قطعات خودرو نسبت به 
س��ال های قبل حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش را مشاهده 

کرده است. 
وی درب��اره انتقاداتی ک��ه در موارد متعدد نس��بت به 
کیفی��ت قطعات خودروی داخلی مطرح می ش��ود، اظهار 
کرد: واقعیت آن اس��ت که باید توجه داش��ت بین قیمت 
و کیفیت رابطه ای مس��تقیم وجود دارد. ممکن است یک 
خودروی ایرانی که قیمتی حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان 
دارد با خودرویی که متعلق به کشوری مانند کره است و 
چنین قیمت��ی دارد برابری کند، اما مردم در اغلب موارد 
برای خرید خ��ودروی داخلی چنین هزینه ای را پرداخت 
نمی کنند و بر همین اساس خودروسازان مجبورند برخی 
قطع��ات را به ش��کل درجه دو اس��تفاده کنند که همین 
موضوع موجب می شود کیفیت خودروها به درجه متوسط 
برسد، از سوی دیگر باید توجه داشت که ما نمی توانیم از 
یک خ��ودروی ۵۰ میلیون تومانی انتظار کیفیتی در حد 

خودروی ۱۲۰ میلیون تومانی داشته باشیم. 
رئی��س اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو در بخش 
دیگ��ری از صحبت های خود نیز ب��ه بحث قطعات تقلبی 
پرداخت و گفت: ش��اید در این ح��وزه مؤثرترین اقدام از 
سوی مکانیک ها انجام شود، چرا که آنها می توانند با عدم 
اس��تفاده از قطعات بی کیفیت راه را بر تولید بیش��تر این 
قطعات مس��دود کنند، اما به ه��ر صورت در صنف ما نیز 
پیگیری هایی صورت گرفته و براس��اس آنها بس��یاری از 
واحد هایی که اق��دام به تولید قطعات تقلبی و بی کیفیت 
خودرو می کنند بدون جواز مش��غول فعالیت بوده و حتی 

برای ما هم قابل شناسایی نیستند. 

برنامه وزارت صنعت برای ادغام 
خودروسازان و قطعه سازان

وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت راهکارهایی را برای 
ادغام خودروسازان و قطعه سازان در نظر گرفته است. 

یک��ی از مش��کالت صنعت خ��ودرو و به وی��ژه صنعت 
قطعه س��ازی ایران کوچک بودن بیشتر شرکت های فعال 
در این حوزه اس��ت. این موضوع باع��ث افزایش قیمت و 
هزینه ه��ای تولید خودرو و قطعات، عدم س��رمایه گذاری 
مناس��ب در بخش تحقیق و توسعه و انتقال فناوری و در 
نتیجه پایین ب��ودن کیفیت برخی قطعات در خودروهای 
تولید شده اس��ت. این موضوع در برنامه راهبردی وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت برای صنعت خودرو مدنظر قرار 
گرفت��ه و راهکارهایی در این زمینه تعیین ش��ده اس��ت. 
در بخش��ی از برنام��ه راهبردی صنعت خ��ودرو با عنوان 
»توس��عه همکاری های بی��ن بنگاه��ی« راهکارهای زیر 
برای تحقق این هدف در نظر گرفته ش��ده است: »ایجاد 
مجموعه س��ازان بزرگ در تولید قطع��ات و مجموعه های 
رقابت پذیر ب��ا تأکید بر ادغام و تجمیع جهت دس��تیابی 
ب��ه مقیاس اقتص��ادی تولید و توس��عه مت��وازن صنعت 
قطعه س��ازی به می��زان حداقل پنج قطعه س��از بزرگ در 
مقیاس جهانی، ایجاد حداقل س��ه خودروس��از بزرگ در 
مقی��اس جهانی با تأکید بر ادغام و تجمیع ش��رکت های 
خودروساز با ش��رکت های داخلی و خارجی، خرید سهام 
یا سرمایه گذاری در س��ایر بنگاه ها برای کسب فناوری و 
تولید تجهیزات پیشرفته، ایجاد شرکت های مشترک بین 
تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه، تحقیق و توس��عه، 
ص��ادرات و فعالیت ه��ای دارای ارزش اف��زوده بیش��تر و 
کاهش قیمت تمام ش��ده و انعق��اد قرارداد بلندمدت بین 
ش��رکت های خدمات پ��س از فروش و خودروس��ازان یا 
واردکنندگان خودرو برای ارتقای خدمات پس از فروش.«

وزارت صنع��ت اخی��راً ویرای��ش دوم »برنامه راهبردی 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت« را منتش��ر کرد که در 
آن راهبردهای این وزارتخانه برای توس��عه بخش صنعت 
کش��ور پیش بینی شده است. بخش��ی از برنامه راهبردی 
این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به »برنامه راهبردی 

صنعت خودرو« است. 
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 »خودروهای آینده مش��ابه خودروهای امروزی 
نخواهند بود.« این جمله پیش بینی بس��یاری از 
مدیران غول های خودروساز جهان از آینده صنعت 
خودرو اس��ت. به اعتقاد این مدیران، خودروهای 
آینده از لحاظ ش��کل و شمایل، فناوری و مصرف 
سوخت شبیه خودروهای کنونی نیستند، بنابراین 

تقاضا برای این خودروها نیز متفاوت خواهد بود. 
پیش بینی مدیران شرکت های بزرگ خودروسازی 
در ش��رایطی است که به  نظر می رسد آینده صنعت 
خودروی جهان با س��ه عامل پویایی تقاضا، فناوری 
جدید و مقررات س��ختگیرانه مصرف س��وخت گره 
خورده است، بنابراین در سال های آتی شرکت هایی 
ق��ادر به ادامه حی��ات خواهند بود ک��ه در تقابل با 
عوامل مذکور س��ربلند بوده و توان پاس��خگویی به 
تقاضای فزاینده مشتریان در توسعه فناوری و مصرف 
س��وخت را داشته باشند. بر این اس��اس با توجه به 
پیش بینی های یاد شده از روند خودروسازی جهان، 
این س��وال مطرح اس��ت که با ادامه فعالیت کنونی 

ش��رکت های تولید کنن��ده خودرو چه سرنوش��تی 
در انتظار خودروس��ازی کش��ور اس��ت؟ و در نهایت 
خودروس��ازی ایران به چه س��مت و سویی هدایت 
خواهد ش��د؟ در پاسخ به این سواالت بد نیست که 
نگاهی به موقعیت جهانی ایران از لحاظ تولید و فروش 
خودرو بیندازیم.در گزارش��ی که ارائه کننده آن گروه 
 )PWC ) »price waterhouse coopers«
است تأکید شده که هم اکنون ایران از لحاظ ظرفیت 
تولی��د و فروش خودرو در ش��رایط ممتازی در دنیا 
ق��رار گرفته؛ به  ط��وری  ک��ه در ارزیابی های صورت 
گرفته، پیش بینی می ش��ود بازار ای��ران در کنار بازار 
کشورهایی همچون مصر، آفریقای جنوبی و نیجریه 
طی پنج س��ال آینده از رشد فروش در خاورمیانه و 
آفریقا برخوردار باشد. به گزارش دنیای اقتصاد، به این 
ترتیب گزارش مذکور مش��خص کننده جایگاه ویژه 
ایران در تحوالت آتی صنعت خودروی جهان اس��ت 
و این در ش��رایطی است که به  نظر می رسد عملکرد 
خودروسازان کشورمان با توجه به نقشی که برای آن 

در تحوالت آینده خودروس��ازی جهان تعریف شده 
همخوانی ندارد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان 
ق��رار گرفتن در فضای پس��ا برجامی را برای صنعت 
خودروی ای��ران یک فرصت می دانند که می تواند تا 
حدود زیادی تعیین کننده سرنوشت این صنعت در 
تحوالت جهانی باش��د، حال آنک��ه برخی دیگر نیز 
معتقدن��د تا چالش های بی ش��مار صنعت خودروی 
ایران به طور ساختاری حل نشود، نمی توان به حضور 
مؤثر خودروس��ازی ها دل بست. در هر صورت آنچه 
مشخص است با توجه به پتانسیل تولید و بازار فروش 
خودرو در ایران، خودروس��ازی کش��ورمان می تواند 
نقش مؤثری در تحوالت جهانی ایفا کند، حال آنکه 
دولتی بودن این صنعت و همچنین انحصار خودرو، 

مانع از تحقق اهداف بلندپروازانه جهانی شده است. 
ب��ه این ترتیب از آنجا که صنع��ت خودرو یکی از 
صنایع مورد توجه دولتمردان است و این صنعت اثری 
جدی در رشد اقتصادی کشور دارد، کارشناسان تأکید 
دارند صنعت خودروی ایران باید در مسیری حرکت 

کند که خودروسازان خارجی در آن گام گذاشته اند. از 
آنجا که سرعت تکنولوژی و توسعه محصوالت جدید 
در جهان رو به افزایش است و خودروسازان خارجی 
نیز در حال تطابق خود با این سرعت فزاینده هستند؛ 
بنابراین خودروس��ازان ایران باید ضمن بهره بردن از 
مزیت ب��ازار داخل و توجه به تقاضای مناس��بی که 
در کشورهای همسایه وجود دارد، استراتژی توسعه 
بازار و محص��ول را دنبال کنند. ای��ن موضوع از آن 
رو اهمیت دارد که امضای توافق هس��ته ای موجب 
شده خودروس��ازان داخلی بتوانند بار دیگر با شبکه 
جهانی تولید خودرو ارتباط و همکاری خود را برقرار 
کنند؛ از آنجا که ای��ن همکاری ها در قالب تولیدات 
مشترک برنامه ریزی شده است، بنابراین حاصل این 
مشارکت ها باید تولیداتی همسو با روندهای جهانی 
باشد. در این بین برخی از کارشناسان عنوان می کنند 
ک��ه دولت نیز باید با سیاس��ت گذاری های آینده نگر 
بتواند زیرساخت های الزم به منظور توسعه صنعت 

خودرو براساس روندهای جهانی را ایجاد کند. 

جایگاه ایران در آینده بازار جهانی خودرو کجاست؟ 

وارد کنندگان  کارفرمای��ی  انجم��ن  رئی��س 
خودرو، گف��ت: با رویه فعل��ی تردیدی نداریم 
که همکاری با خودروس��ازان خارجی به تولید 
مش��ترک منج��ر نخواهد ش��د و در حد حرف 
باق��ی خواهد مان��د. میثم رضایی با اش��اره به 
تولید مش��ترک خ��ودرو در قراردادهای جدید 
خودرویی گفت: در حال حاضر چیزی به عنوان 
سی کی دی وجود ندارد و بعضاً این محصوالت 
به صورت فول از خارج وارد کش��ور می شوند و 
حتی به میزان ۵ درصد هم س��اخت برای آنها 
رخ نداده اس��ت. رئیس انجم��ن واردکنندگان 
خودرو با بی��ان اینکه در تولید مش��ترک باید 
براس��اس قانون داخلی س��ازی هر محصول از 
4۰ درص��د آغاز و ب��ه 6۰ تا ۸۰ درصد برس��د، 
گف��ت: اتفاقی که در مش��ارکت ب��ا خارجی ها 
در حد ح��رف باقی ماند و مش��کالت تولید از 
یک س��و و س��ود واردات از س��وی دیگر باعث 
شد خودروس��از داخلی ترغیب شود تا واردات 

را جایگزین تولید کند. 
رضای��ی در ادامه از کاهش درآمدهای دولت 
و آسیب رساندن بر تولید و اشتغال در واردات 
خودرو توسط خودروس��ازان خبر داد و افزود: 

ب��رای ف��ول وارد کردن یک خودرو در کش��ور 
4۰ ت��ا 4۵ درص��د حقوق ع��وارض گمرکی به 
دولت پرداخت می ش��ود، در حال��ی  که وقتی 
س��ی کی دی و ساخت مش��ترک برای خودرو 

صورت می گیرد، عوارضی که به دولت پرداخت 
می ش��ود تنها 3 ت��ا 4 درصد اس��ت؛ به معنی 
آنک��ه رفتار اقتصادی درآمده��ای دولت را نیز 
به ش��دت کاهش می دهد. رضای��ی تأکید کرد: 
ادامه روند واردات خودروهای س��اخته ش��ده 
از س��وی خودروس��ازان داخلی آس��یب جدی 
به توانمن��دی تولید داخ��ل وارد می کند و در 
آین��ده ای نه چن��دان دور ایران ب��ه بزرگ ترین 
مونتاژکار خودرو در منطقه تبدیل خواهد شد. 
وی تصری��ح کرد: به عن��وان نمونه زمانی  که 
ش��رکت پ��ژو، ای��ران را در دوران تحریم ترک 
ک��رد خط تولید پژو ۲۰6 عماًل خوابید، این در 
حالی بود که این خودرو سال ها در ایران تولید 
می ش��د و این بیانگر وابستگی عمده تولید این 
خودرو در ایران بود، حاال چگونه است که طی 
م��دت کوتاهی بدون اینک��ه پلتفرم خاصی در 
کشور ایجاد ش��ود به یکباره برندهای مختلف 

فرانسوی در داخل تولید می شوند. 

پ��س از مذاکرات انجام ش��ده با ش��رکت 
زیمنس آلمان، تفاهمنامه همکاری  مشترک 
بین تام ایران خودرو و این شرکت امضا شد. 
به گزارش ایسنا، در راستای این تفاهمنامه 
که در حاشیه نمایش��گاه بین المللی کنترل، 

ابزار دقیق و اتوماسیون ایران (AI( امضا شد، 
طرفی��ن موافقت کردند که از توانمندی های 
یکدیگر در زمینه های بازاریابی، ش��رکت در 
مناقصات، طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی 
پروژه ه��ا به عن��وان یک همکار اس��تراتژیک 

اس��تفاده کنند. بازارهای هدف مورد نظر در 
این همکاری صنایع خودرویی، معدنی، نفت، 

گاز و پتروشیمی است. 
در چارچ��وب این تفاهمنامه، انتقال دانش 
فنی به ایران و همچنین کاهش قیمت تمام 

ش��ده پروژه ها براساس زمان بندی مورد نظر 
و اس��تفاده از توانمندی های تام ایران خودرو 
م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت، به نحوی که 
می تواند مزیت رقابتی برای این ش��رکت در 

حوزه اتوماسیون ایجاد کند. 

ای��ن روزه��ا در حال��ی بحث بر س��ر عدم 
ش��ماره گذاری خودروه��ای س��اخت آمریکا 
توس��ط راه��ور ناجا، دوب��اره داغ ش��ده که 
در ح��ال حاض��ر ح��دود ۲هزار دس��تگاه از 
خودروهای موردنظ��ر در پارکینگ ها خاک 
می خورند و تکلیف شان مشخص نیست. این 
خودروها برند ایاالت متحده آمریکا نیستند، 
ام��ا از آنجا ک��ه در خاک این کش��ور تولید 
می ش��وند، از ش��ماره گذاری آنها جلوگیری 

شده است. 
به گزارش خ��ودروکار؛ اگرچه طبق قانون 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش 
و واردات خودروهای آمریکایی ممنوع است، 
ب��ا این ح��ال هنوز ای��ن وزارتخان��ه، قانونی 
مبنی بر ممنوعیت ورود خودروهای ساخت 
آمریکا وضع نکرده اس��ت.  ب��ه عبارت بهتر، 
از نظر مسئوالن وزارت صنعت، خودروهایی 
که برن��د آمریکا به ش��مار می رون��د (مانند 
جنرال موتورز، فورد و کرایسلر( طبق قانون 

مصوب ش��ده، امکان ثبت سفارش و واردات 
ندارند و واردکنندگان نی��ز اعتراضی به این 
موضوع ندارند.  این در حالی است که برخی 
خودروس��ازان غیر آمریکای��ی مانن��د تویوتا، 
هوندا، نیس��ان و... مش��غول تولید در خاک 

ایاالت متحده آمریکا بوده و محصوالت شان 
تحت برند خود آنها راهی بازار می شود. 

 از قض��ا نزدیک به ۲هزار دس��تگاه از این 
مدل خودروها طی س��ال گذشته وارد کشور 
شده و با وجود آنکه واردات شان طبق قانون 

انجام گرفته، آنها را شماره گذاری نمی کنند. 
ب��ه عب��ارت بهت��ر، از نظ��ر پلی��س راهور، 
خودروه��ای س��اخت آمری��کا و خودروهای 
آمریکای��ی عماًل فرقی با یکدیگر نداش��ته و 

هیچ کدام اجازه شماره گذاری ندارند. 
 البت��ه ناگفته نمان��د برخ��ی از نهادهای 
مرتبط دیگر و فع��االن این صنعت معتقدند 
نباید برای آمریکایی ها با خرید کاالهای شان 
اش��تغال زایی کرد و برندهایی غیر آمریکایی 
حاض��ر در خاک آن کش��ور هم از این حیث 
تفاوتی با شرکت های داخلی آمریکا ندارند. 

حال باید دید رمان دنباله دار شماره گذاری 
خودروهای غیر آمریکایی س��اخت این کشور 
به کجا می رس��د و آیا خاک خوری حدود ۲ 
هزار خودروی وارد ش��ده در گمرک با وضع 
یک قانون جامع و کل��ی در این زمینه تمام 
می ش��ود یا همچنان باید منتظر پیر ش��دن 
این خودروهای بی سرنش��ین در گوشه انبار 

گمرک باشیم. 

خودروسازان دست از واردات بکشند

امضای تفاهمنامه همکاری بین تام ایران خودرو و زیمنس آلمان

ایست پلیس به واردات خودرو

 رمان دنباله دار خودروهای مونتاژ آمریکا

خبر خبر

۲ماموریت مهم در دستور کار انجمن 
قطعه سازان قرار گرفت

دبیر انجمن قطعه سازان از دو ماموریت مهم این انجمن در سال 
جاری خبر داد و گفت: در شرایطی که همچنان موضوع سرمایه در 
گردش قطعه سازان، مشکالتی را برای اغلب واحدهای قطعه سازی 
ایجاد کرده، انجمن قطعه س��ازان راهکاری ارائه داده تا با گشایش 

اعتبارات ریالی این مشکل حل شود. 
مازیار بیگلو در گفت وگو با خبر خودرو اظهار داشت: در صورتی 
ک��ه دولت جدید، گش��ایش اعتبارات ریالی را بین خودروس��از و 
قطعه س��از باز کند، بی شک این اقدام کمک بزرگی به رفع مشکل 

کمبود نقدینگی قطعه سازان خواهد کرد. 
وی تصریح کرد: اس��تفاده از مهر عدم ساخت و تعرفه ترجیحی 
اقدام بعدی جهت رفع مشکالت و حمایت از قطعه سازان در سال 
جاری است، چنانکه انتظار می رود با دریافت این مجوز جلوی ورود 

کاالهای مشابه تولید داخل گرفته شود. 
وی اف��زود: با اعمال تعرفه ترجیحی روی م��واد اولیه مورد نیاز 
قطعه سازان، پیش بینی می شود ش��اهد کاهش قیمت تمام شده 

تولید و افزایش سطح کیفی قطعات باشیم. 
وی اظهار داش��ت: انجمن قطعه س��ازان در س��ال 96 عالوه بر 
برنامه های جاری، پیگیری این دو مورد را در دستور کار خود قرار 
داده که امید اس��ت دولت جدید برای انجام این موارد، به انجمن 
قطعه سازان کمک کند چرا که به نتیجه رسیدن این طرح ها نیازمند 

اقدامات و مصوبات دولتی است. 
وی در ادامه به وظایف مهم دولت در راستای برنامه های موجود 
جهت حمایت از تولید داخل پرداخت و گفت: بی ش��ک دولت نیز 
باید در سطح کالن فضای کس��ب و کار و فعالیت های اقتصادی را 
مس��اعد کند. امروز کاهش نرخ سود تس��هیالت بانکی، باز کردن 
خط��وط اعتباری، تصحیح قیمت نهاده ه��ای تولید که روی کلیه 
تولیدات از قطعات خودرو و س��ایر کاالها تأثیر گذار است، از جمله 
مواردی اس��ت که باید توس��ط دولت صورت گیرد تا شاهد بهبود 

فضای کار و تولید در کشور باشیم. 
دبی��ر انجم��ن قطعه س��ازان همچنین یک��ی از م��وارد مهم را 
قراردادهای کالن با قطعه سازان داخلی عنوان کرد و اظهار داشت: 
مورد مهمی که تنها مش��مول قطعه سازان می ش��ود، قراردادهای 
کالن با خودروس��ازان داخلی اس��ت؛ آنچه در این شرایط از دولت 
و خودروسازان انتظار می رود این است که در قراردادهای جدید با 
خودروس��ازان خارجی به نحوی عمل شود که قطعه سازان داخلی 
بیش��ترین نحوه مشارکت را در تأمین قطعات داشته باشند. البته 
این مش��ارکت نه تنها برای تأمین قطعات خودروهای مشترک در 
داخل، بلکه انتظار می رود برای سایر خودروهایی که در سایر نقاط 
دنیا توسط ش��رکای خارجی تولید می شوند وجود داشته باشد تا 

حتی االمکان کمک بزرگی به حوزه صادرات قطعه سازان شود. 
بیگلو تصریح کرد: معتقدیم باید این موارد در سطح کالن توسط 
دولت و در سطح خردتر در صنعت قطعه سازی کشور صورت گیرد. 

صنعت خودرو در گرداب انحصار و مدیریت 
خصولتی

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی از 
انحص��اری بودن بازار خ��ودرو و مدیریت خصولتی آن به عنوان دو 
آفت ب��زرگ این حوزه یاد کرد. محمد عزیزی، عضو کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در تشریح وضعیت صنعت 
خودرو در کشور گفت: بیشتر سهم شرکت های خودرو سازی واگذار 
شده و تنها ۱۷ درصد آن دولتی است، اما نکته آنجاست که بخش 
اعظم واگذاری ها به ش��رکت های خصولتی داده ش��ده که موجب 
ش��ده تغییر خاصی در عملکرد این شرکت ها شاهد نباشیم.  وی 
افزود: اگر بخش خصوصی مش��ارکت و س��هم بیشتری در صنعت 
خودرو و شرکت های خودرو سازی داشته باشند، باعث خواهد شد 
که ش��رکت سرمایه گذاری خودشان تصمیم بگیرند تا این صنعت 
رقابتی شود، در این صورت رونق و ارتقای کیفیت اتفاق می افتد. 

 عزیزی با تأکید بر رقابتی نبودن صنعت خودرو در کشور تصریح 
کرد: رونق گرفتن صنعت و ارتقای کیفیت محصول و خدمات در 
بازار رقابتی اتفاق می افتد؛ نکته ای که در برخی صنایع کشور ما از 
جمله صنعت خودرو رخ نداده و خودروسازی تقریباً در انحصار دو 

شرکت قرار گرفته است. 
 این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
در پایان ضمن بیان اینکه افزایش تعرفه واردات خودرو به ارتقای 
کیفیت خودروهای داخلی کمکی نکرده، اظهار داشت: این افزایش 
تعرفه با هدف حمایت از خودروس��ازان داخل��ی انجام گرفت، اما 
موجب ش��د بازار خودرو انحصاری شود و شرکت های خودروساز 

ایرانی توجه کمتری به کیفیت کنند.

مطالبات بلوکه شده قطعه سازان، راهی برای 
سرمایه گذاری جدید باقی نمی گذارد

عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه س��ازی 
کش��ور می گوی��د دولت جدید پی��ش از هرگونه اق��دام در حوزه 
خودروس��ازی باید استراتژی کلی دستیابی به اهداف و برنامه های 

کالن صنعت خودرو و قطعه سازی را تدوین کند. 
مهدی مطلب زاده با اش��اره به نقش مؤثر سیاست های کالن در 
صنعت خودرو، تأکید کرد: دس��تیابی ب��ه اهداف صنعت خودرو و 
قطعه سازی بی شک به واسطه تدوین سیاستی کالن، این صنعت را 

در مسیر درست و منطقی هدایت خواهد کرد. 
وی گف��ت: اینکه ام��روز بدون وجود برنامه ای م��دون، صرفاً به 
دنبال رونق صنعت خودرو و قطعه سازی کشور باشیم مطمئنا چهار 
سال آینده نیز گذشته و تنها برخی آزمون و خطاها صورت خواهد 
گرفت. وی تصریح کرد: بدون  تردید برای داشتن مسیری مشخص، 
باید سیاست های کلی صنعت خودرو تدوین شود تا راه رسیدن به 

پویایی در این صنعت هموار شود. 
وی تأکی��د کرد: البته این اقدامی نیس��ت که دولت به تنهایی 
بخواهد پیش ببرد، بنابراین چنانچه خصوصی س��ازی واقعی مورد 
نظ��ر دولت اس��ت، باید بخش خصوص��ی نیز برای تدوین س��ند 

راهبردی صنعت خودرو و قطعه سازی کشور به کار گرفته شود. 
وی در ادامه بر ضرورت شناس��ایی و رفع موانع فعالیت در این 
صنع��ت تأکید کرد و گفت: آنچه  امروز مخل کس��ب و کار صنعت 
خودرو و قطعه س��ازی است، گام بعدی دولت جدید در این حوزه 

است که باید در این راستا برداشته شود تا موانع برطرف شود. 
وی با ابراز خرس��ندی از تداوم دولت یازدهم گفت: امید اس��ت 
با ادامه برنامه های دولت قبل در دولت دوازدهم، ش��اهد اقدامات 
و طرح های گس��ترده تری در حوزه خودروس��ازی و قطعه س��ازی 
کش��ور باشیم. این فعال در صنعت قطعه س��ازی تأکید کرد: برای 
بهتر کردن جریان فعالیت الزم است گفتمان بین بخش خصوصی 
و دولتی بهتر انجام ش��ود. مطلب زاده در ادامه با اشاره به ضرورت 
تعیین تکلیف وضعیت صنعت خودروی ایران اظهار داش��ت: باید 
مشخص شود که صنعت خودروی ایران خصوصی است یا دولتی، 
چرا که وجود این جریان عمال مش��کالت زیادی را در پرداخت ها 

برای قطعه سازان ایجاد کرده است. 
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رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران 
با تأکید بر اینکه صحت انتخابات شورای شهر تهران تأیید 
ش��د، گفت: 190ش��کایت درمورد انتخابات شورای شهر 
تهران به این هیأت رس��ید که هیچ کدام از این ش��کایات 
مورد تأیید قرار نگرفت. به گ��زارش ایرنا، علیرضا رحیمی 
در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران افزود: 
انتخابات ش��ورای ش��هر تهران به صورت رسمی به تأیید 
هیأت های اجرایی و نظارت رس��یده اس��ت. وی افزود: در 
مرحله ش��مارش و ثبت آرا در کنار چهار نس��خه از لیست 
کامل داوطلبان که توس��ط نماین��دگان فرماندار و هیأت 
نظارت عدد رأی هر نامزد عالمت زده می ش��د، فهرس��ت 
115 نفره نیز متش��کل از همه افرادی که در لیس��ت های 

مختلف بودند، وجود داش��ت که بدون استثنا همه اعضای 
لیست خدمت نیز جزو لیست 115 نفره بودند که به منظور 
اطمینان از صحت آمار منعکس ش��ده این پنج نس��خه به 
لح��اظ آرا با هم مورد تطبیق قرار می گرفت. نماینده مردم 
تهران در مجلس گفت: از این رو هیأت نظارت تهران بیش 
از 70 س��اعت صرف کرد تا به این درخواست ها رسیدگی 
کند. وی تأکید کرد: هیأت های اجرایی و نظارت مخالفتی 
با بازشماری آرا نداشته اند، در روز رای گیری هیأت نظارت 
به جز نیروی بازرس��ی وزارت کشور بیش از 6هزار ناظر در 
شعب داشت. وی گفت: تقریباً هر عضو 20 شعبه را جداگانه 
مورد بازدید قرار دادند که نه تنها تخلفی اتفاق نیفتاده، بلکه 

حتی بازرسی ها اجازه کوچک ترین تخلف را نداده است. 

صحت انتخابات شورای شهر تهران به صورت رسمی تأیید شد

  نورمن المونت، فرس�تاده ویژه دولت 
انگلی�س در امور تجاری ب�ا ایران ضمن 
اش�تباه توصیف ک�ردن اظه�ارات اخیر 
دونال�د ترامپ رئیس جمه�وری آمریکا 
علیه ایران تصریح کرد که ایران شایسته 

واکنش بهتری از سوی غرب است. 
  سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به 
ادعای مطرح شده به نقل از روزنامه الرای 
کویت مبنی بر انتقال پیام آمریکا به ایران 
از طریق روسیه، این ادعا را تکذیب کرد. 

یلنا دونایوا، کارشناس ارشد انستیتو خاورشناسی وابسته به آکادمی 
علوم روس�یه گفت: ایرانیان با انتخاب دوباره حسن روحانی، به ادامه 
راهبرد تعامل و دیپلماسی هوشمندانه رئیس جمهوری ایران با جامعه 

جهانی به عنوان برگ برنده وی در عرصه بین المللی رأی دادند. 
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وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گفت که به مناس��بت 
ماه رمضان نخس��تین س��بد حمایت غذایی در سال 96 از 
امروز توزیع می ش��ود. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
عل��ی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امس��ال 
س��بد حمایت غذایی ماه رمضان را ب��ا مجموع هزینه 220 
میلیارد تومان توزیع می کنیم. وی ادامه داد: خانوارهایی که 
تحت پوش��ش قرار می گیرند 3 میلیون و 888 هزار و 574 
خانوار هس��تند که با بعد خانوار تقریبا بیش از 10 میلیون 
نفر می ش��وند. وی افزود: عالوه ب��ر آن زنان باردار و کودکان 
دارای سوءتغذیه نیز از قبل شناسایی شده اند که آنها در این 
پوشش حمایتی قرار می گیرند. وی تصریح کرد: از آنجایی که 

در ماه رمضان قرار داریم و مصرف بیشتر به سمت پروتئین 
است کاالهای درنظر گرفته شده شامل گوشت قرمز، گوشت 
سفید، روغن، برنج، خرما، حبوبات و سایر کاالهای مصرفی 
ماه مبارک است که هرکسی می تواند از هریک از اقالم به هر 
مقداری که می خواهد خرید کند. وی افزود: برای خانوارهای 
یک نف��ره حدود 30 هزار تومان، دونف��ره 60 هزار تومان و 
خانوار ه��ای 3 نفره ب��ه باال به ازای هر نف��ر 10 هزار تومان 
افزوده می ش��ود که در نهایت تا سقف 120 هزار تومان کاال 
دریافت خواهند کرد. ربیعی تأکید کرد: این نخستین سبد 
حمایت غذایی ماه رمضان است که مطابق سیاست هایی که 

در گذشته داشته ایم آن را گسترش خواهیم داد. 

توزیع نخستین سبد حمایت غذایی در سال 96 از امروز در سراسر کشور

نظ�ارت  و  س�نجش  مع�اون    

دانش�گاه جام�ع علمی-کاربردی 
ب�ا بی�ان اینک�ه ت�ا اردیبهش�ت 
غیرفعال،  امس�ال 172مرک�ز  ماه 
شناس�ایی و حکم پایان همکاری 
داده شد، گفت: 30 مرکز دیگر نیز 
به س�بب عدم احراز شرایط الزم 
شناسایی شده و مجوز آنها تا قبل 

از مهرماه امسال لغو می شود. 
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: 
امکان استفاده 150هزار بازنشسته این صندوق از تورهای گردشگری 

طی سال جاری فراهم شده است. 
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در میان فیلم های س��ینمایی روی پ��رده بازیگرانی 
از نس��ل های مختل��ف حض��ور دارند که تقریبا س��هم 
بازیگ��ران سرش��ناس زن بیش��تر اس��ت. ب��ه گزارش 
ایس��نا، در  »نهن��گ عنبر2: سلکش��ن روی��ا« مهناز 
افشار و ویشکا آس��ایش دو بازیگر زن مطرح این فیلم 
هستند. دیگر فیلم سینماها که این روزها اکران است؛  
»ویالیی ها« اس��ت که بازیگ��ران زن اصلی آن همگی 
چهره هایی مطرح هستند. ثریا قاسمی پس از مدت ها 
نقش پررنگ��ی را در فیلمی س��ینمایی در حال اکران 
دارد که برای آن جایزه س��یمرغ نقش مکمل زن را از 
جشنواره سی وپنجم فیلم فجر دریافت کرد، سیمرغی 
که برای دریافت آن در این رویداد ش��رکت نکرد. طناز 
طباطبایی و پرین��از ایزدیار دو بازیگر مطرح دیگر این 
فیلم هس��تند که در »ویالیی ها« ایفای نقش کرده اند. 

هنگامه قاضیانی یکی دیگر از هنرپیش��گانی است که 
در فیل��م »برادرم خس��رو« ایفای نقش کرده اس��ت. 
در فیل��م »امتحان نهایی« نیز لی��ال زارع حضور دارد. 
»تیک آف« هم دو بازیگر زن دارد که س��وگل قالتیان 
نقش��ی متفاوت از آنچه در تئاتر داش��ته را به نمایش 
گذاش��ت. او در این فیلم که بیش��تر بازیگران با لهجه 
جنوبی صحب��ت می کنند با پ��گاه آهنگرانی همکاری 
داشته اس��ت. پربازیگرترین فیلمی که در حال حاضر 
اکران می ش��ود هم  »آش��وب« نام دارد که یکتا ناصر، 
شهره لرستانی، آشا محرابی و لیال اوتادی بازیگران زن 
آن هس��تند. دیگر فیلمی که مدت زمان خیلی زیادی 
از اک��ران آن نمی گ��ذرد »نقطه کور« اس��ت که هانیه 
توس��لی، ش��قایق فراهانی، خاطره اسدی، مریم بوبانی 
و نیکی مظفری از بازیگران شناخته شده آن هستند. 

سهم پررنگ بازیگران زن بر پرده سینمای ایران

  پن�چ فیل�م انیمیش�ن از تولیدات 
مرکز گس�ترش س�ینمای مس�تند و 
 VAFI تجربی، در جشنواره انیمیشن

کرواسی به نمایش درمی آید. 
  تون�ی کرادین�ی قائ�م مق�ام بخش 
توس�عه بازرگان�ی س�فارت ایتالیا در 
تهران تصریح کرد: ایران از قابلیت های 
فراوانی ب�رای حضور فعال در بازارهای 

فرهنگی بین المللی برخوردار است. 

نمایش »روزی می بایست می مرد« با طراحی و کارگردانی سیدرضا 
موس�وی تا 22 خرداد در س�الن اصلی مرکز تئات�ر مولوی به روی 

صحنه می رود. 
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رئیس فدراسیون فوتبال گفت دلیل اینکه عده ای پس 
از بازی تیم جوانان ایران مقابل پرتغال ش��روع به انتقاد 
کردند را نمی دانم، اما بهتر است دوستان دلواپس راهکار 
ارائ��ه کنند. به گزارش ایرنا، مه��دی تاج درباره عملکرد 
تیم جوانان ایران در رقابت های جام جهانی عنوان کرد: 
به کلیه اعضای تیم جوانان ش��امل کادر فنی و بازیکنان 
خداق��وت عرض می کنم. وی اف��زود: به هر حال حضور 
در مهم ترین رویداد فوتبال در عرصه جوانان در س��طح 
جهان، پس از 16 سال اتفاق مهم و بزرگی است. هر چند 
که از دید من می توانستیم بازی هایی که در آنها شکست 
خوردیم را هم با برد به پایان رسانیم که این موضوع در 
جای خود قابل بررس��ی است. رئیس فدراسیون فوتبال 

ادامه داد: نکته ناراحت کننده در این میان این اس��ت که 
برخی افراد همواره منتقد و همیشه در صحنه بالفاصله 
پس از هر ناکامی فوتبال در افکار عمومی دیده می شوند. 
واقع��ا از این ن��وع واکنش و برخی اظهارات متاس��ف و 
ناراحت��م. تاج تأکید کرد: از دوس��تان دلواپس خواهش 
می کنم حتما برای بازی های ج��ام جهانی نوجوانان در 
هند راهکار ارائه کنند که باید چه کنیم که تاکنون انجام 
نداده ای��م؟ خواهش می کنم االن بگوین��د و راهکار ارائه 
دهند، نه اینکه به وقت مسابقات و پس از پایان بازی ها به 
صحنه بیایند. یا برای فوتبال ساحلی و فوتسال چه باید 
می کردیم که نکردیم که سوم دنیا شدیم. هر چند شاید 

برخی بگویند چرا قهرمان جهان نشدیم. 

واکنش تاج به منتقدان عملکرد تیم فوتبال جوانان: 
دوستان دلواپس راهکار ارائه کنند

  سرپرست تیم ملی والیبال ایران گفت: 
س�رمربی تی�م ملی ب�ه ش�رایط تمرینی 
ملی پوشان در هفته نخست لیگ جهانی در 

ایتالیا اعتراض کرده است. 
  نایب رئیس هیأت فوتبال استان گیالن 
که مسئولیت رسیدگی به تیم سپیدرود را 
دارد در رابطه با شرایط این تیم می گوید اگر 
مشتری مناسبی تمام شرایط را احراز کرد 

قطعا این باشگاه را واگذار خواهیم کرد. 

در تورنمنت یوهانس�ون 2017 س�وئد بازیکن�ان آکادمی کیا برابر 
بازیکنان آکادمی الماسیا قرار گرفتند که در پایان این تیم بارسلونا 

بود که موفق به شکست آکادمی کیا شد. 
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سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

نمایشگاه گل و گیاه چلسی که در زمین های مربوط به بیمارستانی از قرن 17 میالدی در جنوب غربی شهر لندن بر پا شده است، پذیرای بیش از 500غرفه نمایش گل است و پیش بینی        
منبع: ایسکانیوز می شود 165 هزار بازدیدکننده را از سرتاسر جهان به این نمایشگاه جذب کند.  

روحان��ی،  حس��ن  ک��ه  بخش های��ی  از   یک��ی 
رئیس جمهوری ایران برای رونق اقتصاد کش��ور 
ب��ر آن تأکی��د زی��اد )در کارزار انتخابات��ی اخیر 
و پی��ش از آن در ط��ول چه��ار س��ال اول دولت 
تدبیر و امید( داش��ت رونق بخش��یدن به صنعت 
گردشگری و کسب درآمد سریع تر و اشتغال زایی 
از ای��ن صنع��ت بود. اکن��ون رس��انه های خبری 
بین المللی به تأثیر پیروزی او بر چشم انداز صنعت 
گردشگری ایران و جذب توریست پرداخته اند. به 
گزارش آفتاب نیوز، روزنامه بریتانیایی  »گاردین« 
گردش��گری  راهنم��ای  می نویس��د:»کتاب های 
برای س��فر به ایران پررونق ش��ده اس��ت، چراکه 
روحانی خواستار باز ش��دن درهای ایران به روی 
خارجی ها و گردش��گران است. با توجه به افزایش 
تعداد بازدیدکنندگان در ایران و افزایش س��اخت 
هتل های بهتر از قبل، ای��ران دوباره جایگاه خود 
را در جامع��ه بین المللی پی��دا خواهد کرد.« این 
روزنامه می نویس��د: »گردش��گری هم پول و هم 
وجه��ه بین الملل��ی مثبت برای ای��ران به ارمغان 
می آورد. این نظر یک دانش��جوی رش��ته الهیات 
است که مش��تاقانه به افزایش س��فر گردشگران 
خارج��ی به ایران ن��گاه می کند. او معتقد اس��ت 
که ذهنیت گردش��گران پ��س از ورود به ایران از 

ذهنیتی که پیش از آن از ایران داشته اند متفاوت 
خواهد ب��ود.« این روزنامه می نویس��د: »حس��ن 
روحانی رئی��س جمهوری ایران ش��هرت خود را 
مدیون باز کردن درهای ایران به سوی جهان پس 
از توافق هسته ای و رفع تحریم ها است. او خواستار 
جذب س��رمایه گذاری خارجی اس��ت. روحانی با 
حمایت گس��ترده رأی دهن��دگان در انتخابات بار 
دیگر پیروز ش��د. ایرانیان شاهد سیل گردشگران 
خارجی هستند که به ایران سفر می کنند. مسعود 
محمدیان یک راننده کامیون سابق که با پس انداز 
خود یک کافه کوچک کمی دورتر از میدان اصلی 
شهر باز کرده اس��ت، می گوید:  »اصفهان با سفر 
گردش��گران زنده اس��ت و زندگ��ی می کند و من 
بسیار خوشحالم که روحانی دوباره رئیس جمهور 
ش��د«. این روزنامه اش��اره می کند که ده ها هزار 
نفر از خارجی ها تصمی��م گرفته اند از جاذبه های 
آن کش��ور بازدید کنند. این روزنامه می نویس��د: 
»اروپایی ها از کش��ورهایی از جمله فرانسه، ایتالیا 
و آلم��ان به ایران س��فر می کنند. این کش��ورها 
اصلی ترین کشورهایی هستند که گردشگران شان 
به ایران سفر می کنند. از سوی دیگر گردشگرانی 
از ژاپ��ن و چی��ن نیز ب��ه تهران س��فر می کنند. 
»س��یمونتا مارفولیا« یکی از جهانگردان ایتالیایی 

می گوی��د زمانی ک��ه تحریم های ض��د ایرانی لغو 
ش��دند بالفاصله تصمیم به س��فر به ایران گرفت. 
او می گوی��د که پیش از س��فر، ش��عرهای ایران 
را خوان��ده و عالقه مند به تاریخ این کش��ور بود. 
او می گوید: »واقعا خوش��حالم که به ایران س��فر 
کردم. مردم فوق العاده ای دارد. مهمان نواز هستند 
و روابط بسیار دوستانه ای دارند«. گاردین با اشاره 
ب��ه اینکه عالوه بر میراث فرهنگی و تاریخی غنی 
از جمله بنای باس��تانی تخت جمشید در شیراز و 
دیگر بناها در اصفهان، کاشان و تبریز، دوستداران 
غذا نیز می توانند به ایران س��فر کنند، می افزاید: 
»عالوه بر غذا، صنایع دس��تی و ف��رش ایران نیز 
از جاذبه های دیگر این کش��ور هستند. همچنین 
سواحل زیبا در کنار صحراها، بیابان ها و کوه های 
پوش��یده از برف ایران، تمام ای��ن زیبایی ها را در 
کنار ه��م دارند«. این روزنامه اش��اره می کند که 
به دلیل باق��ی ماندن تحریم های آمریکا در حوزه 
غیر هس��ته ای علیه ایران، ش��رکت های آمریکایی 
نمی توانن��د در ایران هتل افتت��اح کنند و در این 
باره می نویسد: »در عوض شرکت هایی مثل گروه 
هتل های روتانا دوبی در ایران برنامه برای افتتاح 
هتل ت��ازه ای در اصفه��ان دارند. از س��وی دیگر 
مجموعه ای از هتل های زنجیره ای فرانس��وی نیز 

خواس��تار افتتاح هتل های تازه در ایران هستند. 
شرکت اسپانیایی گروه هتل های پارادورس نیز در 
این زمینه فعال است«. هجوم گردشگران به ایران 
میلیارد ها دالر برای این کش��ور درآمد به ارمغان 
آورده است و باعث اش��تغال زایی می شود. دولت 
ایران برای تسهیل سفر گردشگران خارجی به آن 
کشور برنامه ای برای افزایش تعداد هتل های ایران 
برای10سال آینده در نظر گرفته است. همچنین، 
افزودن هواپیماهای مس��افربری جدید به ناوگان 
هوای��ی ایران نیز برای جبران کمبودهایی اس��ت 
که در دوران تحریم های بین المللی در طول س��ه 
دهه گذش��ته حادث شده اند. طرح دولت روحانی 
این اس��ت که ایران به یکی از کانون های اصلی و 
مقاصد مهم گردش��گری در منطقه تبدیل ش��ود. 
جزیره کی��ش یکی از انگشت ش��مار مناطق آزاد 
تجاری در ایران اس��ت که مورد توجه گردشگران 
قرار گرفته است. این جزیره دارای هتل های پنج 
س��تاره و فروش��گاه های زیبایی اس��ت. هر ساله 
ح��دود یک میلیون نفر گردش��گر ج��ذب جزیره 
کیش می ش��وند که عمدتا ایرانی هس��تند با این 
حال ایران درصدد جذب گردشگر خارجی است. 
در این راس��تا گردش��گری دریایی با اس��تفاده از 
کشتی های کروز در دستور کار قرار گرفته است. 

تهیه کننده مجموعه »دیوار به دیوار« درباره حاش��یه های پیش آمده درباره 
آخرین قس��مت این مجموعه مبنی بر اجرای دابسمش��ی با صدای محسن 
چاوشی، نکاتی را مطرح کرد. حمید رحیمی در گفت وگویی با ایسنا درباره 
مطالبی که درباره حمایت عوامل این سریال از دکتر حسن روحانی منتشر 
شده است، اظهار کرد: فضایی که در قسمت پایانی سریال ساخته شد، هیچ 
فضای حمایتی نبوده است. مگر می شود رنگ بنفش را حذف کنیم، فضای 
انتخاباتی تمام ش��ده اس��ت و دیگر رنگ مطرح نیست، ما باید همه رنگ ها 
را داش��ته باش��یم. او ادامه داد: چرا باید رنگ ها را جدا کنیم. ما سریالی را از 
هش��ت ماه پیش برای تولید آغاز کردیم و لزومی ندارد رنگ هایمان را جدا 
کنیم. ما فقط و فقط به س��ریال خودمان نگاه کردیم و کاری به جناح های 
سیاسی نداشتیم. این تهیه کننده درباره استفاده از صدای محسن چاوشی در 
قسمت پایانی این مجموعه، توضیح داد: ترانه ای که برای این سریال انتخاب 
کردیم از غزلیات موالناس��ت. به طور کلی عنوان سریال هم از غزلیات موالنا 

انتخاب شده است. در تیتراژ هم استفاده کردیم. استفاده از این ترانه فقط و 
فقط به خاطر زیبایی موسیقی و فضای شادی است که داشت و با مجموعه 
هم متناسب بود. به نظرم این حاشیه ها یک بازی سیاسی است و این اصال 
خوب نیست، چرا که ما به واسطه زیبا بودن مفهوم موسیقی از آن استفاده 
کردیم. رحیمی سپس مطرح کرد: محسن چاوشی این شعر را تقدیم به هیچ 
کاندیدایی نکرده بود و اینها همه س��وءتفاهم اس��ت. شعر ترانه ای که ایشان 

خوانده اند، متعلق به موالناست.
 محس��ن چاوش��ی در پیام هایی که منتش��ر کرده بود این شعر را تقدیم به 
ملت ایران کرده بود. حال کاندیدایی این را به س��مت خود کش��یده است، 
به ما ربطی ندارد. او در بخش دیگری از گفت وگوی خود با اش��اره به اینکه 
»دیوار به دیوار« یکی از پربیننده ترین سریال های تلویزیون بود، مطرح کرد: 
در این سریال خیلی مالیم حرف های خوبی زدیم و خوشبختانه سریالی بود 
ک��ه در آن ح��رف دل مردم را گفتیم. وقتی در قس��مت آخر اذان گفتن در 

گوش نوزاد را به تصویر کش��یدیم، اعتقادات و معنویاتی را نمایش دادیم که 
مس��لما برای آن احترام قائل هستیم و به آن معتقدیم. به نظرم این سریال 
از اقبال عمومی خوبی برخوردار بود، چراکه کار پاک و س��المی بود و مردم 
آن را دیدند. تهیه کننده »دیوار به دیوار« سپس درباره حمایت از کاندیدایی 
خاص در انتخابات گفت: در این مجموعه هیچ موقع فضایمان این نبود که 
بخواهیم از کاندیدایی طرفداری کنیم. خط قرمزی در مجموعه نداش��تیم و 
تلویزیون خیلی خوب در این زمینه عمل کرد. ما به هیچ عنوان غیر از اینکه 
نقدهایمان مس��تقیم به خود مردم باشد به هیچ س��ازمانی نبوده است. این 
تهیه کننده این روزها مجموعه جدید »دلدادگی« را که یک کار تاریخی است 
برای تلویزیون می سازد. مجموعه »دیوار به  دیوار« در آخرین قسمت از پخش 
خود، در پایان بندی کلیپی با همراهی بازیگران این مجموعه پخش کرد که 
این بازیگران ترانه20 هزار آرزوی محسن چاوشی را به  صورت دابسمش اجرا 

کردند. پخش این دابسمش با اعتراض هایی همراه بود. 

تبدیل ایران به کانون گردشگری منطقه 
رونق گردشگری پس از پیروزی روحانی

 توضیح سازندگان  »دیوار به دیوار« درباره دابسمش چاوشی
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مدیریتکسبوکار فرصتکسبوکار

 سود 40 تا 200درصدی
از فروش یا اجاره واحدها

13

بازاریابیوفروش

10

گفت وگو با دکتر محمدعلی محمدی، رئیس سازمان مدیریت صنعتی

 فروش
همه چیز نیست

س��ازمان مدیریت صنعتی قریب به نیم قرن گذشته به منظور رش��د و توسعه کسب و کار صنعتی راه اندازی شد. 
هدف اصلی این س��ازمان آموزش و پرورش مدیرانی الیق و برجس��ته برای مدیریت سکوهای اقتصادی و صنعتی 
ایران در آس��تانه تحول صنعتی بود.  این س��ازمان عالوه بر حمایت و س��اماندهی مدیران بخش های دولتی نقش 
مؤثری در توانمند سازی ساختار مدیریت بخش خصوصی داشت. از این رو بسیاری از مدیران برجسته سازمان های 

بزرگ دولتی و خصوصی برخاسته از سازمان مدیریت صنعتی بودند که با مشاوره و پژوهش سالیان سال...

اشتباه های رایج در نوشتن رزومه 
12

16

11

ادیسون در زمینه کسب وکار چه می گوید؟ 
10

خود را به مدیر ارشد وفاداری 
تبدیل کنید 

11  

با تیمی که در اختیار دارید به 
فعالیت تان ادامه دهید

12 

سنجش اثربخشی تبلیغات
ضرورت و اهمیت تحقیق و توسعه در سازمان



وقت��ی کودکی ورقه امتحانی را پر می کن��د باید صبر کند و نتیجه 
را ببیند به این ترتیب متوجه می ش��ود که چه جاهایی اشتباه کرده و 
به کدام بخش ها باید بیشتر توجه کند تا در آینده بتواند نمره بهتری 
بگیرد. در مورد تبلیغ��ات هم همین طور است. اگر اثرگذاری تبلیغات 

اندازه گیری نشود کار کامل نیست. 
البته نمی توان با دقت اثربخشی تبلیغات را اندازه گیری کرد زیرا به 
عوامل زیادی از جمله ساخت تصویر برند، افزایش فروش، اطالع رسانی 
در م��ورد محص��ول، معرفی محص��ول جدید و... بس��تگی دارد که بر 
اثربخشی تبلیغات تأثیر می گذارند. شرکت های زیادی را می شناسیم 
که تبلیغات آنها در سطح بس��یار پایینی است اما خوب می فروشند و 
بعضی شرکت ها با هزینه های سنگین تبلیغات به نتایج مطلوب دست 
نمی یابند، ام��ا ابزارهای سنتی و مدرنی ب��رای اندازه گیری اثربخشی 
تبلیغ��ات وجود دارد که می توان از آنها برای تعیین عملکرد تبلیغ در 
بازار بهره برد. به گفته فیلیپ کاتلر و آرمس��ترانگ، دو استاد برجسته 
بازاریابی، برای آگاهی از اثرگذاری تبلیغات دو حوزه بس��یار مهم باید 

مورد بررسی قرار گیرند: 
- تأثیر آن بر ارتباطات

- تأثیر آن بر فروش.

 تاریخچه اندازه گیری اثربخشی تبلیغات
براساس پژوهش های شرکت تحقیقاتی و مشاوره ای G&R، تست 
تبلیغات برای نخستین بار در دهه 1950 با تست آگهی های تلویزیونی 
ش��روع ش��د. در آن زمان متخصص��ان بازاریاب��ی از دو روش استفاده 
می کردند؛ داخل سالن نمایش و کنترل شده و تبلیغات در حال پخش 

و دنیای واقعی. 
ای��ن نظریه در طول دهه ها گس��ترش پیدا ک��رد و در دهه 1980، 
بازاریابان ایده تست گروه هدف را مطرح کردند که بسیاری از شرکت ها 
هن��وز از آن استفاده می کنن��د. با این حال کمپین ه��ای دیجیتال و 

اینترنتی حوزه آزمون تبلیغات را متحول کرده اند. 
با انجام تحقیقات می توان اثرگذاری تبلیغات در تمامی  رسانه ها اعم 
از رادیو، تلویزیون، چاپی  )مجله، روزنامه یا پست مستقیم(، بیلبوردها  
)اتوبان ها، اتوبوس ها، قطارها( یا اینترنت را افزایش داد. برای گردآوری 
داده ه��ای مورد نیاز به صورت مناس��ب می توان از روش های مختلفی 

استفاده کرد. 
 Pros and Cons of اثربخش��ی معای��ب سنج��ش  و  مزای��ا 

Measuring Effectiveness
 Measuring بازاریاب��ان  دیدگ��اه  اثربخش��ی:  سنج��ش 

 Effectiveness: Marketers’ Views
تبلیغاتچی ها همیشه عالقه مند هس��تند به پاس��خ سوال های زیر 

برسند: 
- آیا تبلیغ ارزش هزینه مالی را داشته است؟ 

- آیا کمپین تبلیغات��ی واقعاً در دستیابی به اهداف تبلیغاتی موفق 
بود؟ 

- آیا آگهی های تلویزیونی بهتر از رقبا بودند؟ 
- آیا تبلیغات چاپی توانستند آگاهی از محصول در میان مصرف کننده 

را ایجاد کنند؟ 
پاسخ به چنین سواالتی با انجام آزمون هایی پیش از اجرای کمپین، 
در طول اجرا و پس از اجرا مقدور است. تحقیقات تبلیغات را می توان 
به دو گروه تحقیقات سفارشی و سندیکایی )صنفی( نیز تقسیم کرد. 
تحقیقات سفارش��ی به سفارش یک مشتری خاص و طبق نیازهای او 
انجام می ش��ود و نتایج تحقیق صرفا در اختیار مشتری قرار می گیرد. 
تحقیق��ات سندیکایی پژوه��ش تحقیقی منفردی اس��ت که توسط 
ش��رکت های تحقیقاتی ص��ورت می گیرد و نتایج آن ب��رای فروش به 

شرکت های مختلف عرضه می شود.
 

What to test
چه چیزی باید اندازه گیری شود؟ 

کام��ال بدیه��ی است ک��ه در عرصه ارزیاب��ی اثربخش��ی تبلیغات، 
تبلیغاتچ��ی باید تاثیر تبلیغات را بس��نجد. با این حال هنوز مشخص 

نیست که »اثربخشی تبلیغات« چه معنایی دارد؟ 
ارزیابی اثربخش��ی تبلیغات یک فعالیت تحقیقاتی است و به سبب 
ماهیت آن باید به تعیین روابط علت و معلولی میان کارهای انجام شده 
و نتای��ج بپردازد. این اثربخشی تبلیغات را می توان در پنج عرصه برای 
مثال بازارها، انگیزه ها، پیام ها، رسانه و نتایج کلی مشاهده کرد. در هر 
عرص��ه، باید به توانایی تبلیغ��ات و دستاوردهای آن از نظر رسیدن به 

اهداف از قبل تعیین شده نظر کرد. 
عام�ل تبلی�غ )Source factors(: عام��ل تبلیغ به ش��خصی 
اطالق می ش��ود که در رساندن یک پیام بازاریابی چه مس��تقیم و چه 

غیرمس��تقیم دخالت دارد. عامل مستقیم، سخنگویی است که پیام را 
می رساند یا محصول یا خدماتی را نشان می دهد. عامل غیرمس��تقیم 
برای مثال یک شخصیت مشهور در واقع پیامی  را نمی رساند اما توجه 

مردم را به تبلیغ جلب می کند. 
متغیرهای پیام )Message variables(: چگونگی ارائه پیام در 

تبلیغ از نظر لحن، تصویر، زمانبندی و... 
 ساختار پیام در ارتباطات بازاریابی: ارسال پیام معموالً شامل نکاتی 
است که ارسال کننده قصد رساندن آن را دارد. یکی از جنبه های مهم 
در استراتژی پیام آگاهی از بهترین روش برای رساندن این نکات و غلبه 
بر دیدگاه های متضادی است که ممکن است مخاطبان داشته باشند. 
در روش ترتیب بن��دی ارائه، نکته اصلی پیام می تواند در ابتدای آگهی 
یا در انتهای آن باشد که به نظر می رسد شروع پیام در ابتدا اثرگذارتر 
باشد. با این حال نشان دادن قوی ترین پیام در آخر، اثر ترغیب کنندگی 
دارد. بنابراین این بازاریابان هستند که تصمیم می گیرند پیام آنها بدون 
واسطه دریافت ش��ود یا دریافت کننده پیام را با نتیجه گیری شخصی 

کسب کند. 
 اس�تراتژی رس�انه)Media Strategy(: استرات��ژی رسانه در 
تبلیغ��ات یا ارسال محتوا )در پخش آنالین( طرح یا فعالیتی است که 
به کس��ب و کارها کمک می کند مخاطبان به هدف شان دسترسی پیدا 

کنند.
 استراتژی رسانه شامل شناسایی خصوصیات مخاطبان یا بازار هدف، 
کسانی که باید پیام را دریافت کنند و تعریف خصوصیات رسانه ای است 
که باید برای ارسال پیام با قصد تأثیرگذاری بر رفتار مخاطب هدف یا 

بازار مرتبط به طرح توجیهی مورد استفاده قرار گیرد. 
رسانه های جمع��ی مختلفی که تبلیغاتچی ها ب��رای ارسال پیام از 
آنها استفاده می کنند با یکدیگ��ر از نظر تعداد و نوع افرادی که به آن 
دسترسی دارند، قیمت ها، روند پردازش اطالعات و عوامل کیفی فرق 
می کن��د. اختالفات زیادی در روش ها و میزان اطالعاتی که یک رسانه 
می تواند منتق��ل کند وجود دارد. اطالعات ی��ک تبلیغ در رسانه های 
چاپی مانند روزنامه ها، مجالت، یا پس��ت مس��تقیم ماندگاری دارد و 
خوانندگان به میل خود و هر اندازه که بخواهند در معرض تبلیغ قرار 
می گیرن��د. بر خالف این در رسانه های پخشی مانند رادیو و تلویزیون، 

میزان ارسال از سوی رسانه کنترل می شود. 
بودجه تبلیغاتی )Budget decisions(: بودجه تبلیغاتی یک 
کس��ب و کار معموالً بخشی از بودجه بزرگ تر بازاریابی و فروش است. 
پولی را که صرف تبلیغات می شود می توان به عنوان سرمایه گذاری برای 
ساخت کسب و کار به حساب آورد. برای آنکه تبلیغات با اهداف بازاریابی 

همراستا باشد باید ابتدا چند سوال را مدنظر داشت: 
- مصرف کننده هدف کیست؟ 

- برای رسیدن به مصرف کننده هدف چه رسانه ای مناسب تر است؟ 
- چگونه باید مصرف کننده هدف را به خرید محصول ترغیب کرد؟ 

- چه ارتباطی میان هزینه تبلیغات و تأثیر کمپین تبلیغاتی در خرید 
محصول یا خدمات وجود دارد؟ 

Where to test
کجا باید آزمایش انجام شود: 

- تست های آزمایشگاهی
- تست های میدانی

When to test
چه زمانی باید اقدام کرد؟ 

تست تبلیغات در هر مرحله از فرآیند تبلیغات امکانپذیر است. پیش 
آزمون، آزمایش تبلیغات قبل از اجرای آن است و امکان کشف و حذف 
نق��اط ضعف و معای��ب را فراهم کرده و به ای��ن ترتیب احتمال تهیه 
تبلیغاتی اثرگذارتر مهیا می ش��ود. پیش آزمون براساس سه سوال مهم 

بنا شده است: 
- آیا مصرف کنندگان احساس می کنند که تبلیغات حرفی مطلوب 

در مورد محصول دارد؟ 
- آی��ا پیام جاذبه منحصر به ف��ردی دارد که محصول را از محصول 

رقبا متمایز می کند؟ 
- آیا تبلیغ باورپذیر است؟ 

تحقیقات پس آزمون پس از اجرای آگهی در رسانه ها انجام می شود. 
این تحقیقات بس��یار گران و ماهرانه اما بسیار واقع گرایانه تر است زیرا 
تبلیغات در شرایط زندگی واقعی آزمایش می شوند. اگرچه پول زیادی 
صرف پیش آزمون می ش��ود اما تبلیغاتچی ها عالق��ه دارند که با پس 
آزم��ون نتایج کمپین های تبلیغاتی را براس��اس دالیل زیر مورد تأیید 

قرار دهند: 
- برای تولید تبلیغ��ات اثرگذارتر الزم است چیزهای خوب حفظ و 

ناکارآمدها حذف شوند. 
- مجریان تبلیغات می توانند به مدیران ثابت کنند که صرف هزینه 

باال برای تبلیغات به نفع آنهاست. 
- اندازه گیری نتایج برای تعیین سطح هزینه مطلوب الزم است. 

How to test
Testing guidelines 
Appropriate tests 

چگونه انجام شود؟ 
خوشبختانه تکنیک ها و روش های فراوانی وجود دارد که تبلیغاتچی 
می تواند برای ارزیابی اهداف خود انتخاب کند. اینکه چه روشی انتخاب 
شود به زمان اقدام برای اندازه گیری اثربخشی تبلیغ بستگی دارد. سه 
روش برای اینک��ار وجود دارد؛ پیش آزمون، پ��س آزمون یا آزمون در 

زمان اجرای کمپین. 

 :)Pre-tests( پیش آزمون
پیش آزمون ش��کلی از تحقیقات سفارش��ی اس��ت و قبل از اجرای 
کمپی��ن از زمان تولید ایده تا مرحله اجرا و قبل از نمایش عمومی  در 

رسانه ها انجام می شود. این آزمون اساسا برای کنترل پتانسیل یک ایده 
تبلیغاتی یا مفهوم است و اکثراً در شرایط آزمایشگاهی انجام می شود. از 
پیش آزمون برای ش��ناسایی نقاط ضعف در تبلیغ و بهبود عملکرد آن و 
ویرایش از 60 ثانیه به 30 ثانیه یا از 30 ثانیه به 15 ثانیه، برای انتخاب 
تصاوی��ری از یک آگهی ب��رای استفاده در تبلیغ��ات چاپی یک کمپین 
استفاده می ش��ود. پیش آزمون ها در سه مرحله مختلف توسعه تبلیغات 

انجام شده و از تکنیک های کیفی بهره می برند. 
نخس��تین مرحله زمان��ی است که تبلیغات در مرحل��ه ایده یا مفهوم 
هس��تند. در این مرحله مفهوم تبلیغات )ارائ��ه متنی یا تصویری از یک 
مفهوم( و ارتباط آن با مخاطب آزمایش می ش��ود. مرحله دوم؛ آزمون ها 
زمانی انجام می ش��وند که ایده ها شکل گرفته و به صورت کمپین آماده 
ش��ده اند. در مرحله سوم زمانی که کمپین ه��ای منتخب آخرین مرحله 
شکل دهی و تولید را سپری می کنند مورد آزمایش قرار می گیرد. می توان 
از روش های پیش آزمون زیر برای تعیین اثرگذاری تبلیغات استفاده کرد: 

:)Copy Testing( تست قبل از نمایش -
 این تس��ت پیش از نمایش تبلیغ��ات )چاپی، تلویزیون��ی، رادیویی، 
بیلبوردها، اینترنت و...( انجام می شود. هیچ کس نمی داند که مخاطبان 

هدف چه پاسخی به تبلیغ نشان خواهند داد.
 Copy test ب��ا تحلیل بازخوردهای گردآوری ش��ده از گروه هدف 
اثرگذاری یک تبلیغ را پیش بینی می کند. هر آزمون قوت کیفی تبلیغ را 

تأیید کرده یا موارد ارتقای آن را شناسایی می کند. 

- تس�ت مفهومی ) Concept Pre-Testing(: آزمایش مفهوم 
تبلی��غ پیش از نمایش عمومی  آن در نخس��تین مراحل تولید و قبل از 
سرمایه گذاری کالن انجام می شود. آزمایش مفهوم می تواند شامل عناصر 
مختلف تبلیغ مانند بدنه تبلیغ، عناوین، موض��وع، رنگ ها، گرافیک و... 

شود.

- آزمون داوری مصرف کنن�دگان )Consumer Jury(: چند 
مصرف کننده از یک گ��روه را به عنوان داور انتخاب کنید تا به یک یا دو 

تبلیغ از میان چند تبلیغ امتیاز دهند. 
اعض��ای داوری باید تبلیغات را رده بندی کرده و به سواالتی مانند این 
پاسخ دهند: کدام تبلیغ اثرگذارتر بود یا کدام آگهی ش��ما را به حدی به 
هیج��ان آورد که حتماً برای خرید محصول اق��دام خواهید کرد و کدام 
تبلیغ اول از بقیه توجه شما را جلب کرد و ... این تست با دو روش انجام 

می شود؛ روش اولویت بندی و روش مقایسه دوتایی. 
روش  در   :)The order of merit( بن�دی  اولوی�ت  - روش 
اولویت بن��دی مصرف کنندگ��ان به عن��وان داور، تبلیغ��ات را براس��اس 
اولویت های شان رتبه بندی می کنند. در انتها بهترین آگهی با رأی اکثریت 

انتخاب می شود. اما ممکن است این بهترین، انتخاب بد از بدتر باشد. 

- آزمون مقایس�ه دوتایی )Paired Comparison test(: در 
یک زمان دو نمونه تبلیغ تک به تک باهم مقایسه می شوند. هر تبلیغ به 
تنهایی با تمام تبلیغات دیگر مقایسه می ش��ود. داده ها روی کارت هایی 
ثبت و سپس جمع بندی می ش��وند. برنده کسی است که باالترین امتیاز 
را کسب کرده باش��د. این تکنیک از روش اولویت بندی ساده تر است. تا 

10نمونه تبلیغ دقت باال می رود که بعد کاهش می یابد. 

- تس�ت پورتفولی�و )Portfolio Test(: همیشه تعداد 
زیادی نس��خه اولیه از تبلیغات وجود دارد که بایگانی می ش��ود. 
پ��س از بررسی پورتفولیویی از نس��خه های مختلف یک تبلیغ 
خاص، از پاسخ دهندگان که از میان بازار هدف انتخاب ش��ده اند 
خواسته می شود جزییاتی را که می توانند به یادآورند ثبت کنند.

 اگر معلوم شد که یکی از نسخه های کنار گذاشته شده بهتر 
عمل کرده است، تبلیغات اصلی را با استفاده از آن ارتقا می دهند. 

 :)Mock Magazin Test ( تست مجله مجازی -
این تست به تست پورتفولیو ش��باهت زیادی دارد اما در این 
م��ورد تبلیغات در مجله های واقعی قرار داده ش��ده و در معرض 

دید مصرف کننده قرار می گیرد. 
همان مجالت اما ب��دون تبلیغات آزمایش��ی در اختیار گروه 
کنترل ش��ده قرار داده می شود. سپس یک تست یادآوری برای 

ارزیابی تبلیغات برگزار می شود.
 

 :)Perceptual Mapping( ادراک�ی  -نقش�ه برداری 
نقشه ب��رداری ادراکی مقایس��ه تغیی��ر نگرش گروه ها ی��ا افراد 
طی زمان یا بر اثر ش��رایط تجرب��ی و ارزیابی اختالف در ادراک 
مصرف کنندگان در ش��رایط تجربی مختلف با استفاده از معیار 

چندبعدی است. 

سنجش اثربخشی تبلیغات )بخش اول(
ایده های طالیی

ادیسون در زمینه کسب وکار چه 
می گوید؟ 

آیا تا به حال در مورد مدت زمانی که الزم است تا یک ایده 
تبدیل به محصول ش��ود، فکر کرده اید؟ چنین امری به طور 
کلی بستگی زیادی به شرکت حمایت کننده ایده دارد. برای 
مثال در کسب وکار داروهای درمانی به طور متوسط 10سال 
زم��ان الزم است تا ی��ک داروی جدی��د از مراحل مختلف 
آزمای��ش کیفی و سالمت عبور کرده و به تولید انبوه برسد. 
در صنع��ت الکترونیک و به طور مشخص دنی��ای کامپیوتر 
این مدت زمان بس��یار کمتر است. ب��رای مثال مدت زمان 
موردنیاز برای تبدیل کامپیوترهای ش��خصی به لپ تاپ تنها 

)اجرای ایده( چند ماه بوده است. 
مهم نیست چقدر زمان برای تبدیل یک ایده به محصول 
الزم است؛ به عنوان یک ایده پرداز انتظار برای تبدیل ایده تان 
به یک کاالی مشخص می تواند بسیار زجرآور باشد. درست 
همانطور که این امر برای توماس ادیس��ون نفرت انگیز بود. 
بر همین اساس شاید باید مانند این مخترع خستگی ناپذیر 
عمل کرد. ابتدا باید به این نکته اش��اره کرد که اگر توماس 
قصد داشت ش��خصاً اختراعاتش را به ش��کل یک محصول 
مشخص در بیاورد، احتم��اال موفق به ثبت رقم خارق العاده 
2500 اختراع نمی شد. با این حال به لطف روش مخصوصی 
که این مخترع پیش گرفت، این امر امکان پذیر ش��د. ش��یوه 
جادوی��ی ادیس��ون عبارت بود از صرف تم��ام وقت خود در 
آزمایشگاه ش��خصی اش و واگذاری امر تولید انبوه اختراعات 
ب��ه ش��رکت های متخصص در ای��ن زمینه. با ای��ن حال به 
منظور جلوگیری از سرقت اختراعات، وی همه اختراعات و 
فرمول های خود را در مرکز ثبت اختراع نام نویسی می کرد. 
در س��ال 1876 توماس اقدام ب��ه افتتاح یک مرکز به نام 
»کارخانه اختراع« در خارج از نیویورک کرد. این نخس��تین 
ب��اری بود که چنین مرکزی در آمریکا تأسیس می ش��د. بر 
این اساس ادیس��ون تمام وقت خود را در این مرکز و صرف 
انجام تحقیقات می ساخت. این ساختمان ش��امل دو طبقه 
ب��ود که طبقه فوقانی کاماًل به آزمایشات ش��یمی اختصاص 
داش��ت. در همین آزمایشگ��اه بود که ادیس��ون وسایلی از 
قبی��ل میکروسکوپ و ماش��ین چاپ نوی��ن را اختراع کرد. 
نحوه پرداخت در آزمایشگ��اه توماس به صورت ساعتی بود 
و ب��ا توجه به دستمزد مناسبی که پرداخت می ش��د، طیف 
وسیعی از محققان عالقه مند به همکاری با کارخانه اختراع 

بودند. 
ای��ده کارخان��ه اختراع در ن��وع خود بی نظیر ب��ود. با این 
ح��ال نبای��د تصور کرد که ادیس��ون در زمینه کس��ب وکار 
بی استعداد بوده و بر همین اساس تولید انبوه ایده های خود 
را به ش��رکت های دیگر واگذار ساخت. در واقع چنین سبک 
فعالیتی حاک��ی از هوش باالی مخترع بزرگ قرن بیس��تم 
اس��ت. ب��ا نگاهی مختصر ب��ه وضعیت کس��ب وکار در سده 
حاضر می توان پی برد که چرا چنین ش��یوه ای عاقالنه ترین 
راه ممکن است. به عبارت دقیق، در عرصه ای که به سرعت 
در حال تغییر است، زمان ارزش��مندترین دارایی افراد است. 
بر همین اساس تالش برای تولید انبوه ایده تان تنها زمان و 
هزینه باالیی را از ش��ما خواهد گرفت. اگر به جای این کار 
به ثب��ت ایده های تان پرداخته و اجرای آن را به ش��رکت ها 
و آژانس ه��ای متخصص واگذار کنید، نتیج��ه توانایی ارائه 
ایده های بیشتر خواهد بود. در این صورت دو راه مقابل شما 
خواهد بود؛ نخس��ت اینکه منتظر تولید انبوه ایده تان باشید 
و هنگ��ام به نتیجه رسیدنش سهم خود را دریافت کنید. در 
این ص��ورت چند ماهی را باید بدون حس��اب پول ایده تان 
سر کنید. ام��ا راه دوم اندکی منطقی تر است. در این حالت 
ش��ما از طریق ف��روش ایده های تان کس��ب درآمد خواهید 
ک��رد. اگرچه درآمد ب��ه دست آمده در این ش��یوه کمتر از 
راهکار نخس��ت است، با این حال خطر ش��راکت در ریسک 
فروش محصول را نخواهد داش��ت. به عن��وان تحلیل نهایی 
باید اش��اره کرد ک��ه انتخاب هر ی��ک از راهکارهای معرفی 
شده بستگی به ش��رایط و موقعیت سنجی خودتان دارد. بر 
این اساس در صورت در اختیار داش��تن منابع مالی مناسب 
صبر کردن برای به نتیج��ه رسیدن ایده تان راهکار معقولی 
به نظر خواهد رسی��د. در غیر این صورت فروش ایده گزینه 

مناسب تری است.
 

پرسش هایی برای پیشرفت
- با توج��ه به مطالب ارائه ش��ده در بخش قبلی، آخرین 
ب��اری که ایده ای ج��ذاب برای اجرا داش��تید، چگونه از آن 
استفاده کردید؟ با مقایس��ه عملکردتان با شیوه ادیسون به 

نتایج جالبی خواهید رسید. 
- استف��اده از راهک��ار توم��اس ادیس��ون بخ��ش پایانی 
ماجراست، با این حال پیش از آن باید نس��بت به دراختیار 
داشتن ایده ای مناسب اطمینان حاصل کنید. بر این اساس 
ابت��دا به فک��ر طراحی یک ایده مناسب باش��ید و سپس در 

مورد مراحل بعدی فکر کنید. 

دکتر آرش سلطانعلی
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تبلیغات خالق

آگهی: دانشکده Villa Lobos_ شعار: تقویت ذهن

ایستگاه تبلیغات

تبلیغات برای استخدام شریک خالقیت 
در ویترینی با نور قرمز

 راس وور، ی��ک دستی��ار مدی��ر هن��ری در آژان��س تبلیغاتی 
Amsterdam 180 در جس��ت وجو برای کشف یک ش��ریک 
خالقیت جدید به سر می برد بنابراین او و آژانس تصمیم گرفتند این 
کار را به سبک سنتی در آمستردام، یعنی قرار دادن او در ویترین 
فروشگاه با نوری قرمز انجام دهند. دستیاران نویسنده عالقه مند به 
مالقات با آقای وور می توانند روز 15 ماه مه از طریق این ویترین با 
نور قرمز یا یک جلسه با کمک وب کم به دیدار وی نائل شوند. در 
صورت تمایل به برقراری ارتباط با او، شما می توانید دست به ارسال 
redlightross@Amsterdam180. یک ایمی��ل ب��ه آدرس

com  یا جس��ت وجو برای یافت��ن #redlightross در توییتر، 
اینستاگرام و فیس بوک بزنید. به اعتقاد آل موزلی، رئیس و مدیر 
ارشد خالقیت Amsterdam180، رأس یک مدیر هنری مهربان 
و بخشنده است. او لیاقت تبادل ایده ها با یک ش��خص خاص در 

ساعات های آخر شب را دارد. 
Amsterdam 180 :آژانس تبلیغاتی
Amsterdam 180 :مشتری

ترجمه: علی آل  علی



شبنم اعالیی
کارشناس مدیریت 

دکتر علیرضا مزیدی
مدرس، مشاور و تحلیلگر کسب و کار
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امروزه ش��ما بیشتر از گذشته درگیر رقابت 
می ش��وید و فضای کمتری هم برای اش��تباه 
داری��د. بی��کاری دیگر فقط ب��رای کارگرها و 
کارمن��دان نیس��ت و طبق گزارش��ات میزان 
بیکاری در س��طح مدیران ارش��د 4برابر شده 
و 94 درصد مش��اغل قبل از رس��یدن به پنج 
س��ال ابتدایی ورشکست می شوند. در محیط 
نوس��اختار امروزی قوانین رهب��ری، تجارت 
و ارتباط��ات به طور کامل تغییر کرده اس��ت 
و مش��تریان بی نهای��ت انتخ��اب و بی نهایت 
اطالعات درب��اره چگونه انتخاب کردن دارند. 
برند ه��ا بینهایت رقیب دارن��د و همه ما زیر 

سونامی ای از برندها و اطالعات هستیم. 
ب��ا وجود این مش��تریان در همین زمان به 
دنبال اطالعات جذاب و احساس��ی بیشتری 

هستند. 
آنها انتخاب های بیشتری را در بازار نسبت 
به قبل دارند پس اگر تمایز ایجاد نکنیم قطعاً 
جزو 94 درصدی می ش��ویم که از بازار حذف 

می شوند. 
س��ودجو  و  باریک بی��ن  مصرف کنن��دگان 
هس��تند ام��ا با ای��ن ح��ال درب��اره هرگونه 
تصمیمی برای خرید در مغز خود جست وجو 

می کنند. 
امروزه یکی از ش��روط الزام آور پیوستن به 
س��ازمان تجارت جهانی انجام مسئولیت های 
اجتماعی اس��ت. در واقع مسئولیت اجتماعی 
یک برند به نام تجاری خود »روح« می بخشد؛ 
به ط��ور واضح ت��ر منجر به آگاه��ی اجتماعی 
اجتماعی  مصرف کنن��دگان درب��اره هوی��ت 
نام تج��اری می ش��ود. در نتیجه مس��ئو لیت 
اجتماعی در جایگاه یابی نام تجاری به همان 
ان��دازه عواملی مانند کیفیت ی��ا قیمت مؤثر 
است، حتی ش��اید در شناسایی نام تجاری از 
رقبا و ایجاد وفاداری و توس��عه ارزش ادراک 

شده از سوی مصرف کنندگان مؤثرتر باشد.
 

نقش مسئولیت اجتماعی در تبلیغات و 
بازاریابی

بس��یاری از شرکت ها تالش می کنند به هر 
طریق ممکن در قالب محدودیت های قانونی 
موجود برای مخاطبان جذاب به نظر برس��ند. 
برخ��ی ش��رکت ها و آژانس ه��ای تبلیغات��ی 
احس��اس می کنند که چنین رفتاری موجه و 

منطقی است.
 به هر حال، دیگر ش��رکت ها و مخاطبان بر 
این باورند که تبلیغ کنندگان باید احساس��ی 
عمیق تر نسبت به مسئولیت اجتماعی داشته 
و قوانین اخالقی مخصوص به خود را با توجه 

به ارزش های جامعه توسعه دهند.
 مسئولیت اجتماعی شرکت ها نقش مهمی 
در تبلیغ��ات و بازاریابی برای ارتقای س��طح 

زندگی مردم می تواند داشته باشد. 
اینک��ه بعض��ی از مدی��ران ش��رکت ها در 
تبلیغ های خود کیفیت زندگی مش��تریان را 
در نظر نمی گیرند، به این معنا نیست که همه 
تبلیغ ها و اساس��اً علم مدیری��ت بازار خالف 

مسئولیت اجتماعی است. 
ب��ه عبارت دیگ��ر، مدیریت ب��ازار به دنبال 
افزایش فروش و در نتیجه افزایش س��وددهی 
و دارایی ش��رکت است، اما اینکه این افزایش 
فروش به واسطه یک روش اخالقی و با لحاظ 
کردن مس��ئولیت اجتماعی باشد یا نباشد، به 
تصمیم و تعهد مدیر س��ازمان مربوط است و 

نمی توان حکم کلی درباره همه داد.
 

گام نخست در بازاریابی مسئولیت 
اجتماعی

نیازس��نجی ب��ازار ب��رای انتخ��اب و تولید 
محصول اس��ت. این مرحله ه��م از نظر مالی 

و هم از نظر اخالقی بس��یار حیاتی است. اگر 
نیازس��نجی بازار با در نظر گرفتن مسئولیت 
اجتماع��ی انج��ام و محصول��ی بس��یار مفید 
انتخ��اب ش��ود، بخ��ش عم��ده ای از راه طی 
شده اس��ت. مانند تولید روغن های صد در صد 
طبیعی و بدون پالم ک��ه از بروز بیماری های 
قلب��ی و عروق��ی  و . . . جلوگیری می کند و 
سالمت جامعه مورد توجه این تولیدکنندگان 

قرار گرفته است. 
عل��ت نقش مس��ئولیت اجتماع��ی و تعهد 
به توس��عه پایدار و س��المت جامع��ه و انجام 
مس��ئوالنه وظایف اجتماع��ی در ایجاد اعتبار 
برای ش��رکت ها و تصویر بهتری از شرکت ها 
در میان مصرف کنن��دگان و ذی نفعان، همه 
اینها خود می تواند یک استراتژی ارزش  آفرین 

واقعی در نظر گرفته شود.
 

 تبلیغات با چاشنی مسئولیت اجتماعی
ش��رکت ها نظرات مختلفی درب��اره مفهوم 
مس��ئولیت اجتماعی داش��ته و آنها را جهت 
بی��ان آث��ار منف��ی محص��والت خ��ود برای 
مخاطبان به کار می برند. شرکت های سازنده 
س��یگار آش��کارا دوس��ت ندارند که خطرات 
مصرف سیگار برای س��المت افراد را توضیح 
دهن��د. برخ��ی آژانس های تبلیغات��ی به این 
دلیل با چنی��ن ش��رکت هایی کار نمی کنند 
زی��را بر این باورند ک��ه از لحاظ اخالقی قادر 

به تبلیغ یک محصول مضر نیستند.
 برخ��ی دیگ��ر احس��اس می کنن��د ارائ��ه 
اطالعات مورد نیاز درباره عواقب زیان بار یک 

محصول برای سالمتی افراد کافی است. 
آنه��ا باید در هر صورت متوجه این موضوع 
باش��ند که تصاوی��ر و ایده ه��ا در یک آگهی 
تبلیغاتی ش��اید مهم تر از اطالعات ارزشمند 
پزش��کی بوده و باعث ش��ود برخی بینندگان 

انتخاب های ناسالمی بکنند. 
ه��ر آژان��س ی��ا ش��رکت تبلیغات��ی باید 
اس��تانداردهای اخالقی مخص��وص به خود را 
برای مقابل��ه با چنی��ن موقعیت هایی تعیین 

کند. 

بس��یاری از ش��رکت ها در آگهی های خود 
حمای��ت از عوام��ل اجتماعی نظی��ر محیط 
زیس��ت را تبلی��غ می کنن��د. این ت��ا زمانی 
خوب اس��ت که آنها درباره نحوه یاری رسانی 
خود صادق باش��ند. به گفت��ه کریس مور در 
کت��اب »اخ��الق در تبلیغ��ات«، ۸۰ درص��د 
از آمریکایی ه��ا بیش��تر مایل ب��ه حمایت از 
شرکت هایی هستند که در پدیده ها و عوامل 
اجتماع��ی مش��ارکت می کنند. ب��ه هر حال، 
همکاری ه��ای این ش��رکت ها گاه��ی اوقات 
نتایج مش��کوک و مبهمی دارند. در تبلیغات 
یک برند می بینیم ک��ه آن برند 1۰۰میلیون 
تومان از س��ود خود را برای کمک به بیماران 
سرطانی هزینه کرده است و سپس چهار برابر 
آن مبلغ را برای تبلیغ رفتار خوب خود خرج 
می کن��د. این اقدام اجتماعی و بشر دوس��تانه 
یک ش��رکت ش��اید در پرتو س��رمایه گذاری 
کالن ت��ر آن برای بی��ان اعمال خ��وب خود 
کمرنگ ش��ود. مخاطبان آگاه از این واقعیت 
شاید احساس کنند که تصویر این شرکت از 

خود غیر قابل اعتماد است. 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها در اصل یک 

برنامه اخالقی است. 
در حال��ی  ک��ه ش��ما می توانی��د تعاری��ف 
طوالنی ت��ری برای آن بگویید، اساس��ی ترین 
معن��ای آن درک نتای��ج حاص��ل از اقدامات 
برند ش��ما در جوامع مختلف است و در زمره 
مفاهیم اخالق کس��ب و کار مطرح اس��ت، اما 
اگ��ر تعریف ویکی پدیای آن را در نظر بگیریم 
CSR یا مس��ئولیت اجتماعی شرکت ها یک 
فرآین��د با ه��دف پذیرش مس��ئولیت اعمال 
ش��رکت و تش��ویق اثرات مثبت روی محیط 
زیس��ت، مصرف کنن��دگان، کارکنان، جامعه، 

سهامداران و دیگر اعضای جامعه است. 
ب��ه  هس��تند  مای��ل  مصرف کنن��دگان 
شرکت های مس��ئول و حامی پاداش بدهند، 
بنابراین تمایل و رضایت بیشتری برای خرید 
از این ش��رکت ها دارند و به گونه ای خودشان 
را در ای��ن اتف��اق خ��وب ش��ریک می دانند. 
مس��ئولیت اجتماعی به عنوان یک استراتژی 

بازاریاب��ی در کمپین ها می توان��د به افزایش 
درآمد کم��ک کند. حتی برخی بر این باورند 
ک��ه CSR به عنوان یک اب��زار بازاریابی عمل 
می کن��د. ادغام CSR با بازاریابی نه تنها برای 
جامعه بلکه برای کسب وکار نیز بسیار باارزش 

است. 

چگون�ه CSR و بازاریاب�ی را ب�ا ه�م 
ترکیب کنیم؟ 

اگ��ر ش��ما مواف��ق هس��تید که بای��د بین 
بازاریاب��ی و مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ها 
رابطه مستقیمی وجود داشته باشد، چند راه 
مختلف برای شروع این کار برای شرکت شما 

وجود دارد. 

1-تمرکز روی مسئولیت های اجتماعی 
و سالمت جامعه

تمرک��ز  اجتماع��ی  مس��ئولیت های  روی 
کنی��د. کاری ک��ه کس��ب وکار ش��ما انج��ام 
می ده��د منعک��س کننده فرهنگ ش��رکت 
 شماست و می تواند احساسات مثبتی را برای

 مصرف کنندگان ش��ما اعمال کند. همچنین 
سالمت جامعه باید باور قلبی شما باشد و فقط 
برای کس��ب سود نباشد. اگر مصرف کنندگان 
متوجه این موضوع بش��وند که سالمت آنها و 
جامعه برای ش��ما مهم اس��ت، قطعاً به شما 
اعتماد می کنند و طرفداران دو آتیش��ه برند 

شما ایجاد خواهد شد.

ن�ه  کنی�د،  فک�ر  طوالنی م�دت   -2
کوتاه مدت

مؤسس��ه CFA  یک مقاله منتش��ر کرده 
اس��ت ک��ه در آن نویس��ندگان رون��د نتایج 
کوتاه مدت را مورد بحث قرار داده اند و ارزش 
طرح های بلندمدت را کش��ف کردند. معموالً 
طرح ه��ای کوتاه مدت کمتر مورد اس��تقبال 
مصرف کنن��دگان ق��رار می گیرن��د و بای��د با 
توجه ب��ه نتایج به دس��ت آم��ده از امروز به 
فکر آین��دگان نیز بود. چراکه آینده جامعه را 
فرزندان مان تشکیل می دهند و گاهی بیشتر 

از خود ما مورد اهمیت قرار می گیرند.

3- نگرانی ه�ا و ایده ه�ا را از جامع�ه 
بگیرید

شرکت ها همانند اعضای جامعه به این درک 
رسیده اند که آنها توسط جامعه به وجود آمده 
و قوانین خود را از جامعه ای می گیرند که در 
آن فعالیت می کنند. آنها باید نقش، محدوده 
و هدف ش��ان را در کنار درک کامل تأثیرات 
و مسئولیت های زیس��ت محیطی و اجتماعی 
مرتبط سازند. می توانید ایده ها و نگرانی های 
جامعه را از طریق رسانه های اجتماعی یافت 
کنید و س��پس با مخاطبان خود به اش��تراک 
بگذاری��د تا ایده ها و راهکارهای جذاب تری را 
دریافت کنید. برای برانگیختگی احساس��ات 
داس��تان های  از  می توانید  مصرف کنن��دگان 
احساس��ی و حتی نمونه ه��ای واقعی جامعه 
اس��تفاده کنید تا ض��رورت و اهمیت موضوع 
را بی��ش از پیش نش��ان ده��د و از مخاطبان 

بخواهید تا در مورد آن بحث کنند. 
ام��روزه برندهای بزرگی همچون کوکاکوال، 
اپل، مایکروس��افت، سامس��ونگ و الجی و... 
از اس��تراتژی بازاریابی براس��اس مس��ئولیت 
اجتماعی برای پیشبرد اهداف برند و افزایش 
فروش خود اس��تفاده می کنند. اگر محصول 
جدید تولید می کنید یا می خواهید محل تان 
را گس��ترش دهی��د، مراقب مس��ئولیت های 
اجتماعی شرکت تان باش��ید، اگر کارهای تان 
تأثیر منفی اجتماعی داش��ته باش��د، شما از 
ب��ازار رقابتی دور خواهید ش��د. قبل از اینکه 
خیلی دیر ش��ده باش��د به همه موانع توجه و 

رسیدگی کنید.

استراتژی بازاریابی براساس مسئولیت اجتماعی

ضرورت و اهمیت تحقیق و توسعه این برند های مهربان
)R&D( در سازمان

ما همواره در طول شبانه روز با حجم بسیاری از داده ها روبه رو 
هس��تیم و مدام بمباران داده ای می شویم. چه در مترو باشیم 
چه در ایس��تگاه اتوبوس چه در ح��ال رانندگی و چه در حال 
پیاده روی. سرتاس��ر ش��هرها و خیابان ها پر اس��ت از تابلوها و 
بیلبوردها، همچنین شبکه های اجتماعی و رسانه های جمعی 
مانند تلویزیون، رادیو، تلگرام و. . . که هرکدام به طور جداگانه 

داده هایی را به ما انتقال می دهند. 
در این بین وقتی تبلیغی توجه ما را جلب می کند، ذهن مان 
بالفاصله سایر داده ها را کنار گذاشته، شروع به تحلیل آن داده ها 
کرده و در واقع با پردازش داده ها، آنها را به اطالعات یا به نوعی 
یک خروجی برای خودمان تبدیل می کند تا قابل استفاده شود. 
 OUT پ��س در واقع اطالعات، پ��ردازش داده ها و در حقیقت
POT داده ها هس��تند که با اس��تفاده از آنه��ا می توانیم درک 
بهتری از موضوع داش��ته باشیم. در واقع تنها عاملی که سبب 
می ش��ود ما بهترین تصمیم را در زمان و جای مناسب بگیریم، 
جمع آوری و آنالیز بهنگام داده ها و تبدیل آنها به اطالعات است. 
پ��س در حقیقت داده می تواند مرب��وط به هر چیز و هر جایی 
باش��د اما زمانی که این اطالعات پردازش شود و مورد استفاده 
هدف خاصی قرار گیرد، در آن صورت تبدیل به اطالعات شده 
است. بسیاری از ش��ما نام نایک، سونی، آدیداس و اپل و. . . را 

بارها و بارها شنیده اید.
 این برندها سالیان سال است که در کورس رقابت هستند و 
همواره از رقبای خود بهتر عمل کرده و می کنند. به راستی راز 

موفقیت آنها در چیست؟ 
ن��وآوری و خالقیت بخ��ش اصلی این راز اس��ت اما یک راز 
دیگ��ری هم وجود دارد که ب��دون آن هرگز نمی توانند در بازار 
خود بهترین باشند و بتوانند به نیاز مشتریان خود پاسخ مناسب 
بدهند و آن چیزی نیس��ت جز واح��د R&D یا واحد تحقیق 
و توس��عه. در حقیقت بدون واحد تحقیق و توس��عه، نوآوری و 
خالقی��ت معنا و مفهومی ندارد. چی��زی که به جرات می توانم 
بگوی��م در اکثر ش��رکت های ایرانی رعایت نمی ش��ود و به آن 
به عنوان یک موضوع بی اهمیت نگاه می ش��ود، در شرکت های 
ب��زرگ به عنوان اس��کلت اصل��ی مزیت ی��ک بیزینس تلقی 
می ش��ود. حال با توجه به مطالب فوق، چطور می توان توسط 
واحد R&D به چنین موفقیتی دست یافت. در ابتدا مدیریت 
اطالعات بازاریابی را در یک ساختار شکست کار )WBS( برای 
درک بهتر نمایش و شرح می دهیم. مطمئنا در نخستین نگاه به 
ضرورت و اهمیت موضوع و اینکه چگونه می توان این اطالعات 

را گردآوری کرد، پی خواهید برد. 

)WBS( ساختار شکست مدیریت اطالعات بازاریابی
- مدیریت اطالعات بازار: که به س��ه بخش داده های داخلی، 

هوشمندی بازار و تحقیقات بازار تقسیم می شود. 
- داده ه��ای داخل��ی: به عن��وان مث��ال بخش حس��ابداری، 
صورت ه��ای مالی را تهیه کرده و اطالع��ات دقیقی از فروش، 
هزینه و جریان نقدینگی تهیه می کند که خود به چهار بخش 

زیر تقسیم می شود: 
1- واحد عملیات: گزارش هایی در خصوص زمانبندی تولید، 

ارسال و انبار تهیه می کند. 
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خرده فروشان و اقدامات رقبا تهیه می کند. 
3- واح��د بازاریاب��ی: اطالع��ات جمعیتی-روانش��ناختی و 

رفتارهای خرید مشتریان را جمع آوری می کند. 
4- واح��د خدم��ات: اطالعاتی در مورد رضایت مش��تری و 

مشکالت خدمات رسانی به آنها را تهیه می کند.
در واقع م��وارد فوق بازتابی از نحوه عملکرد ش��رکت، نقاط 
ضعف و قوت ش��رکت در خصوص برآوردن نیازهای مشتری و 

ارائه خدمات به آنها را در اختیار ما قرار می دهد. 
- هوشمندی بازار: جمع آوری و تحلیل منظم اطالعات است 
که به طور عمومی در مورد رقبا و توسعه بازار در دسترس است. 
از امتحان کردن پرس��نل ش��رکت رقیب و بررسی محصوالت 
رقی��ب گرفته تا تحقی��ق در اینترنت، رفتن به نمایش��گاه ها و 
جش��نواره ها. ش��رکت ها معموال اطالعات محرمانه را از طریق 
گزارش های س��االنه، نشریات اداری، نمایش��گاه های بازرگانی، 
مطبوع��ات، آگهی ها و وب س��ایت ها به طور عمومی منتش��ر 
می کنن��د. اینترنت هم منب��ع غنی از اطالعات اس��ت. حتما 
چیزهای س��اده ای مثل فرصت های شغلی معرفی شده توسط 
شرکت هم می تواند اطالعات زیادی را افشا کند. از دیگر منابع 
اطالعات��ی می توان به بانک اطالعاتی کمیس��یون اوراق بهادار 
بورس )سایت کدال( -که در واقع اطالعات مالی شرکت ها را هر 
سه ماه یک بار منتشر می کند )البته شرکت های پذیرفته شده 
در بورس را(- دفتر برندسازی ها و درخواست ثبت اختراع اشاره 
کرد. همان طور که می بینید منابع اطالعاتی فراوانی در اطراف 
ما وجود دارند که به راحتی می توانند اطالعات ارزش��مندی از 

رقبا را در اختیارمان قرار بدهند. 
- تحقیقات بازار: طراحی و جمع آوری، تحلیل و گزارش��ات 
سیس��تماتیک و منظم اطالع��ات مربوط ب��ه وضعیت خاص 
بازاریابی اس��ت و ب��ه درک بهتر در خصوص می��زان رضایت 
مشتریان و رفتارهای خریدشان می انجامد. همچنین می توان 
پتانسیل و س��هم بازار را شناسایی کرد یا با اندازه گیری میزان 
اثربخش��ی به قیمت گذاری محص��ول، توزی��ع و فعالیت های 
ترویجی پرداخت که این فرآیند از چهار گام تشکیل شده است: 
1- تعریف مس��ئله و اهداف تحقیق: ه��ر پروژه و تحقیقات 

بازاریابی یکی از سه اهداف زیر را دارد: 
الف( هدف تحقیقات اکتشافی: جمع آوری اطالعات مقدماتی 

که در تعریف مسئله و پیشنهاد فرضیه به کار می رود. 
ب( هدف تحقیقات توصیفی: توصیف چیزهایی مثل پتانسیل 
بازار برای محصولی خاص یا ترکیب جمعیتی و گرایش مشتری 

که محصولی را خریداری می کند. 
ج( هدف تحقیقات تبیینی: بررس��ی فرضی��ه در مورد علت 
و معلول. به طور مثال آیا 1۰درصد کاهش هزینه در ش��هریه 
دانش��گاه آنق��در باعث افزای��ش ثبت نام می ش��ود که کاهش 

1۰درصدی درآمد جبران شود. 
2- تهیه برنامه تحقیقاتی: در برنامه تحقیق ممکن است برای 
جمع آوری اطالعات مورد نیاز از داده های دست اول، دست دوم 

یا هردوی آنها استفاده شود. 
الف( دادهای دس��ت اول: داده هایی ک��ه برای هدف خاصی 

جمع آوری می شوند. 
ب( دادهای دست دوم: داده هایی هستند که در حال حاضر 

در جایی وجود دارند و برای هدف دیگری تهیه شده اند. 
3- اجرای برنامه تحقیق: شامل جمع آوری، پردازش اطالعات 
و تحلیل آنها اس��ت که جمع آوری اطالعات را می توان توسط 

کارمندان بخش تحقیقات بازار یا شرکت های دیگر انجام داد. 
4- تفسیر و گزارش یافته ها

ب��ا تلفیق کلیه موارد فوق، جایگاه مان در صنعت نس��بت به 
رقب��ای، نقاط ضعف و قوت مان و فرص��ت و تهدیدهای بازار را 
شناسایی و برترین استراتژی را برای پاسخ به آن خواهیم داشت. 

بازاریابی مرده است 
خود را به مدیر ارشد وفاداری تبدیل کنید 

خب، ش��ما تمام این مسیر تا انتهای نردبان سازمان را 
پیموده اید تا تبدیل به مدیر ارش��د بازاریابی شوید. خود 

را تحسین کنید، شما استحقاق آن را دارید! 
 اما آیا این همه چیز اس��ت؟ خب، پس لطفا تس��لیت 
مرا بپذیرید. کار شما منسوخ شده است و در صورتی که 
خود را به مدیر ارش��د وفاداری مبدل نس��ازید، مطمئن 

باشید که روزی کسی جایگزین شما خواهد شد. 
می خواهید ثابت کنم؟ 

کافی اس��ت به اخبار درآمد رکوردش��کن ماه گذشته 
اپل توجه کنید.

 م��ا هم��ه می دانیم ک��ه کاپرتین��و ابرق��درت دارای 
محصوالت��ی فوق الع��اده ب��وده و ب��ه ط��ور م��داوم در 
جس��ت وجوی راه هایی برای خیره کردن چشم ها است؛ 
از اپل واچ گرفته تا اپل پی. اما گزارش��ات درآمد به وضوح 
نش��ان می دهد وفاداری ش��دید به آیفون- به طور دقیق 
۸7درصد وفاداری- آن چیزی است که موفقیت را به بار 
می آورد. همه ما این را می دانیم، زیرا می توانیم کسی را 
تصور کنیم که درخواس��ت نسخه جدید آیفون را پیش 
از اینکه نس��خه قبلی درخش��ش خود را از دست دهد، 
ارائه می دهد. این وفاداری شدید موجب ایجاد اعتماد در 
دیگ��ران و به نوبه خود منجر به فروش می ش��ود؛ آیفون 
در سه ماه گذشته بدون اینکه اپل تالش مضاعفی کند، 

74/5 میلیون فروش داشته است.
 البته، منه��ای چند آگهی تلویزیون��ی و بیلبورد، اپل 

کامال از بازاریابی و تبلیغات پرهیز می کند. 
البته ح��ق دارید بگویید همه که اپل نیس��تند. اینکه 
همه بار را بر دوش محصول بگذاریم، برای همه کارس��از 
نیست. اما در اینجا راه حلی وجود دارد که می تواند برای 
هر برندی کارس��از باشد: عدم تاکید بر بازاریابی سنتی و 

در عوض تمرکز بر وفاداری. 
ب��رای اغل��ب م��ردم، کلم��ه »بازاریابی« ی��ک تمرکز 
تنگ نظرانه بر فروش محصوالت را یادآوری می کند؛ یک 
تالش یک جانبه، اما ای��ن یک جانبه بودن در دنیایی که 
رسانه های اجتماعی برای مصرف کنندگان یک بلندگوی 
قدرتمند برای صحبت کردن، در حد بازاریاب های سنتی 

هستند، کارساز نیست. 
در عوض، وفاداری اس��ت که ال��زام آور تعامل با ارزش 
برندی اس��ت، که مردم می خواهند با آن آش��نا ش��وند. 
امروزه مصرف کنندگان دارای گزینه های فراوان هستند 
و بیش��تر از همیشه آنها برندهای خاصی را که مرتبط با 
عقاید شخصی و اولویت های شان است، انتخاب می کنند. 
بهترین راه برای برقراری و تقویت ارزش های مش��ترک، 
ایجاد محتوایی اس��ت که بس��یار ویژه اس��ت؛ که نه تنها 

برند، بلکه مشتری را هم متمایز می کند. 
Chipotle، را ب��رای فس��ت فود در نظ��ر بگیری��د. 
محصول آنها محلی بوده، گوشت شان عاری از هورمون و 
آنتی بیوتیک است و پنیرشان از گاوهای پرورش یافته در 

مراتع تامین می شود. 
اما اعتبار ش��رکت به دلیل هوش��یاری اجتماعی و در 
نظ��ر گرفتن ناهار یک ف��رد به عنوان چیزی بیش از یک 
غذا است. س��ال گذشته، این شرکت کار ابتکاری »تفکر 
رش��ددهنده« را آغاز کرد که در آن نویس��ندگانی چون 
تونی موریسون و مالکوم گلدول متون کوتاهی را نوشتند 
که روی فنجان های این شرکت و سایت اختصاصی شان 

درج شده است.
 این ایده از دفتر مدیر ارشد بازاریابی یا آژانس معروفی 
درنیامد، بلکه این ایده ایجاد ش��د چون جاناتان سافران 
 Chipotle فوئ��ر در یک روز چیزی برای خوان��دن در

نداشت. این همان وفاداری است، نه بازاریابی. 
 Chipotle از منابع قابل توجه برای چیزی استفاده 
می کن��د که به طور مس��تقیم پولی برای ش��رکت ایجاد 

نخواهد کرد، اما نشان دهنده ایمان به مشتریان است. 
J. Crew  یک ش��رکت دیگر اس��ت که با موفقیت، از 
محتوا برای متمایز کردن خود و مش��تریانش اس��تفاده 
می کند. وبالگ این ش��رکت یک وبالگ با کالس باال در 
Cozy Chic اس��ت که با زحمت ف��راوان و بامالحظه 
در دس��ترس است )اگر این وبالگ یک فرد بود، فعالیت 
دلخواه اش نشس��تن در کنار آتش در فضای باز به هنگام 
غروب، در حال درس��ت کردن مارش��مالو بر چوب سدر 

معطر می بود(.
 اخی��را این وبالگ یک داس��تان درب��اره تاریخ ژاکت 
ماهیگی��ر، یک مقاله درباره عک��س یک عکاس طبیعت 
درباره کار کردن در سراسر جهان در یکی از جلیقه های 
این برند، یک دس��تورالعمل برای مراقبت از ژاکت ترمه 

و تور استودیو با طراحان این برند، نمایش داده است.
 محت��وا زیب��ا، خالقان��ه و از همه مهم ت��ر، دارای یک 
شخصیت متمایز است که کاری با شیلینگ )یک بیستم 

پوند( ندارد. 
مش��تریان ب��ه س��وی  J. crew، chipotle  و اپ��ل 
می رون��د، زیرا یک طرفدار وفادار بودن برای برند، آنها را 

مطمئن می سازد که افراد خاصی خواهند بود.
 مردم انتظ��ار راحتی از یک معامله را دارند ولی آنچه 

طلب می کنند، معنا است. 
ایجاد وفاداری کار بس��یار س��خت تری اس��ت و نه تنها 
نیازمند بها دادن به مش��تریان اس��ت، بلک��ه باید آنها را 
به قدری دوست داشت که هر روز با آنها گفت وگو کرد.

 ایج��اد ش��ور و هیجان در آن گفت وگو نیازمند ش��ور 
واقعی برای محصوالت و ماموریت خودتان است. وظیفه 
مدیر ارش��د وفاداری پرسش سوال »این شرکت چه باید 
بگوید؟« نیست. او باید به این سوال پاسخ دهد که »این 

شرکت باید به چه تبدیل شود؟«. 
 برگرفته از مقاالت هاروارد بیزنس 

کلیدباشگاه مشتریان
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پاس�خ: اگر احس�اس می کنید توانایی های ش�ما نادیده 
گرفت�ه می ش�ود و از کارفرما و نوع کار او راضی نیس�تید 

تغییر شغل گزینه خوبی برای شماست. 
معموال کارمندان اگر از طرف مدیرش�ان مورد تش�ویق 
و حمایت ق�رار نگیرند حتی اگر از حقوق ش�ان هم راضی 

باش�ند از کار خ�ود ل�ذت نمی برن�د. همچنی�ن احتم�ال 
خرابکاری و اش�تباهات دیگر در میان افرادی که احساس 
پوچ�ی و س�ر افکندگی می کنند و حتی تحقیر می ش�وند 
بیشتر است. با این حال به شما توصیه می کنم اگر تصمیم 
به ترک مجموعه گرفته اید برای خودتان هدف تعیین کنید 

و از آموزش غافل نش�وید. سعی کنید لحظاتی لذت بخش 
در کارت�ان ایجاد کنی�د و به خودت�ان احت�رام بگذارید. 
 همچنی�ن مش�اغل مختلف�ی را در نظر بگیری�د و از آنها 
فهرست برداری کنید و تمامی احتماالت را در نظر داشته 

باشید.

تغییر شغل

سوال: چند سال است که در یک مجموعه مشغول به کار و فعالیت هستم. از محیط کارم راضی بودم تا اینکه تغییر و تحوالتی در مجموعه 
ایجاد شد و هر روز انگیزه ام برای ماندن در این مجموعه کمتر شد. از طرفی احساس می کنم مدیر مجموعه قدر زحماتم را نمی داند و ماندن 
در این مجموعه برایم سخت شده است. با این حال به کارم خیلی عالقه مند هستم و چیزهای زیادی از آن یاد گرفتم. به همین دلیل بر سر 

دوراهی مانده ام که آیا این مجموعه را ترک کنم و سراغ کار دیگری بروم یا نه؟ لطفا مرا راهنمایی کنید. 

کلینیک کسب و کار

س��ازمان مدیریت صنعتی قریب 
به نی��م قرن گذش��ته ب��ه منظور 
رشد و توس��عه کسب و کار صنعتی 
راه اندازی ش��د. ه��دف اصلی این 
سازمان آموزش و پرورش مدیرانی 
الی��ق و برجس��ته ب��رای مدیریت 
سکوهای اقتصادی و صنعتی ایران 

در آستانه تحول صنعتی بود. 
این س��ازمان عالوه ب��ر حمایت 
و س��اماندهی مدی��ران بخش های 
در  مؤث��ری  نق��ش  دولت��ی 
مدیریت  س��اختار  توانمند س��ازی 
بخش خصوص��ی داش��ت. از ای��ن 
رو بس��یاری از مدی��ران برجس��ته 
و  دولت��ی  ب��زرگ  س��ازمان های 
خصوص��ی برخاس��ته از س��ازمان 
مدیری��ت صنعت��ی بودن��د ک��ه با 
مش��اوره و پژوهش س��الیان سال 
ب��ر صندل��ی مدیریت کس��ب و کار 
صنعت��ی ایران نشس��تند و صنعت 
ایران را در مس��یر تازه ای از تحول 
و تغییر قرار دادند. برای آش��نایی 
بیشتر با ساختار آموزش و پژوهش 
و مش��اوره این س��ازمان ب��ه دفتر 
دکتر محمدعل��ی محمدی، رئیس 
ایران  س��ازمان مدیریت صنعت��ی 

رفتیم و با او گفت وگو کردیم. 

معرف�ی  زمین�ه  در  ش�ما 
پیش�گام  برت�ر  ش�رکت های 
بودید. این ط�رح چقدر موفق 

بوده است؟ 
20سال پیش 100 شرکت برتر 
را معرف��ی  کردیم ک��ه اخیرا 100 
ش��رکت به 500 ش��رکت تبدیل 
شده است. ابتدا دس��ته بندی آنها 
را با یک ش��اخص ش��روع کردیم؛ 
ش��اخص فروش، یعنی دسته بندی 
ش��رکت ها براساس شاخص فروش 
بود و آنها را براساس حجم و میزان 
فروش شان دس��ته بندی می کنیم. 
بع��د فهمیدیم ف��روش همه چیز 

نیست. 
اگ��ر بنگاه ه��ای ب��زرگ رون��ق 
بگیرند و تقدیر ش��وند شرکت های 
کوچک تر و متوس��ط هم پیشرفت 
می کنن��د. بنگاه ها مای��ل بودند با 
و  ارزشیابی  دیگری  ش��اخص های 
رتبه بن��دی ش��وند. مثاًل ش��اخص 
ارزش افزوده یا س��ودآوری. امروزه 
ارزیاب��ی  33ش��اخص  براس��اس 
می کنی��م و در س��ال 1395 چهار 
شاخص به 29 شاخص قبلی اضافه 
شد که هر چهار شاخص مربوط به 
بهره وری اس��ت. این چهار شاخص 
عبارتند از بهره وری کل، بهره وری 
عامل کل، بهره وری منابع انسانی و 

بهره وری سرمایه. 

برگ�زاری  مدیری�ت  ش�ما 
در  ه�م  را  مناب�ع  کنفران�ش 

دستور کار خود دارید؟ 
بل��ه. فض��ای دیگری ب��ا عنوان 
کنفران��س مناب��ع انس��انی ایجاد 
کردی��م با همکاری منابع انس��انی 
کش��ور که ب��ه ش��رکت های برتر 
می رون��د و آنه��ا را در حوزه منابع 
انسانی انتخاب کرده و از آنها تقدیر 
می کنند. سازمان مدیریت اجرایی، 
مسئول اجرای این کنفرانس است 
که س��خنران دعوت می کنیم و هر 
س��ال مدیران برتر منابع انسانی و 
مدیریت منابع ش��رکت ها را به این 
کنفران��س دعوت می کنی��م تا در 
مورد منابع روز دنیا )چه در کشور 
و چ��ه در دنیا( ب��رای آنها صحبت 
کنند و س��پس از برگزیدگانی که 
به منابع انسانی در بنگاه شان توجه 
تقدی��ر می کنیم،  وی��ژه ای کردند 
البت��ه این کار م��دل ارزیابی دارد 
و م��دل ارزیاب��ی را مدیریت منابع 

انسانی برسی می کند.
 

تعالی  برای  مدیریت  سازمان 
انجام  س�ازمانی چه کارهای�ی 

داد؟ 
 در مورد بحث تعالی س��ازمانی 
باید بگویم جایزه هایی برای تعالی 
س��ازمانی داریم که بنگاه هایی که 

در مس��یر تعالی س��ازمانی حرکت 
می کنن��د و داوطلب هس��تند که 
ارزیابی شوند، براساس مدل بنیاد 
کیفیت اروپا اس��تفاده می کنند تا 
ارزیاب��ی کند که در مس��یر تعالی 

چقدر خوب پیش رفته است. 
امس��ال سومین س��ال است که 
جای��زه مل��ی مدیریت ان��رژی نیز 
داده می ش��ود که سازمان مدیریت 
صنعت��ی از ط��رف س��ه وزارتخانه 
)وزارت نف��ت، وزارت نیرو و وزارت 
صنع��ت، مع��دن تج��ارت( و نهاد 
را  وظیفه ای  رئیس جمهور  معاونت 
به عهده گرفته اس��ت تا بنگاه ها را 
از لحاظ مص��رف انرژی و مدیریت 
انرژی ارزیابی کند و به آنها جایزه 

بدهد. 
مدیری�ت  ش�بکه  از  ش�ما 
به عنوان یک سرمایه  سازمانی 

یاد کردید. درست است؟ 
بله. یکی از س��رمایه های بزرگ 
مدیریت صنعتی، شبکه  س��ازمان 
مدیریت سازمان در سراسر کشور 
اس��ت. ما در 27 استان نمایندگی 
داری��م ک��ه هم��ه بخش خصوصی 
به عن��وان  مج��وز  و  هس��تند 

بخش خصوصی داده شده است. 

در این دو س�الی ک�ه آمدید 
چه برنامه ه�ای جدیدی اضافه 

کرده اید؟ 
جدی��دی  دوره   95 س��ال  در 
تحت عنوان ورد پ��الس منیجرها 

یا پرورش مدیران ت��راز جهانی را 
طراحی کردیم که ش��روع ش��ده و 
دوره ه��ای بعدی آن س��ال جدید 

برگزار می شود. 
در بخش آموزشی مان دوره های 
تخصص��ی زی��ادی را متناس��ب با 
خواست جامعه وارد کرده ایم مثاًل 
یکی از دوره ها مدرس��ه تابس��تانی 
است برای بچه های 14 تا 18 سال. 
مدرسه تابستانی کسب و کار که در 
تابستان برای کس��ب و کار آموزش 
ببینند بس��یار مورد استقبال بوده 
و بچه ها بس��یار تح��ت تأثیر قرار 
گرفته ان��د ک��ه عمدت��ا بچه ه��ای 
مدیران��ی بوده اند که پدران ش��ان 

صاحب شرکت هستند. 
بس��یاری از اینها پدران شان در 
س��ازمان مدیری��ت صنعتی درس 
خوان��ده بودند و بچه های ش��ان را 
هم به اینجا فرس��تادند. این دوره 
آموزش��ی دوماهه و هفته ای 2-3 

روز است. 
آموزش��ی مان  دوره ه��ای  در 
دوره ه��ای حمل و نق��ل و مدیریت 
توزیع و پخ��ش را طراحی کردیم. 
در س��ال گذش��ته ن��رخ دوره های 
آموزش��ی مان ب��االی 50 درص��د 
بوده اس��ت. در بخش مشاوره هم 
خدمات مهندس��ی اجرا را طراحی 
کردیم ک��ه اعتقادمان این اس��ت 
ک��ه ضع��ف س��ازمان ها در بخش 
اجراس��ت نه اس��تراتژی. خدمات 
کلینیکی بازاریابی را راه انداختیم 

ک��ه در واقع برای کس��انی اس��ت 
که می خواهند دو یا چهار س��اعت 
مش��ورت بگیرن��د. بخش��ی را هم 
برای کسانی که می خواهند منابع 
مالی تأمی��ن کنند در نظر گرفتیم 
ک��ه می گوییم چگونه تأمین کنند. 
حوزه کلینیک منابع انسانی را هم 
داریم تا کسانی که در حوزه توسعه 
و منابع انس��انی مشکل دارند برای 

کار از ما مشورت بگیرند. 
ب�ه  راج�ع  ه�م  مختص�ری 
فعالی�ت  اصل�ی  محوره�ای 
سازمان مدیریت صنعتی ایران 

بگویید.
سه محور برای سازمان مدیریت 
صنعت��ی تعری��ف ش��د ت��ا بتواند 
فعالیت��ش را انجام ده��د. فعالیت 
در حوزه مشاوره مدیریت، آموزش 
مدیریت و پژوه��ش مدیریت. بعد 
مش��اوره س��ازمان از ابع��اد دیگر 
آن مهم تر اس��ت ب��ه این دلیل که 
س��ازمان بای��د یار مدیران باش��د. 
س��ازمان ها برای اینک��ه بتوانند از 
بهره برداری  به درس��تی  فرصت ها 
کنند ب��ه چند چیز نیاز دارند؛ اول 
نیاز به هوش��یاری کسب فرصت ها 
در محی��ط. س��ازمان های موف��ق 
دنی��ا س��ازمان هایی هس��تند که 
از فرصت ه��ای محیطی اس��تفاده 

می کنند. 
منطق��ه ای،  می توان��د  محی��ط 
محلی، بین المللی و جهانی باش��د. 
به طور منطقی فرصت ها و تهدید ها 

در محی��ط بیرون��ی وج��ود دارند. 
فلس��فه مش��اوره به مدیر این بود 
ک��ه اول ب��ه درس��تی فرصت های 
ام��روز و آینده را تش��خیص دهد 
و دوم تهدید ه��ای ام��روز و آینده 
را بشناس��د. برای اینکه یک بنگاه 
بتوان��د فرصت ه��ا و تهدید ه��ا را 
به درس��تی و به موقع تش��خیص 
دهد و راه های مقابل��ه با تهدید ها 
را شناس��ایی کند نیاز ب��ه قابلیت 

شناخت دارد. 
قابلی��ت دوم س��ازمان کمک به 
تش��خیص نقاط قوت و ضعف های 
درون س��ازمان اس��ت. برخ��ی از 
ای��ن قوت ها و ضعف ه��ا مربوط به 
زمان حال اس��ت که اگر بخواهیم 
بهره برداری  آین��ده  فرصت های  از 
کنی��م و تهدید ه��ای آین��ده ب��ه 
سازمان آس��یب نرس��اند باید چه 
کارهای��ی را انج��ام دهی��م و الزم 
را  ضعف های م��ان  ک��دام  اس��ت 

برطرف کنیم. 

در زمینه خدمات مشاوره ای، 
چه  مدیریت صنعتی  س�ازمان 

می کند؟ 
فعالیت های مش��اوره ای سازمان 
به دو صورت کم��ک می کرد؛ اول 
مشخص می کرد که در این سازمان 
فرآیند، س��اختار و سیس��تم ها چه 
نقص ها و ضعف هایی دارند که باید 
برطرف ش��ود یعنی نگاه سیستمی 
به س��ازمان ب��ود و دوم مدیر برای 
شایس��تگی اداره یک سازمان چه 
کمبودهایی دارد، ب��ه عبارتی چه 
مهارت ه��ا و آگاهی هایی نیاز دارد 

که االن ندارد. 
بخش مش��اوره سازمان مدیریت 
صنعتی دو دس��ته منابع انس��انی 
دارد؛ منابع��ی ک��ه در آن مقی��م 
هس��تند و منابعی ک��ه به صورت 
شبکه ای با آن کار می کنند. بخشی 
توس��ط افراد ثابت یا قراردادی در 
س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی ک��ه 
فعالی��ت  هس��تند  متخصص��ان 
می کنند و بخش��ی توان مش��اوره 
دارند و در جاهای مختلف کارهای 
 اجرای��ی می کنن��د که ب��ه صورت 
پ��اره وقت در پروژه های اجرایی ما 

کار می کنند.
 

س�اختار آم�وزش و پژوهش 
سازمان چگونه است؟ 

بعد دوم مش��اوره بخش آموزش 
است. در بخش آموزش ها سازمان 
مدیریت صنعتی دو دسته آموزش 
داری��م؛ دس��ته اول آموزش ه��ای 
عال��ی و دس��ته دوم آموزش های 

تخصصی کاربردی کوتاه مدت. 
اول آموزش ه��ای عالی  دس��ته 
آموزش ه��ا  ای��ن  ک��ه  هس��تند 
آموزش ه��ای  اس��ت.  مقط��ع دار 
عال��ی دو دس��ته اند؛ آموزش هایی 
ک��ه تحت نظ��ارت و اعتبار وزارت 
علوم انجام می ش��ود. یک دس��ته 
آموزش ه��ای عال��ی داری��م ک��ه 
همس��طح آموزش های کارشناسی 
ارش��د یا باالتر از کارشناسی ارشد 
است. برای مدیرانی که در فرآیند 
کنک��ور وزارت عل��وم نمی توانن��د 

عبور کنند. 
دس��ته دوم آموزش ها دوره های 
که  هس��تند  تخصصی  کوتاه مدت 
عمده دوره ها را تش��کیل می دهند 
یعنی س��ازمان مدیری��ت صنعتی 
بیش��تر آموزش هایش از دوره های 
تخصصی مدیریت کاربردی اس��ت 
ک��ه دوره ای تخصص��ی حرف��ه ای 

بیشترین متقاضی را دارد. 
بخش س��وم س��ازمان، پژوهش 
ب��رای بنگاه ه��ا بود. مثاًل بررس��ی 
 ب��ازار محص��ول ی��ک ش��رکت یا 
آینده نگری یک کس��ب و کار برای 
یک بنگاه. مثاًل آینده کس��ب و کار 
ی��ک بن��گاه را بررس��ی کنی��م و 
گزارش��ی از آین��ده آن صنعت به 
بن��گاه بدهیم. بع��د دیگر پژوهش 
و  بنگاه ه��ا  ش��ناخت  م��ورد  در 

سازمان های برتر است. 

گفت وگو با دکتر محمدعلی محمدی، رئیس سازمان مدیریت صنعتی

فروش همه چیز نیست

ارتباط

فرزندپروری و کارآفرینی

اندیشمندان حوزه کسب و کار بازیگران متعددی را برای 
اکوسیستم کارآفرینی در نظر می گیرند. در یک نگاه کلی، 
خانواده، جامعه، آموزش عالی، رسانه ها، آموزش و پرورش 
هر کدام یک بازیگر تعیین کننده در اکوسیستم کارآفرینی 

هستند. 
رس��انه ها می توانند هم در برجسته سازی و تشویق افراد 
یک جامعه تأثیر داشته باشند و هم در آموزش کارآفرینی، 
همچنین آموزش عالی و آموزش و پرورش با تربیت علمی 
نقش عم��ده ای در تربیت کارآفرینان دارن��د، اما خانواده 
به عنوان مهم ترین نهاد جامعه بش��ری از تمامی بازیگران 
این حوزه می تواند تأثیر بیشتری بر تربیت فرزندان خالق 

و کارآفرینان آینده داشته باشد. 
انسان از بدو ورود به جهان هستی تا پایان زندگی تحت 

تأثیر متغیرهای مختلفی است. 
افراد، محل زندگی و کار، دوس��تان و بسیاری چیزهای 
دیگ��ر می تواند بر رفتار و کردار یک ف��رد تأثیر بگذارد تا 
بعد از چندین س��ال نهال شخصیت یک فرد کم کم شکل 
بگیرد، اما بدون ش��ک خانواده یکی از مهم ترین نهادهایی 
هس��ت که بر ش��خصیت و بالغت یک فرد تأثیر بس��زایی 

دارد. 
خان��واده هم از لحاظ ژنتیکی تأثیر دارد و هم اینکه یک 
فرد بیش��ترین وقت خود را در مهم ترین س��نین زندگی، 
یعنی کودک��ی و نوجوانی در میان خان��واده می گذراند و 
نمی توان س��هم باالی آن را در شکل گیری شخصیت یک 

فرد به حساب نیاورد.
 دانش��مندان ح��وزه روانشناس��ی ثاب��ت کرده ان��د که 
شخصیت یک فرد تا حدود زیادی در سنین کودکی شکل 

می گیرد.
 تقریبا به جرات می توان گف��ت تمام رفتارها و افکاری 
که در س��نین کودکی داش��ته ایم در س��نین باالتر حالت 

تکامل یافته تر آن را مشاهده می کنیم. 
با نگاهی به گذشته خود در می یابیم که همان فردی که 
در بازی های کودکانه، بیشتر نقش یک رهبر و لیدر را ایفا 
می کرد امروزه در دنیای کس��ب و کار نیز چنین نقش��ی را 
دارد یا برعکس، فردی که در سنین کودکی همواره نقش 
منفعلی و گوش��ه گیری را ایفا کرده، در سنین باالتر و در 

دنیای کسب و کار نیز همان ویژگی ها را دارد. 
کارآفرین ش��دن و موفق ش��دن در کسب و کار تا حدود 
بسیار زیادی به ویژگی های ش��خصیتی فرد بستگی دارد 

و اکثر این ویژگی ها در دوران کودکی شکل می گیرند.
 ای��ن چیزی اس��ت که اکثر فعاالن حوزه کس��ب و کار و 
کس��انی که دغدغه ترویج فرهنگ کارآفرینی دارند به آن 

بی توجه هستند. 
کارآفری��ن ش��دن نی��از ب��ه ی��ک س��ری ویژگی های 
شخصیتی دارد، مانند جسور بودن، قدرت رهبری کردن، 
ریسک پذیری، آینده نگری، خالق بودن، مسئولیت پذیری 
و کار تیمی، وابس��ته نبودن و ق��درت تصمیم گیری، میل 
به اس��تقالل و بس��یاری موارد دیگر، که ه��ر کدام از این 
ویژگی ها با کتاب خواندن و شرکت در یک دوره آموزشی 

یا تحصیل در یک رشته خاص به دست نمی آید. 
البت��ه که هر ک��دام از این موارد تأثیر خ��ود را دارد اما 
باید دقت داش��ت که دوران کودکی و سبک فرزندپروری 
والدین بیش��ترین تأثیر را بر ویژگی های ذکر ش��ده دارد. 
والدین در سبک فرزندپروری خود باید مسئولیت پذیری و 

ریسک پذیری را به فرزند خود بیاموزند.
 نقش و مس��ئولیت دادن به فرزندان، مشورت کردن با 
آنان و نظر خواس��تن از آنان می تواند در کودکان احساس 

مهم بودن را کودکان القا کند.
 از طرفی انجام بازی های فکری یا اس��تفاده از اس��باب 
بازی هایی که کودکان را به فکر وا می دارد می تواند روحیه 
خالقی��ت و نوآور بودن و ایده دادن را در کودکان پرورش 

دهد.
 خالص��ه آنک��ه کوچک ترین رفت��ار والدی��ن و خانواده 
می تواند در شکل گیری شخصیت فرزند نقش داشته باشد. 
شاید یکی از وارد ترین نقدها در زمینه آموزش کارآفرینی 
این است که ما بدون توجه به ویژگی های شخصیتی افراد 

برای همه نسخه یکسان تجویز می کنیم. 
فردی که از س��نین کودکی محافظه کار و ریس��ک پذیر 
تربیت نشده را نمی توان در سنین باالتر تغییر داد یا اینکه 

تغییر در وی بسیار سخت خواهد بود. 
لذا باید گفت گام اول در تربیت و پرورش یک کارآفرین 
ن��ه در دانش��گاه و بازار و نه در هیچ ج��ای دیگر، بلکه در 

خانواده برداشته می شود. 
خانواده ه��ا باید زمان، انرژی و هزینه بیش��تری را برای 
تربی��ت فرزن��دان خ��ود بگذارند و الزم اس��ت ت��ا دولت، 
 فع��االن ح��وزه کس��ب و کار، آم��وزش و پرورش و س��ایر 
دس��ت اندرکاران این نکته کلیدی را به خانواده و والدین 
گوش��زد کنند ت��ا به جای ماهی دادن ب��ه فرزند وی را از 
همان س��نین پایین ماهیگیر تربیت کنن��د و این چیزی 
است که نیاز به سال ها زمان و هزینه دارد تا ما با جامعه ای 

روبه رو شویم که در آن کارآفرینی یک ارزش است. 

کارتابل

با تیمی که در اختیار دارید به 
فعالیت تان ادامه دهید

اگ��ر تجرب��ه مدیریت یک ش��رکت را داش��ته باش��ید، 
بدون ش��ک گاهی اوقات وسوس��ه تغییر تیم کارمندان به 
س��راغ تان آمده است. در واقع چنین انگیزه ای هنگامی در 
ذهن ایجاد می ش��ود که تیم فعل��ی در انجام فعالیت های 
ش��رکت ناموفق عمل کرده و راه��کاری بهتر از جایگزین 
کردن تیم فعلی وجود نداش��ته باش��د. اغلب تصور بر این 
اس��ت که تغییر تیم کارمندان به احتمال فراوان منجر به 
بهبود اوضاع می شود. با این حال به منظور بررسی دقیق تر 
چنین ادعایی در ادامه به تجربه دو تن از افراد باتجربه در 

این زمینه اشاره خواهیم کرد. 

ایده
لوییس گرس��تنر، فردی اس��ت که بیشتر به دلیل نجات 
 غ��ول تولی��د کامپیوت��ر IBM در ده��ه 90 می��الدی به 
ی��اد آورده می ش��ود. ای��ن مدی��ر کارکش��ته در یک��ی از 
جنجالی ترین اعترافات خویش ادعا کرده اس��ت که هنگام 
بروز مش��کالت ف��راوان در IBM، وی مخال��ف تغییر تیم 
کارمندان موجود و جایگزین کردن آن با یک تیم خارج از 
شرکت بود. گرس��تنر در این مورد چنین اظهار نظر کرده 
اس��ت: »در آن زمان نظر من در م��ورد تغییر تیم موجود 
چندان مس��اعد نب��ود. در واقع چنین عمل��ی به نظر یک 
ریس��ک بزرگ می آمد. ب��اور اینکه یک تی��م از کارمندان 
خارج از شرکت را استخدام کرده و منتظر وقوع معجزه ای 
با عملکرد آنها باشیم، نه تنها ساده لوحانه است، بلکه نتایج 
جبران ناپذیری را نی��ز به همراه دارد. من تجربه حضور در 
بس��یاری از شرکت ها را داش��ته ام و آنچه به عنوان یک فرد 
تازه وارد به دس��ت آورده ام، حاکی از ام��کان بهبود اوضاع 
ب��دون نیاز به تغییر کادر ش��رکت اس��ت. ب��ا این حال در 
م��ورد برند IBM چنین ایده ای اندکی بلندپروازانه به نظر 
می رس��د. از هرچه بگذریم، IBM برندی اس��ت بزرگ به 
همراه محصوالت و بازارهای فروش گسترده. نکته مهم تر از 
وسعت بازار و محصوالت برند، کارمندان این شرکت بود. به 
عبارت ساده، این برند دارای بهترین کارمندان ممکن است 
و در ه��ر دوره زمانی اگ��ر بخواهید تیم کارمندان را عوض 
کنید، بدون شک این افراد بیکار نمانده و در کمترین زمان 

ممکن برندهای رقیب آنها را جذب می کنند.«
تجرب��ه لوییس گرس��تنر نش��ان می دهد ک��ه در مورد 
برنده��ای ب��زرگ اس��تفاده از ای��ده تغییر کادر مناس��ب 
نیس��ت. هنگامی که تیم��ی از بهترین کارمندان ممکن را 
در اختی��ار دارید، باید در جای دیگ��ری به دنبال ایرادات 
باش��ید. بر همین اساس مدیر س��ابق برند IBM به جای 
تغیی��ر کارمن��دان برند تصمیم به تغییر ش��یوه عملکرد و 
بازاریابی شرکت گرفت. رابرت مانداوی نیز به گونه ای دیگر 
به همان نتیجه ای دس��ت یافت که گرس��تنر رسیده بود. 
در واق��ع مان��داوی معتقد بود که هیچ ک��س را نمی توان 
تغییر داد؛ »ش��اید امکان بهبود عملکرد افراد وجود داشته 
باش��د، اما ایجاد تغییر در رفت��ار و منش آنها به هیچ وجه 
ممکن نیست. اگر بخواهم با شما صادق باشم، انسان تنها 
قادر به تغییر رفتار و عملکرد خودش اس��ت. اینکه شما به 
قصد تغییر کارمندان وارد یک شرکت شوید، فقط شکست 
برای تان به ارمغان خواهد آورد. بهتر است تفاوت های افراد 
را پذیرفته و تنها در پی بهبود نقاط ضعف شان باشید. این 
تجرب��ه من در بیش از 70 س��ال فعالیت حرفه ای اس��ت. 
هنگام��ی که به این نتیجه رس��یدم که اف��راد را نمی توان 
تغیی��ر داد، پ��س از مدت ه��ا روان��م آرام گرف��ت. تغییر 

کارمندان دغدغه ای بود که سال ها من را آزار می داد.«

آنچه در عمل باید انجام دهید
- نکته ای که بس��یاری از مدیران هنگام بروز شکست به 
آن توجه می کنند، ناکارآمدی تیم کارمندان اس��ت. با این 
حال براس��اس آنچه در ایده حاضر ارائه شد، تقصیر اصلی 
بر گردن ش��یوه مدیریتی است که در زمان بروز حادثه در 

شرکت جریان داشته است. 
- اگر به فکر تغییر تیم ش��رکت تان هستید، تنها به ذکر 
یک توصیه اکتفا خواهم کرد. به یاد داش��ته باشید که تیم 
کارمن��دان جدید در مدت زمان کوتاه ق��ادر به فهم تمام 
جزییات شرکت نیستند. بر همین اساس تغییر تیم را باید 
به زمانی موکول کنید که دغدغه خاصی در کسب وکارتان 

وجود نداشته باشد. 
- تغییر شیوه مدیریتی یک از مواردی است که نیازمند 
دق��ت و اطالعات باالس��ت. در واقع اگر ش��یوه مدیریتی 
جایگزین تان ب��ه خوبی عمل نکن��د، نه تنها متحمل ضرر 
خواهید ش��د، بلکه جزییات ش��یوه مدیریتی سابق تان نیز 

برای رقبا برمال خواهد شد. 
- بازبینی در ش��یوه مدیریتی و فعالیت ش��رکت باید با 
اس��تفاده از نظرات افراد درگیر در فعالیت های برند انجام 
ش��ود. بر همین اس��اس توصیه من اس��تفاده از کارمندان 

شرکت در تهیه برنامه جایگزین است. 

ترجمه: علی آل  علی
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سرمایه گ��ذاری در بخ��ش مس��کن، یکی 
از ش��اخص های پویایی اقتصادی محس��وب 
می شود. در حال حاضر به گفته کارشناسان، 
بازار مس��کن در رکود به  سر می برد و گرانی 
ایجاد ش��ده در این ح��وزه، تورم روانی است 
ک��ه بن��ا بر جری��ان طبیع��ی بازار مس��کن 
نبوده است. به گ��زارش پول نیوز، حال برای 
بسیاری از کسانی که می خواهند وارد حوزه 
مسکن ش��وند این سوال مطرح است که آیا 
سرمایه گ��ذاری در این بخش سودده خواهد 
ب��ود یا خیر. در این گ��زارش تالش کرده ایم 
با اف��راد فعال در این حوزه اعم از سازندگان 
و مش��اوران امالک گفت وگو کنیم تا بتوانیم 

نمایی از این بستر بدهیم. 
ش��ما ب��رای آغ��از پ��روژه ای ساختمانی، 
نخس��تین چیزی ک��ه احتی��اج دارید زمین 
است و مواردی مانند پروانه ساخت، مصالح، 
ط��رح تفصیل��ی و... در مرتبه ه��ای بع��دی 
ق��رار می گیرن��د. وضعیت زمین��ی که برای 
ساخت و س��از انتخاب می ش��ود در سوددهی 
ی��ا ضررده��ی پ��روژه تعریف ش��ده بس��یار 
تأثیرگ��ذار است. نخس��تین مس��ئله مربوط 
ب��ه طرح تفصیلی ش��هرداری و میزان تراکم 
گرفتن است که بنا بر موقعیت زمین تعریف 
می ش��ود. برای مثال اگر ش��ما زمینی باالی 
250 مترمرب��ع در اختی��ار داش��ته باش��ید 
می  توانی��د آپارتمانی باالی 4 طبقه بس��ازید 
و اگ��ر بالعکس زمین��ی با مت��راژ زیر 250 
مترمرب��ع را ب��رای پروژه ت��ان انتخاب کرده 
باشید، درنهایت می توانید آپارتمانی 4 طبقه 
بس��ازید. عوامل بس��یاری در تعیین قیمت 

نهایی زمین مؤثرند. 

عوامل مؤثر بر قیمت زمین در تهران 
از عوام��ل مؤثر می ت��وان به مجوز ساخت، 
کارب��ری، موقعیت مکانی، متراژ زمین و قرار 
داش��تن در منطق��ه ای مناسب اش��اره کرد. 
برای مث��ال اگر زمینی متراژ باالیی داش��ته 
باش��د، قیمت باالت��ری در مترمربع خواهد 
داشت نسبت به زمینی با همان موقعیت و با 
متراژ پایین تر و نیز اگر زمینی در منطقه ای 
تجاری و ش��لوغ قرار داش��ته باش��د قیمت 
باالتری خواهد داشت و این مسئله در مورد 

فضای مسکونی بالعکس است. 

قیمت زمین در منطقه 7 متنوع و به 
شرح زیر است  )میلیون تومان(

داخ��ل فرعی ه��ا زمین 10 ت��ا 15، باالی 
عباس آب��اد 13 تا 18، بر خیابان اصلی از 20 
تا 60، خیابان سهروردی قسمت شمالی 80، 
طرح اصلی سه��روردی جنوبی و اطرافش 9 

تا 12 و در خیابان اصلی 25.
 هزین��ه ساخت ب��ه ازای ه��ر مترمربع به 
عواملی چند بس��تگی دارد که مهم ترین آن، 
زمین اس��ت. در مرتبه بع��دی هزینه پروانه 
ساخت، مصالح، نیروی ک��ار و مشاعات قرار 
می گی��رد. هزینه ج��واز کس��ب در مناطق 
مختل��ف و بنا بر مت��راژ زمین و موقعیت آن 
و نیز میزان درخواست طبقات، پارکینگ و... 
متفاوت است که در شهرداری براساس طرح 

تفصیلی ش��هر تهران و دیگر م��وارد قیمت 
موردنظ��ر تهیه و تأیید می ش��ود که جدای 
از هزینه مشاع��ات آب، فاضالب و... در نظر 

گرفته می شود. 

قیمت مصالح
بناه��ا  در  ساختمان��ی  مصال��ح  قیم��ت 
ک��ه بخ��ش مهم��ی از هزینه ه��ای وارده به 
ب��رآورد ساخت و ساز را ش��امل می ش��ود در 
بخش های مختلف تقریباً برابر است و تفاوت 
چندان��ی ندارد. این کنار هم گذاش��تن های 
قیم��ت مصال��ح، هزینه ساخ��ت ساختمان 
را در قس��مت مصالح چیزی ح��دود 0.8 تا 
یک میلیون تومان را شامل می شود که بنا را 
بر استفاده از مصالح درجه اول گرفته ایم! که 
البته این قیمت متوسط هزینه مصالح است 
و در قسمت های باالی شهر که ساختمان ها 
از کیفی��ت باالت��ری برخوردارند، هزینه های 
مصال��ح ک��ه ب��دون در نظر گرفت��ن قیمت 
متوسط به باال لحاظ می شود، شامل مصالح 

لوکس هم خواهد شد. 

قیمت نهایی آپارتمان
بع��د از اینکه ساخت وساز ب��ه پایان رسید 
و بع��د از محاسبه هزین��ه ای صورت گرفته، 
قیم��ت آپارتمان براساس مت��ر مربع تعیین 
می ش��ود. البت��ه در ش��رایط کنون��ی اغلب 
سازندگان مس��کن، وقتی که قصد می کنند 
آپارتمانی را بس��ازند، قیم��ت آپارتمان را در 
هم��ان منطقه در نظر گرفت��ه و بعد از پایان 
کار قیمتی باالتر از آپارتمان های مجاور ارائه 
می کنند که این مسئله نیز می تواند در ایجاد 
قیمت کاذب آپارتمان ها نیز تأثیرگذار باشد. 
یک��ی از عوامل دیگر ن��رخ 0.15 درصدی 
تورم است که بنا به تغییرات در بازار سرمایه 
و مسکن پدید نمی آید، بلکه با توجه به تورم 

آغ��از سال جدی��د بر قیمت مس��کن افزوده 
می ش��ود که از نگ��اه مش��اوران امالک این 
گرانی بیشت��ر عاملی روان��ی دارد تا واقعی. 
اغلب سازندگان حوزه مسکن معتقد هستند 
که تصمیمات سازمان ش��هرداری در گرانی 
مسکن مؤثر بوده است. مهم ترین مسئله نرخ 
جواز ش��هرداری است ک��ه بی قاعده افزایش 
پیدا کرده است. برای مثال شما برای زمینی 
با متراژ1200مترمربع در منطقه 7 باید یک 
میلی��ارد تومان هزینه پرداخ��ت کنید. االن 
ش��هرداری مجوز طبقه ش��شم برای ساخت 
نمی دهد ام��ا طرح تجمیع -که براساس آن، 
دو مال ک��ه زمینی کنار هم دارند، دو زمین 
را یکی کرده و یک ساختمان را برای این دو 
زمین تعریف می کنند- را هم کنس��ل کرده 
اس��ت که به دو سازنده ی��ک طبقه تشویقی 

می داد. 
 

 آیا آغاز کردن پروژه ای ساختمانی 
منطقی است

در م��ورد ب��ازار مس��کن و ش��رایط آن از 
مشاوران امالک پرسیدیم که عده ای شرایط 
را بد توصی��ف کردند و در رکود دانس��تند. 
اما گروه دوم نس��بت به شرایط بازار مسکن 
خوش��بین ب��وده و ش��رایط ب��ازار را بهتر از 
گذش��ته توصیف کردند. با توجه به ش��رایط 
ب��ازار و پیش بینی ه��ای ص��ورت گرفت��ه از 
سازندگان مس��کن پرسیدیم که آیا ش��رایط 
را ب��رای آغ��از پروژه های مس��کونی مناسب 
می دانند ی��ا خیر که با پاسخ ه��ای متنوعی 
مواجه ش��دیم؛ گروه اول معتق��د بودند اگر 
پول��ی ک��ه در ای��ن بخ��ش سرمایه گذاری 
می شود در بانک قرار بگیرد سود بیشتری را 
برای سرمایه گذار به همراه خواهد داشت )که 
گروه��ی نیز با همین استدالل می گویند اگر 
سودبانکی پایین بیاید بازار مس��کن وضعیت 

بهت��ری پی��دا خواهد کرد( زیرا وقتی ش��ما 
ساختمان��ی را می سازید که به سرعت تبدیل 
ب��ه پول نمی ش��ود، سرمایه ش��ما به کناری 
افتاده و درواقع شما متحمل ضرر می شوید. 
گروه دوم اما به ش��رایط خوش��بین بوده و 
بدتری��ن حالت سود را ب��رای سرمایه گذاری 
در ای��ن ح��وزه 30 ت��ا 40درص��د می دانند 
ب��ه  از سازندگ��ان صحب��ت  از گروه��ی  و 
می��ان می آورن��د ک��ه روی داش��تن سودی 

200درصدی حساب باز کرده اند. 
ع��ده ای نیز ساخت و س��از را امری سودآور 
دانس��تند؛ اینک��ه اگر ش��ما قص��د فروختن 
واحدهای تان را نداشته باشید می توانید آنها 
را اجاره بدهید که باز هم سود خواهید کرد. 
در هر صورت ش��ما چه بخواهید بفروشید و 

چه بخواهید اجاره دهید سود می کنید. 
م��وردی ک��ه تقریباً هم��ه در م��ورد آن 
متفق القول بودند این است که خریدوفروش 
در بازار مس��کن نسبت به ساخت و سازی که 
در بازار می ش��ود در وضعیت بدی قرار دارد 
و این ش��رایط به ای��ن دلیل ب��رای سازنده 
بد اس��ت که اگ��ر 5 میلیارد توم��ان در این 
ک��ار سرمایه گذاری ک��رده است و به سرعت 
می خواهد به 10 میلیارد تومانش دسترسی 
داشته باش��د نتواند و این پول به اندازه یک 

سال بخوابد به صرفه نیست. 
مس��ئله این است که اگ��ر قیمت نهایی و 
ش��رایط آپارتم��ان خوب و ایده ال باش��د به 
سرعت به ف��روش می رود ولی اگر ش��رایط 
مناسب نباش��د قیمت باال، طبیعی است که 
باالی یک سال فروخته می ش��ود ولی واضح 
اس��ت که اگر ط��ی یک س��ال قیمت ملک 
باال برود ش��ما با قیمت ب��اال آپارتمان تان را 
می فروش��ید و اگر پایین بیاید شما به قیمت 
پایین ت��ری آن را می فروش��ید ام��ا مس��ئله 
مه��م این است که قیم��ت ملک در دو سال 
گذش��ته با امسال یکی نیس��ت و رو به رشد 
است. ش��رایط مس��کن رو به رکود است آن 
هم ب��ه دلیل قیم��ت باالی مل��ک است اما 
هنوز مبادالت ادام��ه دارد، اگر این میزان از 
مبادالت را نسبت به جمعیت تهران بخواهیم 
بس��نجیم؛ در جنوب ش��هر چ��ون قیمت ها 
پایین است مردم خیلی خوب خریدوفروش 
می کنند چون شما می توانید وام تهیه کنید 
و ب��ا 100 میلی��ون تومان آپارتم��ان بخرید 
اما ش��ما نمی توانید 5 میلی��ارد  تومان قرض 

بگیرید و آپارتمان در مناطق باال بخرید. 
م��وردی که ساختمان س��ازی را تبدیل به 
امری سودآور یا ضررده می کند زمین است. 
اگر زمی��ن در متراژ باال باش��د ک��ه بتوانید 
براساس طرح تفصیلی، ساختمانی با طبقات 
باالت��ری بس��ازید 30 تا 40درص��د سود را 
می توان از این سرمایه گذاری انتظار داش��ت 
ک��ه طرح تفصیل��ی و تراکم گرفتن ش��امل 
آیتم هایی چون عرض گ��ذر کوچه، خیابان، 

متراژ زمین، موقعیت زمین و... می شود.
 بخ��ش دیگ��ری از س��ودآوری مربوط به 
ای��ن است که آپارتمان ساخته ش��ده دارای 
امکان��ات مناسب و ایده آل ب��رای به فروش 

رسیدن باشد. 

گزارشی از کسب و کار سازندگان ساختمان

سود 40 تا 200درصدی از فروش یا اجاره واحدها
خبر

رونمایی از فرصت های جدید 
سرمایه گذاری در صنعت برق 7 استان 

کشور
ش��رکت سهامی مدیریت تولید، انتق��ال و توزیع نیروی برق 
ای��ران  )توانیر( به منظ��ور جذب سرمایه گ��ذار در احداث 325 
مگ��اوات نیروگاه تولید پراکنده در هف��ت استان کشور فراخوان 
داد. ب��ه گ��زارش پایگ��اه اطالع رسانی وزارت نیرو  )پ��اون(، این 
فراخ��وان در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی 
و افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه مولدهای مقیاس 
کوچک اعالم عمومی ش��ده است. در قالب این فراخوان، استان 
خوزست��ان با 75مگ��اوات، بیشترین فرص��ت سرمایه گذاری در 
احداث نیروگاه های تولید پراکنده را به خود اختصاص داده است. 
همچنی��ن استان های مازندران، لرست��ان، همدان و مرکزی نیز 
هر کدام با 50مگاوات ظرفیت پیش بینی ش��ده، در رده دوم این 
فراخوان قرار دارند. ب��ر پایه این گزارش، استان کردستان با 34 
مگ��اوات و استان ایالم با 16مگاوات نیز جزو آخرین استان هایی 
هستند که در لیست فرصت های سرمایه گذاری معرفی شده در 
این فراخوان ق��رار دارند. این گ��زارش می افزاید: سرمایه گذاران 
عالقه من��د می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشت��ر به پایگاه 
 http: //www. اینترنتی توانیر و بخش تولید پراکنده به آدرس
tavanir. org. ir/ren_dg/generators/ مراجع��ه کنن��د. 
به گ��زارش ایرنا، تولید پراکنده، به تولی��د برق از منابع کوچک 
انرژی گفته می ش��ود. تولید پراکنده به مواردی اطالق می شود 
که برق در همان محل مصرف یا در نزدیکی محل مصرف تولید 
می ش��ود. تولید پراکنده نیروگاه های مقیاس کوچکی هس��تند 
که ظرفی��ت حداکثری تولید آنها 25مگاوات است. براساس این 
گزارش، مولدهای مقیاس کوچک، افزون بر داشتن بازده باال، از 
تلفات شبکه انتقال جلوگیری می کنند و امکان بازیابی بخشی از 
تلفات گرمایشی را نیز فراهم می کند که از جمله مزایای این نوع 
نیروگاه ها به شمار می رود. همچنین سرمایه گذاری مورد نیاز برای 
احداث این مولدها در مقایس��ه با نیروگاه های بزرگ بسیار کمتر 
ب��وده و با توجه به پراکنده بودن این واحدها و نزدیک بودن آنها 
به محل مصرف، از نظر پدافند غیرعامل اهمیت دارد. همچنین 
تولید همزمان برق، گرمایش و سرمایش از دیگر مزایای واحدهای 

تولید پراکنده است. 

قوانین و مقررات مناسب، الزمه ورود 
سرمایه گذار خارجی است

یک کارش��ناس بازار سرمای��ه درباره ل��زوم ورود سرمایه گذار 
خارجی در اقتصاد ایران گفت: سرمایه گذاری در فضایی به وجود 
می آید که قوانین و مقررات مناسب��ی برای ورود سرمایه گذاران 
وجود داشته باشد. نخستین خواسته یک سرمایه گذار مشخص 
بودن نقش��ه راه قانونگذار و مشخص کردن عدم تغییرات در آن 
بازه زمانی تعریف ش��ده است. به گزارش ایسنا، فردین آقابزرگی 
ب��ا تأکید بر نیاز به وجود سرمایه گذاران خارجی در کشور گفت: 
دانستن اصل هوشمندی سرمایه و سرمایه گذار یکی از مهم ترین 
راهکاره��ای تشویق و ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به عرصه 
تولی��د و برطرف کردن دغدغه ها و نیازهای اساسی صنعتگران و 
سرمای��ه داران در این زمینه است. وی ادام��ه داد: افزایش تولید 
مس��تلزم افزایش سرمایه گذاری است. باید برای ارتقای کمیت و 
کیفیت تولید به طور هدفمند سرمایه گذاری ش��ود. این موضوع 
می تواند از طریق ارائه راهکارهای مناسب و توجیه پذیر به انجام 
برسد. این کارش��ناس بازار سرمایه تأکید کرد: سرمایه گذاری در 
فضایی صورت می گیرد که آرام باشد و قوانین و مقررات مناسبی 
برای ورود سرمایه گذاران وجود داش��ته باش��د. وی تصریح کرد: 
برخی موانع ب��رای ورود سرمایه گذاران به تولید و صنعت تحت 
کنت��رل و اراده دول��ت و بخش��ی دیگر خ��ارج از کنترل دولت 
اس��ت. اما در مجموع اتخ��اذ سیاست اقتص��ادی در بازه زمانی 
معق��ول و مناسب عمدتا می تواند موجب برطرف ش��دن عمده 
مشکالت فعلی باشد. آقابزرگی اضافه کرد: مقایسه رضایتمندی 
سرمایه گ��ذاران در داخ��ل کشور نخس��تین مرحل��ه از ارزیابی 
سرمایه گذاران است. کما اینکه فعاالن بازار سرمایه می دانند که 
هر کس در بدو ورود، سابقه فعالیت دیگران را مورد ارزیابی قرار 
می ده��د. وی با بیان اینکه رقابت ب��ازار پول و بازار سرمایه معنا 
ن��دارد، تأکید کرد: بازار پول و سرمایه دو بال اقتصاد هس��تند و 
باید پا به پای هم رشد کنند و هر دو بازار در جهت رشد اقتصاد 
کشور پیش روند. این کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه 
نرخ بهره بانکی رقیبی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه است، 
گفت: در حال حاضر نرخ سود سپرده بانکی 18درصد، نرخ تورم 
9درص��د و ن��رخ بهره بین بانکی 22درصد اس��ت که این نرخ ها 
چندان معنایی برای اقتصادی که می خواهد رشد کند ندارد. وی 
با اشاره به عدم تحقق تک نرخی شدن ارز، گفت: دولت به عنوان 
بزرگ ترین مصرف کنن��ده ارز با ممانعت از واقعی سازی نرخ آن، 
ب��ه تولیدکنندگ��ان و صادرکنندگان لطمه می زن��د. آقابزرگی 
درب��اره نقش اقتص��اد مقاومتی در بازار سرمای��ه، گفت: یکی از 
اه��داف مهم اقتص��اد مقاومتی سرعت در انج��ام فرآیند تأمین 
مالی است تا نیازهای مالی بنگاه های اقتصادی را به نحو مطلوب 
تأمین کند. در راستای نامگذاری ش��عار امس��ال با عنوان تولید 
و اش��تغال ابزارهای الزم برای تأمین مالی بخش تولیدی کشور 
در قانون پیش بینی ش��ده است و تجربه استف��اده از این ابزارها 
در س��ال 1395 نشان داد که به بهترین ش��کل ممکن می توان 
از ب��ازار سرمایه منابع الزم را در مدت بس��یار کوتاه تأمین کرد. 
اگرچه بخش عمده این نقدینگی فراهم ش��ده، اساساً در جهت 
پوش��ش و استمهال بدهی های دولت مورد استفاده قرار گرفت، 
اما این فرآیند تأیید کننده امکان دسترسی سریع آحاد صنعتگران 
و تولیدکنندگ��ان به منابع مالی الزم است. این کارش��ناس بازار 
سرمایه افزود: رسالت بازار سرمایه تأمین منابع مالی الزم در بازه 
بلند مدت  )بیش از یک سال( ب��رای بنگاه های اقتصادی است و 
در مقطع کنونی الزم است برای سرعت بخشیدن به تحقق این 
هدف رویه گذشته اصالح شود و ضمن لحاظ کردن کلیه مقررات 
و قوانین وضع شده، سرعت الزم را در این امر به کار گرفت، چراکه 
شرایط کنونی و مجموعه عوامل مؤثر بر وضعیت اقتصادی کشور 
م��ا ایجاب می کند که خودکفای��ی الزم به جهت تنگناهایی که 
ناخواسته به وجود آمده است را بتوانیم به دست خودمان برطرف 
کنیم و عالوه بر هدف گذاری برای استفاده از سرمایه های خارجی 
در اولویت اول از امکانات و سرمایه های داخلی کشور برای تجهیز 
منابع مالی تولیدکنندگان به نحو شایسته بهره ببریم. وی اظهار 
کرد: ب��رای تحول در انجام امور و فرآینده��ا در بازار سرمایه در 
جهت همسویی با ش��عار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال باید 
به گونه ای اصالح ش��ود که به عنوان مثال اگر در گذشته فرآیند 
پذیرش اوراق برای اعم��ال آپشن فروش  )اختیار فروش تبعی( 
پروسه زمانی خاصی را در برداشت، به نحوی با سرعت بیشتر و 
مدت کوتاه تر انجام شود که برخی ناشران به سمت مکانیزم های 
مشابه در خارج از بورس ترغیب نشوند. همان گونه که تعداد قابل 
توجهی از ناش��ران هم اکنون با انعقاد قراردادهایی مشابه اختیار 
ف��روش تبعی به جه��ت نیاز مبرم به منابع مال��ی و عدم امکان 
فراهم شدن این منابع در بازه زمانی مورد نظر مجبورند دست به 
اقداماتی بزنند که نه تنها با قانون منافات دارد، بلکه ریسک های 

نکول و ایجاد اختالفات را نیز در پی دارد.

یک کارشناس مسائل اقتصادی: 
جذب سرمایه گذاری خارجی باید 

منجر به ایجاد اشتغال شود

کارش��ناس مس��ائل اقتصادی ب��ا بی��ان اینکه جذب 
سرمایه گ��ذاری دغدغه همه کشورها اس��ت، گفت: این 
سرمایه گذاری ه��ا منج��ر به ایجاد اش��تغال می ش��ود و 
کشوره��ا سعی می کنند مزایای نس��بی خ��ود را پیدا و 

سرمایه گذاران را به سمت آن جذب کنند.
 به گزارش تس��نیم، محمدحس��ین برخ��وردار با بیان 
اینکه جذب سرمایه گ��ذاری دغدغه همه کشورها است، 
گف��ت: ای��ن سرمایه گذاری ه��ا منجر به ایجاد اش��تغال 

می شود. 
در همین راستا کشورها سعی می کنند مزایای نس��بی 
خودش��ان را پیدا و سرمایه گذارها را به سمت آن رشته 

جذب کنند. 
وی به ایران اش��اره ک��رد و ادامه داد: ای��ران به دلیل 
تک محصول��ی ب��ودن یعن��ی تکی��ه ب��ر نف��ت، بیشتر 
سرمایه گذاری ها به آن سمت جذب شده است درحالی که 
زیرمجموعه زنجی��ره صنعت نفت تکمیل نشده تا مزیت 
نس��بی برای کشور به وجود بیاورد. بنابراین نتوانسته ایم 
مسئله اشتغال زایی را به وسیله صنعت نفت اصالح کنیم. 
این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی در مصاحبه با رادیو 
گفت وگو تصریح داش��ت: با وجود پتانسیل های مناسبی 
ک��ه در صنع��ت نفت داری��م، در ج��ذب سرمایه گذاری 
نتوانس��ته ایم ب��ه خوب��ی سرمایه گ��ذار ج��ذب کنی��م. 
البت��ه از قبل از انق��الب ذهنیت مردم ایران نس��بت به 
سرمایه گ��ذاری منف��ی بوده زیرا نمایندگ��ان کشورهای 
خارجی برای منافع کشورهای دیگر می جنگیدند و برای 
ای��ران نفعی در نظر نمی گرفتند و تنها محصول نهایی با 

برند خارجی عرضه می شده است. 
وی اضافه کرد: امروز نیز خیلی خوش��حال هستیم که 
مث��اًل سرمایه گ��ذار خارجی جذب کرده ای��م درحالی که 
عماًل داریم محصوالت تولید شده وارد می کنیم یعنی به 
همان ش��کلی که قبل از انقالب وجود داشته است و این 

سرمایه گذاری خارجی محسوب نمی شود. 

سرمایه گذاری در بخش ریلی باید مرتفع 
شود

عضو کمیسیون عمران عامل اصلی عدم تکمیل شبکه 
ریلی را کمبود منابع مالی برش��مرد و گفت: برای بهبود 
شرایط باید زمینه را برای جذب سرمایه گذاری ها فراهم 
کنی��م. به گزارش روابط عمومی ش��رکت راه آهن ایران، 
توسعه حمل ونقل ریلی حتی در دولت تدبیر و امید مورد 
توجه قرار گرفته و افزایش سهم بخش ریلی در ترانزیت 
کاال و اتصال تمامی نقاط کشور به ویژه قطب های صنعت 

به شبکه ریلی از برنامه های دولت است.
 تبدیل شدن به یکی از کشورهای ترانزیتی در منطقه 
با گسترش مس��یرهای ترانزیتی با قطار در کریدورهای 
بزرگ در ش��مال- جنوب و غرب- ش��رق کش��ور نیز از 
اهدافی اس��ت که رئیس جمه��وری آن را در دستور کار 

وزارت راه و شهرسازی قرار داده است. 
محمد مه��دی افتخاری، عض��و کمیس��یون عمران با 
بیان اینکه بخش حمل و نق��ل ریلی ایران جهت رسیدن 
ب��ه اه��داف چشم ان��داز 1404 خ��ود درص��دد ج��ذب 
سرمایه گ��ذاری هنگفت در بخ��ش زیرساخت های خود 
باید باش��د، گف��ت: در این بین با افزای��ش امکان جذب 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی می توان انتظار شکوفایی 

در این بخش را داشت. 
 وی اف��زود: یک��ی از دالیل اصلی عدم تکمیل ش��بکه 
ریل��ی کمبود منابع مالی است که به نظر می رسد دولت 
قدم های محکم تری را برای تأمین مالی مورد نیاز صنعت 
ریل��ی بردارد. وی بر حمایت مجلس از بخش حمل و نقل 
ریل��ی تأکید ک��رد و گفت: ب��ا توجه ب��ه برنامه و هدف 
راه آه��ن برای رسیدن به سهم 30درصدی در بخش بار، 
سرمایه ها باید در بخش نوسازی ناوگان و توسعه خطوط 
بیش از دیگر بخش ها صورت گیرد. افتخاری خاطرنشان 
کرد: سهم راه آهن از مجموع جابه جایی ها بس��یار پایین 
است، بنابراین برنامه ریزی ها باید به ش��کلی تدوین شود 
ک��ه تا پایان برنامه هفتم 80درص��د ترانزیت بار را از آن 

بخش ریلی کنیم. 

اختصاص 637 میلیون تومان برای 
سرمایه گذاری دانش بنیان

رئی��س دبیرخانه هی��أت امنای دانشگ��اه آزاد لرستان 
گف��ت: 637 میلی��ون توم��ان ب��ه ام��ور سرمایه گذاری 
دانش بنی��ان اختص��اص یافته است. به گ��زارش افالک، 
بهروز دوستی اظهار کرد: امس��ال 637 میلیون از بودجه 
پژوهش��ی دانشگاه ب��ه امور سرمایه گ��ذاری دانش بنیان 
اختص��اص یافت��ه، همچنین 207 میلی��ون تومان برای 
تأسی��س و اداره مراکز رش��د و پارک های علم و فناوری 

درنظر گرفته شده است. 
دوست��ی یادآور ش��د: ش��ورای سرمایه گ��ذاری و امور 
اقتص��ادی دانش بنی��ان گام��ی در تحقق و ش��کل دهی 

دانشگاه کارآفرین است.
 رئی��س دبیرخانه هیأت امنای لرست��ان تصریح کرد: 
این شورا با کارشناسی، ممیزی مسیر تقویت درآمدهای 

غیر شهریه ای را هموارتر می کند. 
وی در ادام��ه ب��ا بیان اینکه 3 میلی��ارد و 47 میلیون 
تومان از بودجه پژوهشی امس��ال دانشگاه آزاد و لرستان 
از محل ش��هریه هاست، خاطرنشان کرد: بخش زیادی از 
بودجه پژوهشی امس��ال دانشگاه به تجهیز آزمایشگاه ها 
اختصاص می یابد.  رئیس دبیرخانه هیأت امنای لرستان 
گفت: ح��دود 3 میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی در 

سال  جاری خریداری می شود. 

گزارش 2

قیمت آپارتمان/ یک مترمربعمنطقه

8 به باال1

5.5 تا 26

شمال دولت6.5 تا 7 / دروس 13 تا 320

7 تا 48.5

6 تا 56.5

65

7*

4.2 تا 85.5

3 تا 910

2.7 تا 103.5

2.5 تا 113.5

2.4 تا 123.5

2.5 تا 133.6

2.2 تا 145

1.5 تا 152.5

2 تا 162.3

2 تا 173

2.7 تا 183.4

3.5 تا 194

1.6 تا 204.5

3.2 تا 214.3

3 تا 225

قیمت زمین/ یک مترمربع)میلیون(منطقه

12 به باال1

10 -13 به باال2

شمال دولت10.5 تا 11/ دروس 20 تا 324

12 تا 413

9 تا 510

6.8 تا 67.2

6.8 تا 77.2

5.5 تا 88

3 تا 915

2.5 تا 103.4

2 تا 113.5

2 تا 123.3

2.1 تا 133.4

3 تا 1410

152

1.7 تا 162.3

3.7 تا 174.5

4.5 تا 185

4.5 تا 195

1.8 تا 204

4.5 تا 219

2 تا 225.5

هزینه ساخت و ساز/ مترمربع )میلیون تومان(منطقه

3 به باال1

22

شمال دولت 1 تا 1.5 / دروس 33

1.4 تا 41.5

51.2

0.8 تا 61.2

1.5 تا 72

1.6 تا 81.7

0.6 تا 92

0.7 تا 100.8

0.7 تا 110.8

120.8

0.7 تا 130.8

140.9

0.9 تا 151.2

161

0.8 تا 171

1تا 181.2

190.5

0.65 تا 201.8

1.5 تا 213.2

0.7 تا 222
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تع��داد پس��ندها )الیک ه��ا(، درج 
کامنت و افزایش تعداد دنبال کننده ها 
)فالوور( یکی از بزرگ ترین دغدغه های 
نسل جوان امروزی و کاربران فعال در 
ش��بکه های اجتماعی است، به نحوی 
که برخ��ی کاربران فض��ای مجازی و 
به خص��وص ش��بکه های اجتماعی از 
هر روش��ی برای افزایش بازدید کننده 
و الیک های خود اس��تفاده می کنند. 
انتش��ار و به اش��تراک گذاری مطالب 
اگر با تعداد الیک های بیشتری همراه 
باشد، عالوه بر افزایش اعتماد به نفس 
این کارب��ران در فضای مج��ازی گاه 
غ��رور و خودبرتربینی را نیز برای آنها 
به هم��راه دارد؛ کاربرانی که بی محابا 
ب��ه دنبال ج��ذب مخاطب هس��تند 
و از تهدی��دات و عواق��ب ای��ن جذب 
هی��چ اطالع��ی ندارند. مدتی اس��ت 
در فض��ای مجازی باب ش��ده و افراد 
س��ودجو با استفاده از تبلیغات جذاب 
س��عی دارند کاربران را با خود همراه 
کرده و اهداف مجرمانه خود را عملی 
کنند. سرقت اطالعات به عنوان یکی از 
مهم ترین اهداف مجرمانه سودجویان 
س��ایبری اس��ت؛ یکی از مواردی که 
حری��م خصوصی کارب��ران در فضای 
مجازی را تهدی��د می کند، اطالعاتی 
اس��ت که در پیج ها و اکانت های خود 
منتش��ر کرده اند؛ اطالعاتی که ممکن 
است با استفاده از ترفندهای مختلف 
و مهندس��ی اجتماعی به دست افراد 
س��ودجو بیفت��د. ج��دای از واقعی یا 
غیر واقع��ی بودن اعضا )فیک ممبرها( 
باید نس��بت به راه ه��ای افزایش این 

اعضا و فالوورها دقت بیشتری به خرج 
داد. همچنین تبلیغات جذاب یکی از 
مهم ترین راه های موجود برای ترغیب 
کاربران به انجام خواسته های مجرمان 
اس��ت؛ با همی��ن تبلیغات ج��ذاب و 
رنگارنگ اس��ت که کاربران فریب آنها 
را خورده و اقدام به انتش��ار اطالعات 
مهم، نصب نرم افزارهای پیش��نهادی 

و... کنند. 
به گفته کارشناسان، در حال حاضر 
برخی از اپلیکیش��ن ها ب��رای افزایش 
فالوور کاربران طراحی ش��ده است، به 
نحوی که بعد از نصب توسط کاربران 
و عضوی��ت در کانال ه��ا و گروه ه��ای 
مختلف، تعداد فالوورهای آنان افزایش 

چشمگیری پیدا خواهد کرد. در واقع 
این افراد کسانی هستند که از همین 
نرم افزار اس��تفاده کرده ان��د. اما درباره 
سرقت نام کاربری و رمز عبور برخی از 
این اپلیکیشن ها باید گفت روال عادی 
کار با این اپلیکیشن ها به این صورت 
است که بعد از نصب باید شماره تلفن 
ی��ا ایمیل خود را به هم��راه رمز عبور 
صفحات و پیج های خود ثبت کرد و از 
طریق عضویت در دیگر کانال ها، تعداد 

فالوورهای خود را افزایش داد. 
اما به تازگی مشاهده شده برخی از 
این نرم افزارها بعد از دریافت نام کاربری 
و رمز عبور، کاربر را به صفحه ای جعلی 
لین��ک می ده��د. براس��اس اطالعات 

سایت پلیس فتا، از این روش به عنوان 
فیشینگ نام برده شده و افراد سودجو 
با طراحی صفحات��ی جعلی به دنبال 
س��رقت اطالعات کاربران هستند. در 
این روش هم افراد سودجو با طراحی 
نرم افزارهای جعلی به دنبال دستیابی 
به ن��ام کاربری و رمز عبور کاربران در 

شبکه های اجتماعی هستند. 
در این زمینه سرگرد حمید کیانی 
- رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری 
پلی��س فت��ا - در توصیه ب��ه کاربران 
تاکید کرده است: هموطنان باید دقت 
داش��ته باش��ند هدف اصلی تبلیغات، 
ترغیب کاربران برای بازدید از سایت، 
کان��ال یا گ��روه خود اس��ت. بنابراین 

باید نسبت به تبلیغاتی که اغوا کننده 
هس��تند کمی حس��اس تر ب��ود. این 
مقام مس��ئول همچنین در خصوص 
عدم به اشتراک گذاری اطالعات مهم 
و خصوصی در ش��بکه های اجتماعی 
گفته است: در صورت دسترسی افراد 
سودجو به نام کاربری و رمز عبور شما، 
ای��ن امکان وج��ود دارد که به تمامی 
اطالعاتی که ش��ما در صفحات خود 
منتشر کرده اید دسترسی داشته باشد.

 لذا از انتش��ار و به اش��تراک گذاری 
اطالع��ات  نگه��داری  همچنی��ن  و 
ش��بکه های  در  و خصوص��ی  مه��م 
اجتماع��ی خودداری کنید. از س��وی 
دیگر عالوه بر دسترس��ی به اطالعات 
قربانی، دسترس��ی به اطالعات اعضا و 
دنبال کنندگان ش��بکه اجتماعی وی 
نیز امکان پذیر است که این افراد اصوال 

دوستان و آشنایان قربانی هستند.
 لذا هر گونه فعالیت مجرمانه تحت 
اکانت ش��ما در این ش��بکه از س��وی 
مجرم برای دوستان و آشنایان شما به 
نام شما ثبت می شود و باعث رنجش 
از شما می شود. فعالیت در شبکه های 
اجتماعی بس��یار حس��اس است لذا 
حفظ اطالعات ش��خصی و خصوصی 
در ای��ن فضا به مراتب مهم تر و جدی 
اس��ت و کاربران باید در این خصوص 
دق��ت الزم را داش��ته باش��ند و در 
صورت مواجهه با موارد مش��کوک آن 
 را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس

 »Cyberpolice. Ir« بخ��ش مرکز 
امداد و فوریت های سایبری لینک ثبت 

گزارش مردمی اطالع دهند.  

ش��رکت ارتباطات زیرساخت نسبت 
به راه اندازی ش��بکه IP ترانزیت ملی با 
هدف افزایش کیفیت در تبادل ترافیک 
اطالعات داخل کشور اقدام کرده است. 

بن��ا بر ارزیابی های انجام ش��ده، بالغ بر 
۵درصد ظرفیت اتصال اپراتورها همچنان 
از طریق اینترنت انجام می ش��د و بر این 
اساس مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم 

مق��ررات ارتباط��ات، ش��رکت ارتباطات 
 IP زیرس��اخت مل��زم ب��ه ایجاد ش��بکه
ترانزیت ملی برای اتصال ارتباطاتی شد که 
منشا داخلی داشته اما به IXP زیرساخت 
متصل نش��ده اند. در این راستا، راه اندازی 
ش��بکه IP ترانزی��ت ملی بنا ب��ر الزامات 
سیاست های توسعه شبکه ملی اطالعات 
انجام ش��ده و طبق مصوبات کمیس��یون 

تنظیم مقررات ارتباطات، برای ایجاد شبکه 
تبادل اطالعات ملی در داخل کشور، پیش 
از این شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت 
به راه ان��دازی مراکز IXP اقدام کرده بود.  
اما هدف از ایجاد این مراکز، تبادل ترافیک 
در داخل کش��ور با کیفیت ب��اال و هزینه 
کمتر ب��ود که البته ب��ه دلیل محدودیت 
ش��بکه ای، برخی از اپراتورها و سازمان ها 

امکان اتصال به ش��بکه IXP را نداش��ته 
و اتصال ش��ان همچنان از طریق اینترنت 
ص��ورت می گرفت. همچنین پیش از این 
اگر مش��ترکی برای مثال می خواست به 
یک دانشگاهی که به مرکز تبادل اطالعات 
شرکت زیرساخت متصل نبود، وصل شود 
باید از ش��بکه اینترنت استفاده می کرد و 
این اتصال برای آن ش��رکت و دانش��گاه 

هزینه اینترنت داش��ت، ام��ا هم اکنون با 
ایجاد یک الیه IP ترانزیت ملی بخشی از 
این ترافیک از طریق IXP تبادل می شود 
و بخش��ی که مربوط به سمت بین الملل 
ب��ود، از طری��ق ش��بکه IP ترانزیت ملی 
تبادل خواهد شد که در نتیجه آن شاهد 
بهبود کیفیت ترافی��ک داخلی و کاهش 

هزینه اپراتورها خواهیم بود. 

افزایش فالوور شگرد جدید مجرمان سایبری

شبکه IP ترانزیت ملی ایجاد شد

خبر

 بیش از 154 میلیون سیم کارت
 در دست مردم

تازه تری��ن گزارش دفت��ر بررس��ی های اقتص��ادی معاونت 
برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از وجود بیش 
از 1۵4 میلیون س��یم کارت واگذار ش��ده تا پایان اس��فندماه 
پارس��ال در کش��ور حکایت دارد. براس��اس تازه ترین گزارشی 
که دفتر بررس��ی های اقتص��ادی معاون��ت برنامه ریزی وزارت 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات منتش��ر کرده اس��ت تا پایان 
اس��فندماه 139۵ تعداد 1۵4 میلیون و 398هزار و788 خط 
س��یم کارت واگذار ش��ده تلفن همراه در کش��ور وجود داشته 
اس��ت. این تعداد س��یم کارت واگذار ش��ده تا پایان پارس��ال 
درحالی اس��ت که طبق گزارش همین دفتر از ابتدای فعالیت 
دولت یازدهم تا پایان شهریورماه پارسال 1۵0 میلیون و 36۵ 
هزار و ۵۵1 س��یم کارت تلفن همراه از سوی اپراتورهای تلفن 
همراه کش��ور در اختیار مردم ایران قرار داده ش��ده است. این 
گزارش نشان می دهد که تعداد 82 میلیون و 986 هزار و 304 
خط از مجموع بیش از 1۵4 میلیون س��یم کارت واگذارشده تا 
پایان پارس��ال در کشور فعال بوده است. این درحالی است که 
براس��اس گزارش دفت��ر مذکور این روند تا پایان ش��هریورماه 
پارس��ال تعداد 78میلی��ون و 668 هزار و 33 س��یم کارت از 
مجموع س��یم کارت های واگذارشده در بازه زمانی مذکور فعال 
بوده اند. براس��اس گزارش دفتر بررسی های اقتصادی معاونت 
برنامه ریزی وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات ضریب نفوذ 
مش��ترکان فعال تلفن همراه کشور به 104.14درصد تا پایان 
اس��فندماه پارسال رس��یده اس��ت در حالی که این ضریب تا 
پایان ش��هریورماه همان سال 98.72 تعداد درصد اعالم شده 
اس��ت. براس��اس گزارش تازه دفتر مذکور مشترکان پهن باند 
س��یار تا پایان اس��فند ماه پارس��ال به 33 میلیون و 246هزار 
و 69 مش��ترک رسیده اس��ت درحالی که این میزان تا پایان 
ش��هریورماه هم��ان س��ال 23میلی��ون و 44۵ ه��زار و 748 
مشترک هستند. رش��د فزاینده شاخص های فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات در بازه زمانی آغاز به کار دول��ت یازدهم تا پایان 
اسفندماه پارسال نشان از پایبندی جدی این دولت به پیشران 
توس��عه دانستن بخش آی.سی.تی اس��ت. اردیبهشت ماه سال 
1393 بود که حسن روحانی از شاخص های فناوری اطالعات 
در کشور ابراز ناخرسندی کرد و طی قراری با وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات خواس��تار رش��د این بخش تاثیر گذار شد. 
اکن��ون آماره��ای تازه بیانگر وف��ای عه��د وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات برای توسعه هرچه بیشتر این بخش است. 

آیامیدانید؟

سیستم مدیریت الکترونیکی ارتباط با 
مشتری چیست؟ 

ام��روزه یک��ی از اتفاقات مهمی که در ش��رکت ها رخ می دهد، 
 انتقال از اس��تراتژی کس��ب و کار محص��ول محور به اس��تراتژی 
مشتری محور است. از طرف دیگر افزایش رقابت میان شرکت ها و 
افزایش هنگفت جذب مشتریان جدید، باعث شده شرکت ها بیشتر 
از آنکه به دنبال جذب مش��تریان جدید باش��ند، درصدد حفظ و 
نگهداری مشتریان فعلی برآیند. شناخت و درک نیازهای مشتریان 
یکی از عوامل اساس��ی برای موفقیت سازمان ها در آینده است و 
این نیز مس��تلزم بازاریابی بس��یار کاراتری خواهد بود و در نتیجه 
رابطه با مش��تری مهم تر از هر چیز دیگ��ری خواهد بود. صنعت 
گسترده و منفعت زای گردشگری، همانند دیگر صنایع از تحوالت 
گسترده ای که در تمام ابعاد رخ می دهد مستثنی نیست؛ بنابراین 
بهب��ود کیفیت باید پیوس��ته در همه عرصه ه��ا و ارکان و اجزای 
تشکیل دهنده آن مانند حمل ونقل، میهمان پذیری و میهمانداری، 
محل اقامت و خدمات قابل ارائه باشد. در این راستا از فناوری های 
اطالعاتی مبتنی بر رویکرد مشتری گرایی و مشتری مداری به عنوان 
ابزارهایی برای بهبود کیفیت اس��تفاده می شود. از آنجا که یکی از 
عوامل اصلی موفقیت در صنعت گردشگری، فراهم کردن رضایت 
مشتریان است، امروزه در سراسر دنیا به منظور محقق ساختن این 
هدف از فناوری های نوینی از جمله مدیریت الکترونیکی ارتباط با 
مشتری استفاده می شود که هنوز در کشور ما به شکل حرفه ای و 
تخصصی کاربرد ندارد. اگر بخواهیم تعریف دقیقی از این فناوری 
ارائه کنیم، می توانیم بگوییم که یک اس��تراتژی بازاریابی، فروش 
و خدمات الکترونیکی یکپارچه اس��ت که در شناسایی، به دست 
آوردن و نگهداری مشتریان که به عنوان بزرگ ترین سرمایه شرکت 
شناخته می شوند، ایفای نقش می کند. در جهان امروزی، ارتباط 
مشتریان با سازمان از طریق کانال های ارتباطی مختلفی همچون 
ش��بکه جهانی وب، مراکز تلفن، بازاریاب ها، فروش��نده ها و شبکه 
ش��رکا صورت می گیرد. سیس��تم های مدیریت ارتباط با مشتری 
الکترونیکی، مش��تریان را به انجام کسب وکار با سازمان ها تشویق 
خواه��د کرد و راه��ی را به وجود می آورد که در آن مش��تری هر 
ن��وع کاالیی را در هر زمانی و از طریق ه��ر کانالی و در هر زبانی 
ک��ه می خواهد، دریافت کند. به این ترتیب، مش��تریان از اینکه با 
آنان به عنوان یک ش��خص منحصربه فرد رفتار می شود، احساس 
آرامش و راحتی می کنند. سیستم های مدیریت الکترونیکی ارتباط 
با مش��تری یک مخزن مرکزی برای ضب��ط و نگهداری اطالعات 
مشتریان ش��ان ایجاد می کنند و آن را در سیس��تم کامپیوترهای 
کارمندان ش��رکت ق��رار می دهند و هر ی��ک از کارمندان در هر 
زمان می توانند به این اطالعات مش��تریان دسترس��ی پیدا کنند. 
اگرچه اکثر سرمایه گذاران تالش های زیادی برای پیشرفت کاربرد 
مدیریت الکترونیکی ارتباط با مش��تری انجام می دهند، اما تعداد 
کمی از آنها می دانند که مشتریان تا چه مقدار تاثیر اقدامات آن را 
احساس می کنند. بنابراین مدیران هتل ها و آژانس ها برای حفظ 
مشتریان و برقراری یک رابطه تعاملی دو طرفه سودمند، الزم است 
یک استراتژی قدرتمند مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری را 
ایجاد کنند و توس��عه دهند؛ چراکه از طریق وب س��ایت یا دیگر 
ابزارهای مربوط به مدیریت الکترونیکی ارتباط، مدیران می توانند 

به بهترین نحو با مشتریان بالقوه و بالفعل شان در ارتباط باشند. 



 اظهارات دروغین و بی پایه ترامپ 
علیه ایران

یک��ی از مقام��ات عال��ی امنیت��ی ایران اظه��ار کرد که 
اظهارات ترامپ علیه ایران دروغین و بی پایه است. 

علی ش��مخانی، دبیر ش��ورای عالی امنی��ت ملی ایران 
اعالم کرد که اظهارات اخی��ر دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
ای��االت متحده علیه ایران کاماًل نادرست و بی اساس است. 
ش��مخانی روز ش��نبه در مصاحبه با ی��ک روزنامه روسی 
اظه��ار کرد: این ادعا کام��اًل بی اساس است و به هیچ وجه 
درست نیست و جامعه جهانی این ادعا را باور نخواهد کرد. 
دونال��د ترامپ در دیداری که از کشور عربس��تان سعودی 
داش��ته، از تمامی ملت ها خواسته در جهت منزوی کردن 
ای��ران گام بردارند و در ادامه ایران را باعث به وجود آمدن 
درگیری های فرقه ای، وحشت و تروریس��م دانسته و متهم 

کرده است. 
ترامپ، به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده، نخس��تین 
سف��ر خود را به یک کشور خارجی که ملتی برای حمایت 
از تروریس��م ش��ناخته ش��ده آغاز کرده اس��ت. همچنین 
ش��مخانی تأکید کرد که ایران خود قربانی تروریسم است. 
وی همچنین در ادامه سخنان��ش اظهار کرد: ایران تقریباً 
حدود 40 سال با تروریس��م مبارزه ک��رده است و هزاران 
نف��ر در طول جنگ برای مبارزه با تروریس��م به ش��هادت 
رسیده ان��د. اما آمریکا تنها در حادث��ه 11 سپتامبر درکی 
از تروریسم داش��ته است. حمله 11 سپتامبر یک سری از 
حم��الت در ایاالت متحده بود که نزدیک به 3000 نفر در 
آن حمالت کشته شدند و حدود 10میلیارد دالر به اموال 
و زیرساخت ها آسی��ب زد. از بین 19 نفر از هواپیماربایان 
ک��ه حم��الت 11سپتامبر را انجام داده ان��د 15 نفر آنها از 
اتباع عرب بوده و ش��واهد موج��ود نشان می دهد برخی از 

آنها با مقامات عالی رتبه سعودی در ارتباط بوده اند. 
شمخانی با تأکید بر تالش های ایران و روسیه برای حل 
بحران سوریه، عربستان سعودی و وهابیت را از منابع اصلی 
تروریسم خواند و افزود: وهابیت ایدئولوژی افراطی ای است 
ک��ه بر عربس��تان حکمفرماست که به ط��ور آزادانه توسط 
روحانیت حمایت می شود و الهام بخش تروریسم در سراسر 
جهان است. داعش و دیگر گروه های تروریس��تی تکفیری 
از این ایدئول��وژی استفاده می کنند تا مردم ادیان دیگر را 

کافر نشان دهند و آنها را به شهادت برسانند. 
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دانش آموزان حواس پرت را با کمک این 
نرم افزار شناسایی کنید! 

مدرسه ای تج��اری در پاریس در نظ��ر دارد به زودی 
ب��ه کمک نرم افزاری مجهز به ه��وش مصنوعی و آنالیز 
چه��ره، دانش آموزانی را که به درس توجهی نمی کنند، 
ش��ناسایی کند. این نرم افزار که نستور نام دارد از اوایل 
م��اه سپتامبر در کالس های مج��ازی این مدرسه مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت. 
 ،LCA طب��ق گفته های مارس��ل ساست، بنیانگ��ذار
ب��ا کمک این نرم افزار می ت��وان عملکرد دانش آموزان و 
معلمان را بهبود بخشید. نس��تور ب��ا استفاده ازدوربین 
نصب ش��ده روی رایانه هر دانش آم��وز، حرکات چشم 
و ح��االت چهره آن��ان را بررسی ک��رده و دانش آموزان 
حواس پ��رت را ش��ناسایی می کن��د. سپ��س در پایان 
ه��ر درس، سواالت��ی را مط��رح می کند ک��ه در حین 
حواس پرتی این دانش آموزان طراحی ش��ده اند و دانش 

آموزان موظف به پاسخ به این سواالت هستند. 
این نرم افزار در ابت��دا در کالس های مجازی و سپس 
در کالس های واقعی مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا 
به دانش آموزان در هنگام حواس پرتی شان اخطار داده 
ش��ود. ساست در پاسخ به خبرنگاران اعالم کرد که این 
نرم اف��زار به اف��رادی که واحد های زی��ادی را به صورت 

مجازی برداشته اند کمک قابل توجهی خواهد کرد. 
از دیدگ��اه ساس��ت، کالس ها و دوره ه��ای مجازی با 
گذش��ت این همه س��ال موفق نبوده ان��د. درمدرسه ای 
تجاری در مادرید، کالسی مجازی به نام »پنجره ای در 
جهان« تشکیل ش��ده است ک��ه در آن اساتید مطالب 
را روی پ��رده نمای��ش آموزش می دهند. این سیس��تم 
آموزش��ی همانند نس��تور به سیس��تم های  »تشخیص 
حاالت چهره« مجهز است تا میزان توجه دانش آموزان 

را اندازه بگیرد. 
طرف��داران ه��وش مصنوعی از این فن��اوری به عنوان 
معلم��ی دیجیتال استفاده می کنن��د و معتقدند که این 
سیستم می تواند با نیاز های افراد مطابقت کند و عادات 
مطالع��ه صحیح را بهبود ببخش��د. همچنین معلمان با 
کم��ک این نرم افزار می توانند از نظرات دانش آموزان در 

رابطه با تأثیر روش تدریس آنان مطلع شوند. 
رز الیک��ن، استاد دانشگاه درباره ای��ن نرم افزار گفت 
که استفاده از آن تنها برای کالس های مجازی با تعداد 

محدودی از دانش آموزان مناسب است. 
ب��ه گفته ساس��ت، فیلم های ضبط ش��ده توسط این 
نرم اف��زار رمز گذاری ش��ده ام��ا در حافظ��ه آن ذخیره 
نمی ش��وند. همچنین اطالعات موجود در آن به کس��ی 
فروخته نخواهد ش��د. این ش��رکت تنه��ا نرم افزار خود 
را به مدارس می فروش��د. نس��تور عالوه بر آنالیز چهره 
اف��راد می تواند ساعاتی را ب��رای مطالعه هر فرد در نظر 
بگی��رد و عملک��رد دانش آم��وزان را طب��ق برنامه ریزی 
خود تحت نظر داش��ته باشد. ساست در ادامه گفت که 
تصمیم گیری درباره ذخی��ره و استفاده از اطالعات این 
نرم افزار بر عهده مدرسه هاست. به اعتقاد او، این نرم افزار 
تنه��ا همیاری برای معلمان اس��ت و هیچ گاه نمی تواند 

جایگزین آنان باشد. 
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اما به راستی چرا اشتباه های رزومه بسیار 
رایج اس��ت؟ می دانید که رزومه خالصه ای 
از تجربی��ات ک��اری، سواب��ق تحصیل��ی و 
مهارت ه��ای فردی اس��ت. به همین جهت 
بای��د اطمینان حاصل کنی��د که هیچ کدام 
از اش��تباه های زی��ر در رزومه ت��ان وجود 
نداش��ته باش��د زیرا وقتی رزومه را تحویل 
کارفرما دهید اصالح آن امکان پذیر نیست، 
پ��س قبل از تحویل رزومه کاری تان از این 

اشتباه ها جلوگیری کنید. 
اگر شما در حال نوشتن نخستین رزومه 
کاری ت��ان ی��ا تجدیدنظ��ر در رزومه برای 
جس��ت وجوی کاری نیمه حرفه ای هستید 
با اجتن��اب از این مشکالت رایج می توانید 

رزومه کاری کاملی بنویسید. 

اجتناب از اشتباه های امالیی و 
غلط های دستوری

رزومه ش��ما باید از نظ��ر گرامری به طور 
کامل درست باشد و اگر نباشد کارفرمایان 
ب��ا خوان��دن رزومه ت��ان درمورد ش��ما به 
نتایج��ی چ��ون »ای��ن ش��خص نمی تواند 
درس��ت بنویس��د ی��ا این ش��خص به طور 
واضح ب��ه مس��ائل بی توج��ه و بی اهمیت 
است« می رسند. کارفرمایان زمان کمی را 
صرف خواندن رزومه ت��ان می کنند اما این 
دلیلی بر رعایت نک��ردن نکات دستوری و 

امالیی تان نیست. 

عدم توجه به جزییات
کارفرمای��ان نیاز دارنداز آنچه ش��ما در 
کس��ب وکار سابق تان انج��ام داده اید آگاه 

باشند. برای مثال:
1- ک��ار کردن همراه کارکنان در محیط 

یک رستوران 
2- کارآم��وزی، استخدام، آموزش دادن، 
نظ��ارت بی��ش از 20 نف��ر کارمند در یک 

رستوران با 2 میلیون دالر مزد ساالنه.
ه��ر دو این عب��ارات می تواند یک فرد را 
توصی��ف کند ام��ا جزیی��ات در مثال دوم 

جلب توجه بیشتری می کند. 

تالش برای رعایت استانداردها
زمانی که تالش می کنید در سراسر رزومه 
خود برای تمامی کارفرمایان استاندارد ها را 
رعای��ت کنید ممکن است رزومه ش��ما در 
سط��ل زباله پرت ش��ود زی��را کارفرمایان 

رزومه مخصوص خودشان را می خواهند.
 آنه��ا انتظ��ار دارند ش��ما به روش��نی و 
به طور خاص بی��ان کنید که چرا و چگونه 
برای موقعیت خاص��ی در سازمان مناسب 

هستید؟

 به جای دستاورد ها وظایف خود را 
مشخص کنید 

لیس��ت کردن و نوشتن وظایف شغلی 
سابق ت��ان در رزوم��ه کاری ک��ار آسانی 
اس��ت. ب��رای مثال، حضور در جلس��ات 
گروه، ثبت صورتحساب ها، کار با کودکان 
در محی��ط مراقبت روزانه و به روز رسانی 
فایل دپارتمان ها. با این حال باید بدانید 
کارفرمایان به آنچه انجام داده اید اهمیتی 
نمی دهن��د. آنه��ا به دنب��ال اظهاراتی از 
قبی��ل استف��اده از لپ تاپ ب��رای ضبط 
جلس��ات هفتگی و وارد ک��ردن آنها در 
یک فایل براس��اس کلمات مایکروسافت 
ب��رای مرج��ع سازمانی آین��ده، طراحی 
 و توسع��ه س��ه فعالیت ب��رای کودکان 
پی��ش دبس��تانی و آماده س��ازی آنه��ا 
ب��رای تعطیلی 10دقیقه ای، ش��ناسایی 
و  ب��زرگ  فایل ه��ای  ارزش  س��ال   10
تس��هیل دسترس��ی آنها ب��رای اعضای 
گ��روه هس��تند، همچنی��ن کارفرمایان 
می خواهن��د بدانن��د نقاط قوت ش��ما با 
دارد  هماهنگی  ش��رکت  مسئولیت های 
یا خی��ر؟ بنابراین تأثیرگذارترین وظایف 

شغلی تان را بنویسید. 

از نوشتن جمالت بسیار طوالنی یا 
بسیار کوتاه دوری کنید 

با وجود آنچه خوانده و ش��نیده اید هیچ 
قانون��ی در م��ورد ان��دازه یا ط��ول رزومه 
وجود ن��دارد، اما چرا؟ زیرا افراد، انتظارات 
و اولویت ه��ای مختلفی دارند که ش��امل 
رزومه نیز می ش��ود. این گفته بدان معنی 
نیس��ت که باید رزوم��ه ای طوالنی ارسال 
کنید، بلکه بهتر اس��ت اطالعات رزومه را 
در دو صفحه بگنجانی��د. اگر می توانید در 
یک صفحه هم��ه اطالعات را به طور کامل 
ج��ای دهید قطع��اً بهتر است، ام��ا نباید 
اطالعات ت��ان را بس��یار کوت��اه و مختصر 
کنید تا رزومه تان مطابق با استاندارد یک 

صفحه ای باشد. 

توجه به هدف
رزومه کاری تان باید هدفمند باشد زیرا 
کارفرمایان با خواندن رزومه تان به داشتن 

هدف در زندگی تان پی خواهند برد. 
بنابرای��ن در رزومه کاری ت��ان، اهداف 
ش��ما برای انجام کار باید برجسته سازی 
موقعیت های ش��غلی ای  ش��ود همچنین 
ک��ه در آن ق��رار گرفته ای��د اهداف تان را 
بی��ان می کنن��د و تجربه ه��ای کاری تان 
بیان کنن��ده توانایی های ش��ما هس��تند، 
بنابراین سعی کنید رزومه ای بنویسید که 
اهداف ش��ما از کار را به روش��نی نمایش 

دهد.

 نوشتن برخی افعال را ممنوع بدانید
باید رزوم��ه خود را ب��ا ادبیات محکمی 
بنویس��ید و به ج��ای به کار ب��ردن صفت 
از فع��ل استف��اده کنید ت��ا دستاورد های 
خودت��ان را بهتر منتقل کنی��د. از عباراتی 
مانند »مس��ئول« اجتناب کنید؛ در عوض 
می توانی��د از واژه »تجزیه و تحلیل یا حل 
ک��ردن« استفاده کنی��د. به عن��وان مثال 
تجزیه و تحلیل سواالت به عنوان کمک به 

4000 دانش آموز و کارکنان مدرسه.
 

اطالعات مهم را فرموش نکنید 
ش��ما ممکن است از ذک��ر مشاغل قبلی 
خود اجتناب کنید ام��ا باید بدانید اخالق 
کاری و مدیریت زمان مهم ترین نکات برای 

کارفرمایان است.
 

لینک های مرتبط
معموالً رزوم��ه مانند اسناد دیگر بی روح 
و خش��ک اس��ت، بنابراین ت��ا جایی که به 
ساخت��ار رزومه آسیب وارد نشود می توانید 
برای معرفی خودتان از لینک های پروفایل 
وبالگ ش��خصی استف��اده کنی��د که این 
اطالعات را باید در قسمت اطالعات تماس 

ذکر  کنیم. 

ترتیب زمانی معکوس
نوش��تن ترتیب سوابق باید حتماً از آخر 
به اول باش��د یعنی آنچه را که اخیراً تجربه 
کرده اید، در نخستین نگاه به چشم بخورد. 

اجتناب از رزومه نامرتب 
اگ��ر در رزوم��ه ش��ما خط ه��ا ب��ه هم 
بس��یار نزدیک است یا با فون��ت مختلفی 
نوش��ته ش��ده اند که احتماال باعث سردرد 
ارس��ال  از  قب��ل  می ش��ود،  کارفرمای��ان 
رزومه ت��ان آن را ب��رای اف��راد دیگری نیز 
ارسال کنید ت��ا از جذابیت ظاهری رزومه 
خود باخبر ش��وید و اگر خواندن رزومه تان 
سخ��ت اس��ت در نوش��تن آن تجدیدنظر 
کنید. اطالعات تماس ت��ان را صحیح وارد 
کنیدیک بار با کارآموزی که رزومه بس��یار 
کامل و فوق العاده ای داش��ت کار می کردم 
ام��ا او هی��چ وقت هی��چ تماس��ی از هیچ 
کارفرمای��ی دریافت نمی ک��رد. یک روز به 
ش��وخی از او خواستم شماره تماس هایش 
را چ��ک کند و سپس او به اش��تباهش در 
رزوم��ه پی برد و آن را اصالح کرد و سپس 
تماس هایی که انتظارش را داشت دریافت 
ک��رد. پیام اخالقی ای��ن داستان این است 
که حتی در آخرین لحظه قبل از فرستادن 
رزوم��ه کاری تان آن را ی��ک دور همراه با 

تمام جزییاتش چک کنید. 
monster. com :منبع

اشتباه های رایج در نوشتن رزومه 

افسردگی پس از عمل امری بسیار شایع است. نداشتن سالمت کامل، هزینه عمل و دیگر نگرانی ها منجر 
به این افس��ردگی می ش��وند. دانستن علت این افس��ردگی و راه های مقابله با آن برای خانواده ها بسیار مفید 

خواهد بود. افسردگی یک بیماری روانی است که می تواند زندگی را برای فرد مشکل سازد.
نشانه های افسردگی عبارتند از خستگی، دشواری در تصمیم گیری، اشتهای زیاد یا کم، خواب کم یا زیاد، 
از دست دادن عالقه به فعالیت های روزانه، اضطراب، استرس، تحریک پذیری، بی قراری، ناامیدی و فکر آسیب 

به خود یا دیگران. افسردگی به روان و جسم فرد آسیب می رساند. 

علت افسردگی پس از عمل چیست؟ 
عوامل بس��یاری در به وجود آمدن آن نقش دارند. عالئم افس��ردگی پس از عمل عبارتند از واکنش نسبت 
به بیهوش��ی، آنتی بیوتیک، درد و ناراحتی در دوران نقاهت، واکنش نس��بت به مسکن های خاص، تنش های 
فیزیکی، ذهنی و احس��اسی ناش��ی از جراحی یا اختالل و رویارویی با امکان مرگ که این عالئم در هر فرد 

متفاوت است. 
مطالع��ات اخی��ر نشان داده اند که اگر افس��ردگی پس از عمل در فردی به وج��ود آید و او برای درمان آن 
اقدامی نکند، این بیماری می تواند پس از عمل ادامه دار ش��ود. یکی از نشانه های اصلی افس��ردگی، استرس 
باالست که ش��امل استرس روانی، جس��می، ذهنی و احس��اسی می ش��ود. بروز هرگونه اختاللی که منجر به 
احس��اس درد در فرد ش��ود، می تواند منشأ استرس جسمی باش��د. عمل جراحی نیز می تواند باعث استرس 
جس��می در فرد ش��ود. داش��تن بیماری جدی، استرس روانی، ذهنی و احساسی را در فرد به وجود می آورد. 

در اکثر مواقع سعی در حفظ تعادل زندگی شخصی، اجتماعی و کاری استرس روانی را افزایش می دهد. 
چگونه افس��ردگی پس از عمل را کاهش دهیم؟ احس��اس اضطراب قبل از عمل در هر فرد امری طبیعی 
است و همانطور که گفته ش��د این افس��ردگی بس��یار رایج است. راه هایی برای کاهش این افسردگی وجود 

دارد که عبارتند از: 
- کنترل عالئم افسردگی: افراد باید سعی کنند این عالئم را کنترل و فوراً به پزشک خود مراجعه کنند. 

- نزدیک ت��ر ش��دن به دوستان و اعضای خان��واده: صحبت کردن با دوستان و اعض��ای خانواده در کاهش 
افس��ردگی بس��یار مؤثر است چرا که احس��اس حمایت از جانب دوستان و خانواده به بهبودی سریع تر فرد 

کمک قابل توجهی خواهد کرد. 
- ورزش منظم: ورزش روزانه می تواند از افس��ردگی پس از عمل جلوگیری کند. ورزش قوای جس��می و 

همچنین انرژی و عزت نفس فرد را افزایش می دهد و بدن را برای عمل آماده می کند. 
شایان ذکر است که این نوع افسردگی در عمل های جراحی قلب، مغز، پالستیک، هیسترکتومی و جراحی 

تومور بیشتر دیده می شود. 
راه های مقابله با این بیماری نیز عبارتند از ورزش منظم، خواب منظم، کنار آمدن با احس��اسات، امید به 

بهبودی و غذای سالم. 
medicalnewstoday :منبع

هر آنچه باید در مورد افسردگی پس از عمل بدانید! 
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سالمت

قدم گذاش�تن در پریا کانیون )Paria Canyon( مکانی در آریزونای ش�مالی، ممکن است این حس را به شما 
منتقل کند که به س�یاره ای دیگر منتقل ش�ده اید.این چشم انداز  از س�نگ های سفید و شن و ماسه های قرمز 
رنگ نش�ان می دهد که فقط با یک وس�یله چهارچرخ قابل دسترسی اس�ت و اما حوض طبیعی سبز رنگ، این 

یک حیات فرا زمینی نیست بلکه فقط یک حوض پرتکاپو با جلبک است.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 796 www.forsatnet.ir
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همیشه دنیای زیر آب و هر آنچه در آن بوده، برای انسان ها اسرارآمیز بوده است. شهرهایی در دنیا در زیر 
آب وجود دارند که در ش��رایط خیلی خاص و عجیبی کشف ش��ده اند. تمدن های کهن و پیشرفته ای که در 
زیر آب می زیس��ته اند و دانشمندان اصاًل انتظار مواجه شدن با چنین تمدن های پیشرفته ای را نداشته اند. در 
این مطلب تعدادی از معروف ترین ش��هرهای زیرآب معرفی می ش��وند که در مکان های اسرارآمیز و غیر قابل 

پیش بینی ای کشف شده اند. 

Yonaguni  بنای
دانشمندان هنوز نتوانسته اند با هم به توافق برسند که بنای Yonaguni ساخته دست بشر است یا یک 
مجموع��ه پیچیده که توسط طبیعت به وجود آمده است. آنها می گویند اگر این بنای سنگی عظیم، یادگاری 
از تمدن های گذش��ته باشد، توسط انسان های پیچیده و بس��یار پیشرفته ای ساخته شده که در 5 تا10هزار 

سال پیش زندگی می کرده اند که این موضوع کمی غیر عادی است. 
خرابه ه��ای این بنا در سال 19۸۶ توسط غواص��ان در نزدیکی جزیره Yonaguni Jima در ژاپن کشف 
شد. دانشمندان بر این باورند که این شهر 20هزار سال پیش در اثر زلزله ای غرق شده و به زیر آب فرورفته 
است. دالیلی که دانشمندان این سازه را به انس��ان ها ربط می دهند، وجود زوایای خاص در معماری این بنا، 

وجود راه پله و پتانسیل های فرهنگی و نمادهایی از انسان ها و حیوان ها در نمای بنا است. 

)Cleopatra’s Palace(   کاخ کلئوپاترا
کلئوپاترا نام آخرین فرعون مصر بوده که حدود دو دهه روی ش��هر الکس��اندریا فرمانروایی می کرده است. 
البته طی زلزله ای این مکان 14 قرن پیش زیر آب محو ش��د. در سال 199۶ کاخ کلئوپاترا توسط یک تیم 
غواصی دوباره کشف ش��د و عاله بر این مقادیر بس��یار زیادی از وسایل ساخت انس��ان هم در اطراف آن پیدا 

شد که شامل مجسمه سلطنتی، جواهرات بی مانند، سکه و اشیای باارزش دیگر است. 

)Pavlopetri(   پاولوپتری
یکی از قدیمی ترین ش��هرهای غرق ش��ده دنیا، پاولوپتری است که در اعماق دریای مدیترانه و در نزدیکی 
یونان قرار دارد و قدمت آن به 5000 سال پیش تخمین زده شده است. بعضی بر این عقیده اند که این شهر، 
شهر گمشده اسطوره ای آتالنتیس است، چرا که نخستین شهر زیر آبی  است که از افسانه اش قدیمی تر است. 
این ش��هر در سال 19۶۷ توسط نیکوالس فلمینگ و تیم باستان شناسی اش از دانشگاه کمبریج کشف شد و 

یافته های آنها به عنوان بزرگ ترین یافته های عصر برنز شناخته می شود. 
پاولوپت��ری ب��ه اندازه ای منحص��ر به فرد است که حتی تم��ام خیابان ها، کوچه ه��ا، ساختمان ها، حیاط ها، 

گورستان ها و حتی مکان های مذهبی آن تماما مشخص و واضح هستند. 

)Lion City(   شهر شیر
وقتی یک ش��هر به طور عمد غرق می ش��ود و به دست فراموش��ی سپرده می ش��ود، باید چه کرد؟ در چین 
شهری به نام Shicheng وجود دارد که به  »آتالنتیس شرق« مشهور است. این شهر به صورت عمدی و به 
دست دولت در سال 1959 غرق ش��د و تا سال 2011 به دست فراموش��ی سپرده شد. معماری خانه های این 
شهر از خاندان های MING  و QING که ۶00 سال پیش بر آنجا حکومت می کرده اند گرفته شده و حاال 

این شهر غرق شده به یک بهشت واقعی برای توریست های ماجراجو تبدیل شده است. 
grunge.com منبع

معروف ترین شهرهای زیر آب

گردشگری
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