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رئیس کل بانک مرکزی از طرح جدید س��که 5 هزار ریالی رونمایی و از توزیع 
آن در نیمه خردادماه، همزمان با بزرگداش��ت سالروز رحلت حضرت امام خمینی 
)ره( خب��ر داد.  ب��ه گ��زارش »فرصت امروز« از بانک مرکزی، ولی اهلل س��یف در 
آیی��ن رونمایی از س��که جدید 500تومانی با گرامیداش��ت ی��اد بنیانگذار کبیر 

جمهوری اس��امی گفت: تولید سکه و اسکناس فرصت مناسبی است 
که جلوه هایی از رهبران تأثیرگذار و بزرگان علم و اندیشه، ایام و...

توزیعازنیمهخردادماهآغازمیشود

رونمایی از سکه جدید 500 تومانی

5رمضان1438-سـالسوم
شماره798-16صفحه-1500تومان
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سرمقاله
نگاهیبهدردودرمان
نظامبانکیایران

 نرخ س��ود بانکی در سال جاری، با 
سال گذش��ته تفاوت چندانی نخواهد 
داش��ت. بانک ه��ا به وی��ژه بانک های 
ضعیف تر و کوچک تر، با مشکل جدی 
در تامی��ن منابع مواجه ش��دند. این 
بانک ها به دلیل ع��دم رعایت ضوابط 
حرفه ای بانکی گرفتار شدند، پول های 
م��ردم را گرفتن��د و ب��ه بخش هایی 
تسهیات دادند که امکان بازگشت آن 
وج��ود ندارد یا اگر هم پول ها به بانک 
برگردد، به موقع نیست. در شرایط فعلی 
بانک ها برای اداره امورشان نیاز به تامین 
منابع دارند و در این مسیر، در رقابت با 
بانک های دیگر حرکت می کنند و تنها 
رقابت مرسوم بین بانک ها برای جذب 
منابع بیشتر، پرداخت سود باالتر است. 
یکی از بانک ها 20 هزار میلیارد تومان 

بدهی دارد که به طور حتم...
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احمدحاتمییزد
کارشناسبانکی



مرک��ز پژوهش های مجلس اعالم کرد که در 
صورت تداوم روند رش��د بخش ه��ای مختلف 
اقتصادی مانند س��اختمان و مس��کن در سال 
1396، ش��اید بتوان سال 1395 را سال پایانی 

سراشیبی اقتصاد ایران دانست. 
مرک��ز  ام��روز«،  »فرص��ت  گ��زارش   ب��ه 
پژوهش ه��ای مجلس در گزارش��ی ب��ا عنوان  
در  کالن  اقتص��اد  عملک��رد  از  »تصوی��ری 
دولت های مختلف« به بررسی عملکرد اقتصاد 
کالن ایران از س��ال 1368 تا 1395 پرداخته 
اس��ت و کارنامه چهار دولت پ��س از جنگ را 
با رویکردهای اقتصادی متفاوت نقد و بررس��ی 

کرده است. 
در گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس آمده 
اس��ت که نرخ رش��د اقتصاد ایران پس از یك 
دوره اف��ت طی س��ال های 1356 ت��ا 1367 و 
تجربه ش��ش س��ال رش��د اقتصادی منفی که 
نتیج��ه طبیعی بی ثباتی س��ال های نخس��ت 
انق��الب اس��المی و دفاع مقدس ب��ود، مجددا 
از س��ال 1368 در مسیر رش��د بلندمدت قرار 
گرف��ت.  براس��اس گزارش 
مرک��ز پژوهش های مجلس، 
اقتصاد ایران طی س��ال های 
1380 ت��ا 1386 باالتری��ن 
نرخ رش��د را تجربه کرد و از 
س��ال 1386 روند نزولی در 
متغیر رشد اقتصادی و سایر 
ایران  اقتص��اد  متغیره��ای 
مانند رشد بخش صنعت و... 

آغاز شده است. 
پای��ان س��ال 1394،  در 
تولید ناخالص داخلی سرانه 
در ایران همچنان به س��طح 
این متغیر در س��ال 1386 
نرس��یده و با مالحظه رشد 
8.9درص��دی  اقتص��ادی 
برای س��ال 1395 می توان 
عن��وان ک��رد ک��ه در پایان 
ناخالص  تولید  سال 1395، 
داخلی س��رانه از سطح این 
مق��دار ب��رای س��ال 1386 
بیشتر شده و به سطح سال 

1389 رسیده است. 
در صورت تداوم روند رشد 
اقتصادی رخ داده ش��ده در 
س��ال 1395 و به ویژه رشد 
بخش های مختلف اقتصادی 
مانند س��اختمان و مس��کن 
در سال 1396، شاید بتوان 

س��ال 1395 را س��ال پایانی سراشیبی اقتصاد 
ایران در این مقطع دانس��ت.  ع��الوه بر مقدار 
رش��د اقتصادی، کیفیت رش��د اقتصادی نیز از 
مواردی اس��ت که در این گ��زارش مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت. یکی از شاخص هایی که در 
بررس��ی کیفیت رش��د اقتصادی مورد استفاده 
قرار می گیرد، میزان اشتغال ایجاد شده همراه 
با رش��د اقتصادی است. در حالت معمول رشد 
اقتصادی باید همراه با ایجاد ش��غل باش��د، اما 
در برخی موارد به خصوص در کش��ورهایی که 
دارای منبع طبیعی هستند، رشد بدون اشتغال 
نیز مشاهده ش��ده که موجب بی کیفیت شدن 
رش��د اقتصادی می ش��ود. از همین رو، بررسی 
میزان اش��تغال ایجاد شده از س��ال 1385 به 
بع��د  )از زمانی که داده ه��ای مربوطه موجود 
اس��ت( نشان می دهد که رش��د اقتصادی طی 
دوره 1387 تا پایان 1393 رشد غیراشتغال زا 

بوده است. 
به ط��ور خالصه، گزارش مرک��ز پژوهش های 
مجل��س در 6 بند به تحلیل عملک��رد اقتصاد 

کالن ایران پرداخته است: 
1- نرخ ه��ای رش��د ب��اال، بی��ش از هر چیز 
مره��ون درآمده��ای نفتی بوده اس��ت که این 
دلیل کاف��ی برای ش��کنندگی اقتص��اد ایران 
محس��وب می ش��ود. بی ثبات مان��دن نرخ های 
رش��د، در اقتصاد ایران بس��یار مش��هود است، 
هرچند دامنه نوس��ان عمدت��اً بین 3/5 تا 5/5 
اس��ت. به نظر می رسد فراتر رفتن از این دامنه  
)جز در س��ال های اس��تثنا( و ثب��ات آن حتی 
برای ی��ك دوره چهارس��اله نیازمند اصالحات 

ساختاری است. 
2- کس��ری تراز جاری کش��ور  )بدون نفت( 
نی��ز ارتباط روش��نی با صادرات نفت��ی دارد و 
در ص��ورت افزایش درآمده��ای صادرات نفت، 
باید منتظر افزایش کس��ری تراز جاری  )بدون 
نفت( و وخامت توازن خارجی نیز بود. مدیریت 
واردات و تراز جاری به نحوی که در س��ال های 
پی��ش رو با افزایش صادرات نفتی، به کس��ری 
تراز منجر نش��ود، با حفظ سیاست های پیشین 

بخش تجاری ممکن نیست. 
3- جن��س رش��د اقتصادی کش��ور طی دهه 
اخی��ر اش��تغال زایی کمی داش��ته و تحت تأثیر 
افزای��ش درآمده��ای نفتی، بهب��ود نیافته و در 
سال های تحریم نفتی هم، لزوماً کاهش را تجربه 
نکرده اس��ت. نوسان اش��تغال زایی عمدتاً منشأ 
سیاستگذاری داخلی دارد اما هیچ گاه روند باثباتی 
را تجربه نکرده است. به بیان دیگر سیاست های 
تحریك موقت اش��تغال، تنها در یك یا دو سال 
سقف های تجربه شده  )600 هزار شغل( را لمس 

کرده و مجدد اقتصاد ایران به پایین تر از متوسط 
عملکرد اشتغال زایی خود بازگشته است. به نظر 
می رسد روند باثبات در ایجاد شغل باالتر از سقف 
مذکور نیازمند اصالح سیاست های بازار کار است. 
عالوه بر شرایط کالن کشور به خصوص از منظر 
ثبات اقتصادی و محیط کس��ب وکار، عامل مهم 
در اش��تغال زایی وجود هماهنگی عملیاتی میان 
نهادهای مختلف مؤثر در اش��تغال زایی ش��امل 
سیس��تم های بانکی، آموزشی، تأمین اجتماعی، 
اجرایی و... اس��ت که به نظر می رس��د تحول در 
آنه��ا زمانبر اس��ت.  4- ش��اخص نابرابری جزو 
معدود ش��اخص هایی اس��ت که با رشد یا درآمد 
نفت همگرایی زیادی نداش��ته و بیشتر متأثر از 
سیاس��ت های اقتصادی دولت ها و مسئله تورم، 
نوس��ان داشته اس��ت. دولت هایی که همزمان با 
اعمال سیاست های بازتوزیعی غیرشتاب زده، توان 
کنترل تورم را داش��ته اند، توانس��ته اند برای کل 
دوره دولت، روند کاهش نابرابری را تثبیت کنند. 
با توجه به تغییرات بطئی در این شاخص، پایین 
نگه داشتن تورم و داشتن یك سیاست بازتوزیعی 

تدریجی، می تواند گزینه بهتری باشد. 
5- تورم  )به استثنای سال 1391 که بیشتر 
ناش��ی از جهش ارز در شوک تحریم بود( یکی 
از مهم ترین ش��اخص هایی اس��ت که عملکرد 
بخش ه��ای مختل��ف اقتص��اد ای��ران را متأثر 
می کن��د. گذش��ته از باال بودن متوس��ط تورم 
نس��بت به س��ایر اقتصادها، بی ثباتی نرخ تورم 
در ایران، یکی از بیماری های مزمن محس��وب 
می ش��ود. بلندپروازی سیاستی همزمان با عدم 
انضباط مالی، همواره با دو یا س��ه سال فاصله 

به تورم های باال منجر شده است. 
6- اگ��ر دو قله تورم��ی  )1374 و همچنین 
رون��د  بگیری��م  نادی��ده  را   )1392  -  1391
شاخص رفاه خانوار  )سهم هزینه های خوراکی 
از کل( هم��واره و با کندی بهبود یافته اس��ت، 
این موض��وع تقریباً در مورد ش��اخص حداقل 

دستمزد واقعی نیز صادق است. 
چنانک��ه در ای��ن 6 بند اش��اره ش��د، خارج 
ش��دن از دامنه متعارف ش��اخص های اقتصاد 
ایران و حفظ ثبات رش��د  )ولو برای یك دوره 
چهارس��اله(، کاری دشوار و کم سابقه در تجربه 
دولت ه��ای چهارگانه پ��س از جنگ تحمیلی 
محسوب می شود. چنین تغییری در عملکردها 
منوط به ش��رایطی اس��ت که بتوان��د عملکرد 
اقتص��اد ای��ران را به نح��و چش��مگیری ارتقا 
بخشد. جز مس��یر اصالحات ساختاری، امکان 
خروج معجزه آمی��ز از وضعیت کنونی نهادی و 

سیاستی اقتصاد ایران وجود ندارد. 
در پایان گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 

فهرس��تی از اصالحات اقتص��ادی برای ارتقای 
عملکرد اقتصاد کالن نیز پیشنهاد شده است: 

* اصالح قوانین پایه ای در حوزه نظام بانکی 
مانن��د قانون پول��ی و بانکی، بان��ك مرکزی و 
بانکداری بدون رب��ا و همچنین در حوزه نظام 
مال��ی مانن��د قان��ون برنامه و بودج��ه و قانون 
محاس��بات عمومی در دس��تور کار دولت قرار 
گیرد. در اص��الح این قوانین بای��د مواردی از 
قبیل هدایت سیاس��ت های مالی در چارچوب 
میان مدت و مدیریت مؤثر و هدفمند درآمدها، 
هزینه ه��ا و بدهی ه��ا با صراحت، ش��فافیت و 

جامعیت و وحدت مورد تأکید قرار گیرد. 
* اجرای اح��کام قانونی موجود و مصوب در 
حوزه ش��فافیت، دسترس��ی آزاد به اطالعات و 

مبارزه با مفاسد اقتصادی. 
* اص��الح مدیریت بازار انرژی در کش��ور با 
ه��دف مدیریت کارایی مع��ادل مصرف روزانه 
نزدیك به 5میلیون بش��که نفت خام در داخل 

کشور. 
* تراکم زدای��ی و در موارد الزم تمرکززدایی 
در اداره ام��ور بخش عمومی ب��ا هدف تقویت 
مسئولیت پذیری و جلب مشارکت عموم مردم 
به منظ��ور تجهی��ز و تخصی��ص منابع جهت 
اجرای مأموریت های قانونی دولت با اس��تفاده 
حداکث��ری از ظرفیت های محلی و منطقه ا  ی و 

تقویت مدیریت شهری. 
* تهیه اسناد ملی در حوزه های آب، انرژی، 
صنع��ت و مع��دن و... و اس��تفاده حداکثری از 
ظرفیت نهادها، بنیادها، قرارگاه ها، شهرداری ها 
و صندوق ها و بخش  خصوصی و سرمایه گذاری 
خارجی برای دستیابی به اهداف کشور در این 

حوزه ها. 
* تجمیع همه منابع حمایتی  )اعم از منابع 
عمومی و منابع در اختیار نهادها و مؤسسه های 
عمومی غیردولتی(، تعریف جامعه هدف و انواع 

حمایت های الزم درباره هر یك از آنها. 
* نظ��ارت دقیق ب��ر اجرای م��اده 7 برنامه 
ششم و کنترل میزان استفاده از منابع حاصل 
از ص��ادرات نفت و کنترل هزینه های دولت در 
س��قف جدول 4 برنامه شش��م و نظارت دقیق 
بر اج��رای ماده 8 برنامه شش��م جهت کنترل 

بدهی های دولت. 
* تدوین و اجماع رسانی در خصوص سیاست 
حمایتی کش��ور از رش��ته فعالیت های محدود  
)تعیی��ن کننده سیاس��ت صنعت��ی و تجاری( 
و ت��الش برای همگ��را س��اختن حمایت های 
غیرهدفمند، غیرمشروط و غیرشفاف کنونی در 
قوانین و مقررات به عنوان جزو مکمل تس��هیل 

محیط کسب وکار در بسته حمایت از تولید. 

مرکز پژوهش های مجلس سال 1395 را پایان سراشیبی اقتصاد ایران اعالم کرد
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ارسال دعوت نامه جهت حضور در مناقصه نفتی ایران 
شل و توتال به حضور در میادین نفتی 

ایران نزدیک تر شدند
دعوت نام��ه جهت حض��ور در مناقصه نفتی ای��ران برای 
شرکت های بزرگ نفتی دنیا در هفته جاری به این شرکت ها 
با هدف انتخاب لیست نهایی ارسال شده است و شرکت های 

شل و توتال از جمله مهم ترین این شرکت ها هستند. 
به گزارش ایس��نا، یك منبع آگاه از ارس��ال دعوت نامه به 
ش��رکت های بین المللی نفتی برای حضور در مناقصه نفتی 
ایران خبر داد و گفت: دعوت نامه به شرکت های بزرگ نفتی 

از جمله شل و توتال ارسال شده است. 
براس��اس این گ��زارش ای��ن دعوت نامه به ش��رکت های 
مح��دودی ارس��ال ش��ده ک��ه ش��رکت های ش��ل، توتال،       
CNPC  و ساینوپك جزو این شرکت ها محسوب می شوند. 
براس��اس این گزارش علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران پیش از این اعالم کرده بود بعد از ارسال دعوتنامه 
برای ش��رکت های بین المللی اسناد رس��می در اختیار آنها 
قرار خواهد گرف��ت. این دعوتنامه با هدف انتخاب لیس��ت 
 نهایی شرکت های بین المللی ارس��ال می شود و اینکه برای 
آخرین بار مشخص شود کدام شرکت های صاحب صالحیت 

برای حضور در مناقصه میدان نفتی آزادگان تمایل دارند. 
به گفته وی، ش��رکت هایی که برای آنها دعوتنامه ارسال 
می ش��ود همان 29 شرکتی هس��تند که صالحیت آنها قبال 
تأیید ش��ده اس��ت. ما به آنها دعوتنامه ارسال می کنیم که 
عالقه من��دی خود را برای ش��رکت در مناقصه میدان نفتی 
آزادگان اعالم کنند. در نهایت لیستی از این شرکت ها تهیه 
می ش��ود تا اسناد مناقصه آماده ش��ده و در اختیار آنها قرار 

گیرد. 

پاسخ وزارت نفت به جوسازی های صادرات گاز به 
ترکیه

ارتباط دادن این پرونده به کرسنت، 
دروغ پراکنی است

وزارت نفت در واکنش به ادعاهای برخی رسانه های منتقد 
دولت درب��اره تحویل گاز رایگان به ترکیه به عنوان پرداخت 
جریمه اعالم کرد: برخی رسانه ها برای سرپوش گذاشتن بر 
نقش منفی باند خود و دوستان ش��ان در ماجرای کرس��نت، 
جبهه تازه ای گشوده و سعی کرده اند موضوع شکایت ترکیه 

از ایران بر سر نرخ گاز را به پرونده کرسنت ربط دهند. 
به گ��زارش  »فرصت ام��روز« از وزارت نفت، در اطالعیه 
اداره کل رواب��ط عمومی این وزارتخانه آمده اس��ت: در ابتدا 
و به صراحت اعالم می کنیم آنچه انجام می ش��ود در اجرای 
ق��رارداد منعقده ب��رای صادرات گاز به ترکی��ه بوده و امری 
متعارف برای تسویه حس��اب بین ش��رکت ملی گاز ایران و 
ش��رکت بوتاش ترکیه و در چارچوب ضوابط بین المللی و با 

احترام به قرارداد موجود است. 
در ادامه این اطالعیه آمده اس��ت: اما برخی رس��انه ها به 
م��وازات ش��بهه افکنی های برخی دوس��تان نزدیك خود در 
آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری و جوسازی علیه دولت و 
مدیران وزارت نفت، برای س��رپوش گذاشتن بر نقش منفی 
باند خود و دوستان شان در ماجرای کرسنت، به زعم خویش 
جبهه تازه ای گشوده و سعی کرده اند موضوع شکایت ترکیه 

از ایران بر سر نرخ گاز را به پرونده کرسنت ربط دهند. 
وزارت نفت یادآور شده است: این باند، بنابر شیوه مألوف، 
راه شانتاژ، عدم بیان همه حقایق و وارونه جلوه دادن بخش 
دیگ��ری از واقعیت را برگزیده اند تا به ظاهر، نتیجه مطلوب 

حاصل آید! 
در این اطالعیه آمده اس��ت: واقعیت ماجرا این اس��ت که 
جمهوری اسالمی ایران در س��ال 1996 میالدی  )1374( 
ق��راردادی به منظور فروش گاز با ترکیه منعقد کرد. پس از 
مدت��ی ترکیه به قیمت آن روز خری��د گاز از ایران اعتراض 

کرد و مذاکراتی در این باره آغاز شد. 
در ادامه این اطالعیه آمده است: اما سرانجام ترکیه در سال 
2005  )نیمه دوم س��ال 1384( به داوری بین المللی شکایت 
کرد. این ش��کایت در س��ال 2009 میالدی یعنی 1387 و در 
زمان دولت مورد وثوق »کیهان و دوستانش«، منجر به صدور 
حکمی ش��د که براس��اس آن، ایران باید قیمت گاز صادراتی 
خ��ود به ترکی��ه را 12.5درصد کاهش م��ی داد و مابه التفاوت 
دریافتی ه��ای پیش از آن را که رقمی حدود یك میلیارد دالر 
می ش��د به ترکیه بازپرداخت می کرد که البته این رقم توسط 
دولت گذشته پرداخت شد و این باند رسانه ای و سایر مدعیان 

امروزی هم آن موقع هیچ سروصدایی راه نینداختند. 
در ای��ن اطالعیه تأکید ش��ده اس��ت: م��ا معتقدیم دولت 
گذش��ته در این باره مرتکب خطایی نشده و شکایت ترکیه، 
رأی دادگاه و رفت��ار دولت وق��ت ایران در عرف قراردادهای 
تج��اری یك رویداد عادی و معمولی بوده و دلیلی هم برای 
س��روصدا وجود نداشته است؛ آنچه غیرعادی به نظر می آید 
رفتار فعلی این آقایان و جوسازی های امروزشان علیه وزارت 

نفت است! 

نفت

بهترین بهره برداری از منابع نفتی در کدام دولت 
اتفاق افتاده است؟ 
 دولت یازدهم

رکوردشکن رشد اقتصادی

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نش��ان می دهد که در 
بی��ن دولت های پنجم تا یازدهم بهتری��ن عملکرد به لحاظ 
بهره ب��رداری از مناب��ع نفت��ی در جهت رش��د اقتصادی را 

به ترتیب دولت های پنجم، هشتم و هفتم داشته اند. 
اقتص��اد ایران طی نیم قرن اخیر، چه در بخش درآمدهای 
ارزی و چه منابع بودجه عمومی دولت، وابس��تگی باالیی به 

درآمدهای ناشی از صادرات نفت پیدا کرده است. 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که میزان 
دالری صادرات نفت و گاز به نحو قابل توجهی در دولت های 

نهم و دهم بیش از دولت های قبل و بعد از آن است. 
از س��وی دیگر، همواره نرخ رش��د اقتصادی ایران متاثر از 
درآمد نفت و گاز بوده اس��ت. به عبارت دیگر، در زمان های 
افزایش درآمدهای نفت و گاز، رشد هم افزایش یافته است. 
با این حال، نس��بت ای��ن دو متغی��ر در دولت های مختلف 
متفاوت بوده اس��ت؛ ب��ه نحوی که در دول��ت پنجم میزان 
ص��ادرات نف��ت و گاز برای ایجاد هر درصد رش��د اقتصادی 
4.18 میلی��ارد دالر و در دولت ده��م 67.17 میلیارد دالر 
بوده است. در دولت یازدهم این میزان 13.99 میلیارد دالر 

بوده است. 
داده های رش��د اقتص��ادی از مرکز آمار اس��تفاده ش��ده 
و نرخ رش��د اقتصادی برای س��ال 1395 براس��اس برآورد 
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی است. در بین 
دولت ه��ای پنج��م ت��ا یازدهم بهتری��ن عملکرد ب��ه لحاظ 
بهره ب��رداری از مناب��ع نفت��ی در جهت رش��د اقتصادی را 
به ترتیب دولت های پنجم، هفتم و هشتم داشته اند. هر چند 
رش��د باالی اقتصادی س��ال 1368 که ناشی از رشد منفی 
قابل توجه در س��ال 1367 بوده، عامل اصلی بهبود عملکرد 

دولت پنجم محسوب می شود. 
براس��اس ج��دول مربوطه، کمترین بازده منابع ناش��ی از 
صادرات نفت و گاز در دولت دهم صورت گرفته است. رشد 
منفی ش��دید اقتصادی در س��ال 1392 موجب افزایش این 
مقدار در سال 1393 و رشد باالی اقتصادی سال 1368 نیز 

موجب کاهش برای دولت پنجم شده است. 
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وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای 
تفاهم نام��ه همکاری با س��ازمان اوقاف 
و امور خیریه گف��ت: آمارهای پیش نگر 
نشان می دهد که بخش مسکن در حال 

رشد معامالت است. 
به گزارش »فرصت امروز«، تفاهم نامه 
همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و 
سازمان اوقاف و امور خیریه برای احیای 
بافت های ناکارآمد شهری و روستایی و 
جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در 
شهرها و ساماندهی بافت های حاشیه ای 
و نامناس��ب روز گذش��ته همزم��ان با 
برگزاری س��ی امین جلسه س��تاد ملی 
بازآفرینی شهری پایدار به امضا رسید و 
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در 
این نشست از رشد بخش مسکن بنا به 

آمارهای پیش نگر خبر داد. 
این تفاهم نامه با هدف همکاری متقابل 
درخصوص تعیین تکلیف امالک موقوفه 
واقع در طرح ه��ای عمرانی و بافت های 

فرس��وده و س��کونتگاه های غیررسمی 
)حاشیه نش��ینی( و با هدف دستیابی به 
راهکارهای عملی، کمک به عمران، احیا، 
مرمت، بازسازی و توسعه موقوفات کشور 
بین دو وزارت راه و شهرسازی و سازمان 

اوقاف و امور خیریه به امضا رسید. 

بخش مسکن در حال رشد است
وزی��ر راه و شهرس��ازی در حاش��یه 
مراسم امضای این تفاهم نامه همچنین 
از افزای��ش معام��الت و رش��د بخ��ش 
مسکن خبر داد و گفت: اگر شما همین 
امروز ب��ه مطبوعات مراجعه کنید، تمام 
شاخص های پیش نگر نشان می دهند که 
ما در آس��تانه یک رشد در حوزه مسکن 
هس��تیم. عباس آخوندی افزود: با توجه 
به ورود جریان سوداگری بسیار گسترده 
در حوزه مس��کن در س��ال های گذشته 
که منجر به احداث بیش از 4.6 میلیون 
واحد مسکونی خالی یا خانه دوم است، 

بیش��ترین لطمات بر اثر سیاس��ت های 
غلط دوره گذش��ته به ای��ن بخش وارد 
شده اس��ت. آخوندی با اشاره به امضای 
تفاهم نامه همکاری با س��ازمان اوقاف و 
ام��ور خیریه گفت: در س��تاد بازآفرینی 
ش��هری مبنایی که قرار داده ایم عمدتا 
بحث تمدن ایرانش��هری اس��ت. در این 
تمدن یک��ی از کانونی ترین محورهایی 
که سکونتگاه های ما را شکل می داده چه 
قبل و چه بعد از اسالم نیایشگاه ها بوده 
اس��ت که باید در مجموعه های شهری 
مورد توجه قرار گی��رد. عباس آخوندی 
گفت: در بحث بازآفرینی ش��هری پیش 
از نوسازی تک بنا، نخستین بحث هویت 
بخش��ی اجتماعی اس��ت. بدون هویت 
اجتماعی امکان هیچ گونه بازسازی وجود 
ن��دارد. در هویت اجتماع��ی می توانیم 
تجمع ایجاد کنیم و با سازمان اجتماعی 
برای حل مسائل گفت وگو کنیم. وزیر راه 
وشهرس��ازی با اشاره به بحث مساجد و 

مراکز مذهبی و فرهنگی گفت: بهترین 
جایی که می توانیم در ش��هرهای جدید 
که فاقد س��ابقه سکونت اس��ت مردم را 
متش��کل کنیم و گفت وگ��وی جمعی 
داش��ته باشیم مساجد است. آخوندی با 
تأکید بر نقش موقوف��ات در بازآفرینی 
ش��هری بیان کرد: برای افزایش کیفیت 
زندگی در بافت های فرس��وده نیاز داریم 
که از اماکن موقوف��ه بهره وری جدیدی 
داشته باشیم، لذا امضای این تفاهم نامه 
در م��اه مبارک رمض��ان موجب خیر و 

برکت برای مردم ایران خواهد بود. 
به گفت��ه آخوندی، بخش عم��ده ای از 
معم��اری،  ارزش  دارای  س��اختمان های 
موقوفه اس��ت و تفاهم نامه امروز یک اقدام 
کلیدی است تا بتوانیم دبیرخانه ای در مرکز 
ایجاد کنیم و شاهد یک حرکت مستمر و 
مداوم باشیم تا این موقوفات با شرایط امروز 
جامعه همساز ش��ود و بتواند به ما کمک 
کند. همچنین حجت االسالم والمس��لمین 

محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان 
اوقاف و امور خیریه در این مراس��م گفت: 
در سطح کش��ور بیش از 1200 مجموعه 
درمانی موقوفه و 133 بیمارس��تان داریم. 
هیچ کس هم نمی گوید اینها موقوفه است. 
بعض��ی از بیمارس��تان های موقوفه بیش 
از مراک��ز درمانی به مردم خدمات رس��انی 
می کنن��د. وی افزود: مس��اجد نیز همان 
موقوفه اس��ت. اگر مس��اجد نبودند مردم 
ب��رای بعض��ی از امورات خود می بایس��ت 
هزینه ه��ای زی��ادی پرداخ��ت می کردند. 
همین انتخابات در مس��اجد برگزار ش��د. 
همچنین حدود 8000 امامزاده داریم. در 
بعد علمی و فرهنگی، عدد قابل توجهی از 
کتابخانه ها، مدارس، دانشگاه ها، حوزه های 
علمیه در حیطه موقوفات ق��رار دارد. این 
مراک��ز چون به نام وقف خوانده می ش��ود 
ارزش این س��رمایه ها دیده نمی ش��ود، در 
حالی  که هرچه الزمه زندگی امروز بشری 

است در این موقوفات وجود دارد. 

آغاز فصل مشترک همکاری وزارت راه و سازمان اوقاف در بهسازی بافت های ناکارآمد شهری 

وزیر راه و شهرسازی: بخش مسکن در حال رشد است
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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از تعریف و طراحی کدهای شناس��ایی 
و رهگی��ری برای کاالها در س��ه گروه 
مختلف خبر داد و گفت: با رونمایی از 
سامانه شناسه کاال، امکان ایجاد شناسه 
و کد رهگیری ب��رای کاالها به صورت 

الکترونیکی فراهم شده است. 
به گ��زارش »فرصت ام��روز« یداهلل 
صادقی روز گذشته در نشست خبری به 
مناسبت رونمایی از سامانه شناسه کاال، 
از طراحی کدهای شناسایی و رهگیری 
برای کاالها در س��ه گروه مختلف خبر 
داد و افزود: گ��روه اول این کاالها دارو، 
مکمل های دارویی، تجهیزات پزشکی، 
لوازم آرایشی، تلفن همراه و تجهیزات 
ارتباط��ی قاب��ل نصب س��یم کارت و 
دخانیات است و این کاالها از تاریخ 31 
اردیبهشت ماه ملزم به واردات براساس 
شناسه مربوطه هستند و این شناسه در 
مبدا س��فارش داده می شود و برخالف 
طرح ش��بنم، قرار نیست داخل کشور 

کدی سفارش داده یا نصب شود. 
واردات��ی  کااله��ای  دوم  گ��روه  او 
را ل��وازم برق��ی، لوازم خانگ��ی برقی، 
قطعات مصرفی و یدکی وسایل نقلیه، 
فرآورده ها و مشتقات نفت و پتروشیمی، 
ط��ال و ش��مش و مصنوع��ات زینتی، 
منسوجات و پوشاک، اسباب بازی، دام 
زنده )گوش��ت سفید و قرمز( دانست و 
گفت: از تاریخ 31 خردادماه استفاده از 
شناس��ه واردات برای واردات تمام این 

کاالها الزامی است. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گروه سوم را کاالهایی چون محصوالت 
کشاورزی )شامل برنج، گندم، دانه های 
روغنی، کنجاله، س��موم و بذرها و. . .( 

معرفی کرد و گفت: طبق آیین نامه های 
ای��ن  واردات  اس��ت  الزم  موج��ود 
محصوالت نی��ز از تاریخ 31 خردادماه 

با شناسه های تعریف شده انجام شود.
 

یک هزار و ۴۹۷ قلم کاال در 
سامانه شناسه کاال ثبت می شود

معاون ام��ور اقتص��ادی و بازرگانی 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت کل 
اقالم مش��مول سامانه شناس��ه کاال را 
یک ه��زار و 4۹۷ قلم کاال اعالم کرد و 
با اعالم ثبت شناس��ه برای حدود 400 
هزار قل��م کاالی دارویی ب��ا راه اندازی 
این سامانه گفت: کاهش هزینه اسناد 
مبادله شده، کاهش زمان و شفاف سازی 
بیشتر از مهم ترین اهداف راه اندازی این 
سامانه اس��ت و کل اقالم مشمول یک 
هزار و 4۹۷ کاال اس��ت که حدود 400 
هزار قلم کاالی دارویی در حوزه پزشکی 

نیز باید گام به گام وارد سامانه شوند. 

وی ب��ا تأکید ب��ر این موض��وع که 
انبارهای نگهداری کاال نیز باید نسبت 
به دریافت شناسه انبار در سامانه جدید 
شناس��ه کاال اقدام کنن��د، عنوان کرد: 
شفاف سازی فرآیندهای تجاری با امکان 
رصد و کنترل کاال از لحظه ورود و تولید 
تا مرحله عرضه، با سامانه الکترونیکی 

شناسه کاال فراهم می شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه این موض��وع که 
برای شفافیت بیش��تر از سیستم های 
مالی مانند pos نیز اس��تفاده خواهد 
ش��د، گف��ت: تمامی کااله��ای عرضه 
ش��ده در بازار باید شناسه کاال منطبق 
بر شناس��نامه کاال دریاف��ت کنند که 
شناسنامه کاال خصوصیات، ابعاد و رنگ 
کااله��ا را دربر می گیرد و بین 8 تا 12 
رقم ویژگی مختلف برای کاالها متغیر 
است. معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت شناسه را سبب 
ایجاد امکان تمایز بین کاالها در عرضه 

دانست و گفت: خاصیت کد رهگیری 
نیز این است که امکان تمایز بین تعداد 

اقالم از هر کاال را فراهم می آورد.
 

سامانه شناسه کاال به 
شفاف سازی و کنترل قاچاق 

کمک می کند
صادق��ی با بی��ان اینک��ه واردکننده 
باید به س��امانه جامع تجارت مراجعه 
و طبق دستورالعمل اقدام کند، گفت: 
وقتی کاالها در سیستم نصب شناسه 
وارد شدند، شناسه رهگیری روی کاال 
پیاده می ش��ود که هم امکان رصد در 
سطح بازار را دارد و هم امکان ممیزی 
کاالهایی که به ش��کل قانونی تولید یا 

وارد شده فراهم می شود. 
وی افزود: 10 کارگروه در گروه های 
کاالی��ی مختلف 11 دس��تورالعمل را 
حاوی قواعد کس��ب و کار ب��رای ایجاد 
شناسنامه و تولید شناسه ایجاد کرده اند. 

معاون امور اقتص��ادی و بازرگانی با 
بیان اینکه صرف به کارگیری شناس��ه 
رهگیری مباحث مربوط به قاچاق کاال 
را برطرف نمی کند، اضافه کرد: براساس 
این سیستم جامع، تجارت هم شفاف تر 
می شود و هم زمینه ای فراهم می شود 
که بعد از اینکه اطالعات کاال در سامانه 
بیم��ه و حمل و نقل درج ش��د، کاال به 

انباری می رود که دارای شناسه است.
وی ادامه داد: تمام مراکزی که محل 
دپو و نگهداری کاال هس��تند، شناسه 
انبار دریافت می کنند و همه کاالهای 
تولید داخل و وارداتی به هر جا می روند 
باید دارای شناسه باشند و این شناسه 
و کد رهگیری مجموعه ای را تش��کیل 
می ده��د که به ش��فافیت گردش کاال 
کم��ک می کند و در کنترل قاچاق نیز 

مؤثر است. 
به گفته صادقی، کاربران با استفاده 
از اطالعات مندرج در راهنمای سامانه 
شناس��ه کاال می توانن��د ط��ی فرآیند 
مشخصی ثبت نام کنند و برای استفاده 
از این س��امانه کاربر باید ابتدا اطالعات 
مربوط به احراز صالحی��ت )دارا بودن 
کارت بازرگانی، شناسه صنفی و شماره 
ملی شرکت( را ثبت کند و بعد از ورود 
به س��امانه باید مش��خص کند که آیا 
کاالی وارداتی از مبدا GTIN دارد یا 
اینکه کاربر خودش GTIN  دریافت 

کرده است. 
وی توضیح داد: گزینه دوم این است 
ک��ه کاالی واردات��ی GTIN ندارد و 
باید از مرکز ملی ش��ماره گذاری کاال و 
خدمات ایران   )IranGS1( ایران کد 
دریافت کند یا از شناسه داخلی سامانه 

استفاده کند. 

معاون وزیر صنعت از تعریف شناسه  برای 3 گروه کاالی وارداتی خبر داد

سامانه جامع  »تجارت« رونمایی شد
اقتصاد کالن

عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد
دولت برای تأمین نقدینگی بخش خصوصی 

برنامه داشته باشد
بخش خصوصی از دولت دوازدهم چه انتظاراتی دارد؟ عالءالدین 
میرمحمدصادقی، عضو اتاق بازرگانی ایران پاسخ می دهد: مهم ترین 
انتظاری که بخش خصوصی از هم��ه دولت ها و از دولت دوازدهم 
دارد ای��ن اس��ت ک��ه در تصمیم گیری ها و سیاس��ت گذاری های 
اقتصادی از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی استفاده کنند. البته 
در دول��ت یازدهم به این مس��ئله و جایگاه بخش خصوصی توجه 
می ش��د ولی انتظار بخش خصوصی این است که بیشتر و بهتر از 
این ظرفیت ها و توان کارشناس��ی اس��تفاده شود. عالء میرمحمد 
صادق��ی در گفت وگو با پایگاه خبری ات��اق ایران می گوید: دولت 
باید با تدوین اس��تراتژی منسجم از بخش خصوصی حمایت کند. 
این حمایت هم می تواند به صورت اصالح قوانین و مقررات باشد و 
هم شامل بسته های حمایتی- مالی. مهم ترین مشکل حوزه تولید، 
کمبود نقدینگی است. دولت باید برای تأمین نقدینگی در حوزه 
تولید برنامه منسجمی داشته باشد.  او ادامه می دهد: البته در کنار 
توجه به جایگاه بخش خصوصی واقعی، دولت باید برخی از رویه ها 
نادرس��ت را اصالح کند و برخی از رویه ها را که جزو دستاوردهای 
مثبت کارنامه دولت یازدهم اس��ت ادامه دهد. او معتقد است: یکی از 
مهم ترین دس��تاوردهای دولت یازدهم، کاهش تورم و بهبود نس��بی 
معیشت مردم بوده است. دولت با هدف گذاری دقیق و درست می تواند 
به نتایج دلخواه و موردنظر برسد. بنابراین دولت دوازدهم هم می تواند 
همین مسیر را طی کند و با ثبات بخشی به نرخ تورم تک رقمی، امکان 
برنامه ریزی برای فعاالن اقتصادی و بهبود معیشت مردم را فراهم آورد. 
او تأکید می کند: امس��ال به اهمیت تولید و کاهش نرخ بیکاری توجه 
ش��ده اس��ت، در حوزه بیکاری با توجه به رکودی که در اقتصاد ایران 
حاکم بود، اتفاق خاصی رخ نداد و همچنان این مس��ئله بیکاری است 
که جامع��ه ایران را درگیر خود کرده اس��ت. دولت دوازدهم می تواند 
موضوع کاهش نرخ بیکاری را به عنوان یکی از اهداف خود تعیین کند. 
البته باید دقت داش��ت که کاهش بیکاری ربط مستقیمی به وضعیت 
اقتصاد کالن کشور دارد. به گفته عالءالدین میرمحمدصادقی، چرخه ای 
معیوب در اقتصاد ایران شکل گرفته است. خانواده ها با جوانان بیکاری 
و توان مالی کم برای خرید مواجهند و از طرف دیگر انبار کارخانه ها پر 
از کاالهایی شده که مشتری برای آنها وجود ندارد. این چرخه درنهایت 
اجازه توس��عه را از صاحبان کس��ب وکار می گی��رد. دولت باید فضای 
کس��ب وکار در کشور را تس��هیل کند و امکان حضور سرمایه گذاری 
را مهیا س��ازد. در این صورت اش��تغال جدید نیز ب��رای جوانان ایجاد 
می ش��ود. در نهایت نیز با ش��اغل ش��دن توده ای از جمعی��ت ایران، 
امکان خرید برای مردم ایجاد می شود و در بازار با تقاضای کم کشور، 
 تحرکی رخ می دهد که نتیجه آن تولید بیش��تر و شغل بیشتر است.  
»یک��ی از برنامه های جدی دولت دوازدهم جذب س��رمایه گذاری در 
کش��ور باش��د«، این را عالءالدین میرمحمدصادق��ی می گوید و ادامه 
می ده��د: بازار 400میلیونی منطقه و ش��رایط کش��ورهای همجوار، 
بستر مناس��بی را برای توس��عه صادرات مهیا کرده است. نیروی کار 
تحصیلکرده و جوان، دسترسی به انواع راه های مواصالتی مانند جاده، 
راه آهن و فرودگاه، دسترسی به بندرها در شمال و جنوب کشور و البته 
امنیتی که در کشور حاکم است، امکانی را ایجاد می کند که بیش از هر 
زمان دیگری امیدوار به حضور سرمایه گذاران خارجی باشیم، اما برای 
دس��تیابی به این هدف باید چند نکته به صورت راهبردی در دس��تور 
کار قرار گیرد. عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران معتقد اس��ت: شرط 
اول حضور سرمایه گذاران خارجی اصالح برخی ساختارهای اقتصادی، 
ازجمل��ه اصالح نرخ ارز، بهره تس��هیالت بانکی و مبارزه جدی و مؤثر 
با فساد اس��ت. قدم بعدی ایجاد زمینه های تسهیل فضای کسب وکار 
و البته اقدام مؤثر نهایی ایجاد ثبات در نظام اقتصادی کش��ور اس��ت. 
درصورتی که این مقدمات مهیا شود، به طور حتم سرمایه گذار خارجی 
و داخلی هم تمایل به حضور در اقتصاد ایران را پیدا می کند و درنهایت 
راه جدیدی برای توسعه کشور باز می شود. او تصریح می کند: از طرف 
دیگر دولت باید با تدوین استراتژی منسجم از بخش خصوصی حمایت 
کند. این حمایت هم می تواند به صورت اصالح قوانین و مقررات باشد 
و هم می تواند ش��امل بس��ته های حمایتی- مالی باشد. مثال حمایت 
از صادرکننده ها با بسته های تش��ویقی یا حمایت از تولیدکننده ها با 
پرداخت تسهیالت کم بهره در دستور کار دولت باشد. مهم ترین مشکل 
حوزه تولید کمبود نقدینگی است. دولت باید برای تأمین نقدینگی در 

حوزه تولید برنامه منسجمی داشته باشد. 

خبر

جزییات رشد اقتصادی سال ۹٥ به روایت مرکز آمار 
ایران منتشر شد

رشد اقتصادی ٨.3 درصدی ایران در 
سال گذشته

رشد اقتصادی س��ال 13۹۵ با احتساب نفت 8.3 و بدون 
نفت 6.3 درصد بوده است. 

ب��ه گزارش »فرصت امروز« از مرک��ز آمار ایران، محصول 
ناخالص داخلی به قیمت ثابت س��ال 13۷6 در سال 13۹۵ 
به رق��م 6۷30۹4 میلیارد ریال با نفت و 6413۷۵ میلیارد 
ریال بدون احتس��اب نفت رسیده اس��ت، در حالی که رقم 
مذکور در س��ال قبل با نفت 62123۷ میلیارد ریال و بدون 
نف��ت 6034۹4 میلیارد ریال بوده که نش��ان از رش��د 8.3 
درصدی محص��ول ناخالص داخلی با نف��ت و 6.3 درصدی 

محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال 13۹۵ دارد. 
محص��ول ناخالص داخلی ب��ه قیمت ثابت س��ال 13۷6 
در س��ال 13۹۵ به رق��م 6۷30۹4 میلیارد ری��ال با نفت و 
6413۷۵ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در 
حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت 62123۷ میلیارد 
ریال و بدون نفت 6034۹4 میلیارد ریال بوده که نش��ان از 
رش��د 8.3 درصدی محصول ناخال��ص داخلی با نفت و 6.3 
درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال 13۹۵ 
دارد. نتای��ج مذکور حاکی از آن اس��ت که در س��ال جاری 
رش��ته فعالیت های گروه کشاورزی ۵، گروه صنعت  )شامل 
معدن، صنع��ت، انرژی و س��اختمان( 11.3و گروه خدمات 
۷.1 درصد نس��بت به س��ال قبل، رشد داشته است. الزم به 
ذکر است رشد گروه صنعت عمدتا ناشی از افزایش صادرات 

نفت خام و گاز طبیعی بوده است. 
محاس��بات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب 1۵ بخش 
اصلی متش��کل از 42 رش��ته فعالیت انجام می ش��ود که بر 
این اس��اس گروه کشاورزی ش��امل زیر بخش های زراعت و 
باغ��داری، دامداری، جنگل��داری و ماهیگیری، گروه صنعت 
ش��امل زیر بخش های اس��تخراج نفت خ��ام و گاز طبیعی، 
استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی 
و س��اختمان اس��ت و گروه خدمات ش��امل زیر بخش های 
عمده فروشی و خرده فروش��ی، هتل و رستوران، حمل و نقل 
و ارتباطات، واسطه گری های مالی، مستغالت، امور عمومی، 

آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است. 

گزارش بانک مرکزی از تحوالت قیمت کاالهای اساسی
بیشترین میزان گرانی به مرغ رسید

در بی��ن کااله��ای اساس��ی مرغ ب��ا رش��د ۷.۷ درصدی 
بیش��ترین میزان رش��د قیمت را در هفته اول خردادماه به 

خود اختصاص داده است. 
به گزارش ایسنا، بنابر آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت 
خرده فروش��ی برخی از کاالهای اساس��ی خوراکی در هفته 
منتهی به پنجم خردادماه امس��ال، گرانی پنج کاال، دو مورد 

ارزانی و چهار مورد ثبات قیمت ثبت شده است. 
بناب��ر این گزارش در هفته اول خردادماه قیمت گوش��ت 
مرغ حدود ۷.۷ درصد نس��بت به هفته پایانی اردیبهش��ت 
افزایش داشته و هر کیلو حدود ۷ هزار و 410 تومان فروش 

رفته است. 
همچنین قیمت گوش��ت در حد 0.3 درصد گران ش��د و 
عرض��ه آن به گونه ای بوده که هر کیلو گوش��ت گوس��فند با 
اس��تخوان حدود 43 هزار و ۹00 تومان و هر کیلو گوش��ت 
گاو گوساله بی استخوان تا 3۷ هزار و 3۵8 تومان گران شده 
اس��ت. در گروه لبنیات قیمت تمامی اقالم نس��بت به هفته 
ماقبل ثابت بوده، ولی تخم مرغ تا 3.۵ درصد افزایش قیمت 
داشته است و هر شانه ۹800 تا 11۵00 تومان فروش رفت. 
در گ��روه برنج قیمت تم��ام اقالم بدون تغیی��ر بود و در 
گروه حبوبات قیمت متوس��ط مجموع تا 0.1 درصد افزایش 

داشته است. 
ام��ا برای میوه ه��ا کاهش 0.3 درصدی و س��بزیجات نیز 
ارزانی 3.8 درصدی ثبت ش��د. بهای قند 0.3 درصد و شکر 
0.6 درصد گران ش��ده، اما چای خارجی و انواع روغن نباتی 

ثبات قیمت داشت. 



»فرص�ت امروز«: ماجرای موسس��ات مالی 
غیرمجاز و ازجمله مؤسس��ه کاس��پین در نظام 
بانکی ایران، بی شباهت به قصه ای پرغصه نیست 
و شورای پول و اعتبار در اسفندماه سال 94 به 
شرطی با صدور مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری 
کاسپین موافقت کرد که نخستین ماموریتش، 
س��اماندهی تعاونی های هش��ت گانه فرشتگان، 
امیدجلی��ن، بدرتوس، پیوند، الزهراء، حس��نات 
اصفهان، دامداران و کش��اورزان کرمانشاه، عام 
کشاورزان مازندران توسط سهامداران آنها باشد. 
این در حالی اس��ت که بانک مرکزی به عنوان 
مق��ام ناظر پولی و بانکی بارها با درج اطالعیه و 
نیز قرار دادن لیس��ت بانک ها و موسسات مجاز 
روی وب سایت خود از س��پرده گذاران خواسته 
بود هوشیارانه در حفاظت از اموال و دارایی های 
خود بکوش��ند، ام��ا آنچه از س��الیان قبل آغاز 
ش��د این بود که بس��یاری از س��پرده گذاران به 
هوای سود بیشتر به س��مت سرمایه گذاری در 
ای��ن موسس��ات روی آوردند، ام��ا همانطور که 
بارها ولی اهلل س��یف، رئی��س کل بانک مرکزی 
نی��ز تأکید کرده اس��ت، هیچ بانک و مؤسس��ه 
اعتب��اری، بی دلیل اقدام به ارائه نرخ های س��ود 
ب��اال نمی کند. به بیان بهتر، س��ود باالتر نه تنها 
عایدی برای سپرده گذار ندارد، بلکه منافع او را 
نیز در طوالنی مدت به خطر می اندازد و در این 
بین بانک ها و موسسات غیرمجازی که از سوی 
بانک مرکزی، مجوزی را کسب نکردند، به هیچ 
وجه مکانی امن برای س��پرده گذاران و حفاظت 

از پول آنها نیستند.
 

تعیین تکلیف ۴۰۰ هزار سپرده گذار 
فرشتگان

ح��دود4۰۰ هزار س��پرده گذار تعاونی منحله 
فرش��تگان که مبالغ س��پرده آنها تا سقف ۲۰ 
میلیون تومان اس��ت، در دومین مرحله تعیین 

تکلیف قرار گرفته اند. 

 ب��ه گ��زارش ایس��نا، دی��روز همزم��ان ب��ا 
س��اماندهی  دوم  مرحل��ه  خردادم��اه  نه��م 
سپرده گذاران تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از 
زیرمجموعه های مؤسسه اعتباری کاسپین آغاز 
شد. پیش��تر و از ۲۸اردیبهشت ماه مرحله اول 
برای مش��خص کردن وضعیت سپرده گذاران تا 
س��قف ۱۰ میلیون تومان این تعاونی در دستور 

کار قرار گرفته بود. 
بزرگ تری��ن  به عن��وان  فرش��تگان  تعاون��ی 

کاس��پین،  زیرمجموعه 
ه��زار   4۵۰ ح��دود 
س��پرده گذار دارد که از 
این تعداد تا 4۰۰ هزار 
نف��ر را س��پرده گذاران 
زیر ۲۰میلیون و مابقی 
که ح��دود ۵۰ هزار نفر 
را تش��کیل می دهن��د، 
باالت��ر  ارق��ام  دارای 
هس��تند. در عین حال 
فرشتگان حدود  در  که 
۷۳۰ هزار فقره حس��اب 
ثبت ش��ده ک��ه حدود 
۶۵۰ ه��زار فقره متعلق 
به حس��اب های زیر ۲۰ 
میلی��ون و مانده متعلق 

به سپرده های باالی ۲۰میلیون تومان است. 
 در مجموع سپرده گذاران تا سقف ۲۰میلیون 
می توانند با مراجعه به ۲۰ شعبه اصلی کاسپین 
که بانک مرک��زی مجوز فعالیت آنه��ا را صادر 
کرده اس��ت، وضعیت حس��اب خ��ود را تعیین 

تکلیف کنند. 
در حال��ی آخرین اخبار حاک��ی از آن بود که 
با وج��ود گذش��ت ۱۰ روز از آغاز س��اماندهی 
س��پرده گذاران خ��رد فقط ح��دود ۱۳ میلیارد 
تومان پرداخت ش��ده بود که در قیاس با بدهی 
۵۶۰۰ میلیاردی این تعاونی که البته تمامی آن 

می تواند به س��پرده گذاران تعلق نداشته باشد، 
رقم ناچیزی خواهد بود. 

ای��ن در حالی اس��ت که روز دوش��نبه گروه 
بزرگی از س��پرده گذاران فرشتگان مقابل بانک 
مرکزی تجمع و اعتراض کردند که با حواش��ی 
بس��یاری نیز هم��راه ب��ود. افرادی ک��ه عمدتا 
از س��پرده گذاران کالن و ب��ا ارق��ام چند ۱۰۰ 
میلیون��ی و حت��ی میلی��اردی بودند ک��ه برای 
دریاف��ت تمامی مبالغ خود به اضافه س��ود آن 
کسانی  می دادند.  شعار 
ک��ه اغل��ب س��ودهای 
درص��دی   ۳۵ ت��ا   ۳۰
در  و  ک��رده  دریاف��ت 
بین آنه��ا بودند افرادی 
سپرده گذاری  بابت  که 
خ��ود مبالغ��ی بیش از 
۳۵میلی��ون توم��ان در 
م��اه نیز س��ود دریافت 

می کردند. 
در کنار درخواس��تی 
ک��ه ای��ن گ��روه برای 
دریاف��ت کام��ل وجوه 
خود داش��تند، موردی 
قاب��ل توجه نی��ز وجود 
دارد. بناب��ر اعالم منابع 
رس��می در جریان س��اماندهی فرش��تگان، در 
روزهای گذش��ته و از زمان آغاز پرداخت مبالغ 
به سپرده گذاران خرد، این سپرده گذاران کالن 
بودند که با تحریک صاحب��ان مبالغ کوچک تر 
عمدت��ا مان��ع از ورود آنها ب��رای تعیین تکلیف 
حساب های خرد شده و این از عوامل اصلی رقم 
۱۳میلیاردی پرداخت ش��ده به س��پرده گذاران 

است. 
ای��ن درحالی اس��ت که با توج��ه به تصمیم 
مش��ترک ق��وه قضاییه و بانک مرک��زی قرار بر 
این ش��د در چارچوب ضوابط، 9۰درصد مبالغ 

س��پرده گذاران به طور نقد پرداخت و ۱۰درصد 
باق��ی بمان��د و بع��د از ارزیابی دارایی ه��ا و از 
مح��ل م��ازاد آن پرداخت ش��ود. در این حالت 
رقم س��پرده گذاران خرد ت��ا ۲۰ میلیون تومان 
به گون��ه ای خواه��د بود ک��ه حتی ب��رای رقم 
۲۰میلیون��ی ت��ا ۱۸میلیون توم��ان پرداخت و 
۲میلیون باقی می ماند، اما در مورد سپرده های 
کالن مثال یک میلیاردی تا ۱۰۰ میلیون تومان 
باقی خواه��د ماند که ب��رای آنها رضایت بخش 
نب��وده و از س��پرده گذاران خ��رد می خواهن��د 
نس��بت ب��ه دریافت مبال��غ اقدام نک��رده تا در 
نتیجه اعتراض آنها بتوانند منابع را به طور کامل 

دریافت کنند. 
با این حال مش��خص آن اس��ت ک��ه با توجه 
به منابع موجود ارزیابی ش��ده فرشتگان، منابع 
کافی برای پرداخت تمامی وجوه نداشته و باید 
به ط��ور مرحله ای پیش برود. ای��ن روال تعیین 
تکلیف س��پرده گذاران، موضوعی ناآشنا نبوده و 
در مورد تعاونی های منحله میزان و ثامن الحجج 

نیز در این مسیر پیش رفت. 
ب��ه عبارت دیگر، تاکنون ح��دود ۱۳ میلیارد 
تومان تنها بابت تعیین تکلیف سپرده گذاران تا 
سقف ۱۰میلیون تومان پرداخت شده است که 
این رقم در مقایس��ه با تع��داد حدود 4۰۰ هزار 
نفری که برای این مرحله پیش بینی ش��ده بود 
رقم اندکی است. البته در این میان تعداد شعب 
دارای مجوز کاس��پین در سراس��ر کش��ور تنها 
حدود ۲۰ مورد اس��ت که نمی تواند پاسخگوی 
نیاز مش��تریان باشد و در همان حال پراکندگی 
ش��عب نیز یکی دیگر از مش��کالت است. البته 
پیش بینی شده است که کاسپین مجوز تأسیس 
۸۰ ش��عبه را از بانک مرک��زی دریافت کند که 
البت��ه اخذ ای��ن مجوز منوط به این امر اس��ت 
که در ازای تعطیلی هر پنج ش��عبه تعاونی های 
موجود، یک ش��عبه جدید در اختیار مؤسس��ه 

اعتباری کاسپین قرار گیرد. 

رئیس کل بانک مرکزی از طرح جدید سکه 
۵ هزار ریالی رونمای��ی و از توزیع آن در نیمه 
خردادماه، همزمان با بزرگداشت سالروز رحلت 

حضرت امام خمینی )ره( خبر داد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« از بانک مرکزی، 
ولی اهلل س��یف در آیین رونمایی از سکه جدید 
۵۰۰تومانی با گرامیداش��ت یاد بنیانگذار کبیر 

جمهوری اسالمی گفت: تولید سکه و اسکناس 
فرصت مناسبی است که جلوه هایی از رهبران 
تأثیرگ��ذار و ب��زرگان عل��م و اندیش��ه، ایام و 
مناس��بت های ویژه فرهنگ و تاریخ این مرز و 

بوم در آن استفاده شود. 
وی افزود: س��که های یادبود ک��ه نمونه ای از 
آن ب��ه همت متخصصان ای��ن صنعت در بانک 

مرکزی تولید و رونمایی شد و در میانه خرداد 
منتشر خواهد شد، از این دست است. 

در این مراس��م رئیس کل بانک مرکزی، در 
خصوص میزان ضرب سکه جدید ۵۰۰تومانی 
گفت: بانک مرکزی مجوز ضرب س��که ۵ هزار 
ریالی رایج با طرح جدید به میزان ۲۰ میلیون 
قطع��ه را اخذ کرده اس��ت ک��ه در چهاردهم 
خردادم��اه امس��ال به مناس��بت بزرگداش��ت 
سالروز رحلت حضرت امام خمینی )ره( منتشر 

می شود. 
وی افزود: در س��که ۵ ه��زار ریالی از همان 
تصویر حضرت امام در واترمارک اسکناس ۱۰ 

هزار ریالی جدید، استفاده شده است. 
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اش��اره 
به توزیع اس��کناس جدید هزار تومانی در نیمه 
خردادماه و در آس��تانه سالروز رحلت حضرت 
امام خمین��ی )ره( به خودکفایی بانک مرکزی 

در تولید مطلس و واترمارک اشاره کرد و گفت: 
خوش��بختانه با تالش و همت همکاران، بانک 
مرکزی موف��ق به تولید واترم��ارک با طراحی 

جدید و با کیفیت شده است. 

در این آیین از دست اندرکاران این طرح، 
قدردانی شد 

در طراح��ی اس��کناس جدید ه��زار تومانی 
که اواخر س��ال گذش��ته حجت االسالم حسن 
روحانی رئیس جمهوری آن را رونمایی کرد، از 
نقوش اس��لیمی به عنوان نماد فرهنگ و هویت 
ایرانی- اسالمی بهره گرفته شده است. در طرح 
پشت این اسکناس نیز، تصویر آرامگاه حافظ به 
همراه شعر  »هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد 
به عشق؛ ثبت است بر جریده عالم دوام ما« از 
اش��عار لسان الغیب با خطاطی یکی از خطاطان 

برجسته کشور گنجانده شده است. 

توزیع از نیمه خردادماه آغاز می شود

رونمایی از سکه جدید 5۰۰ تومانی

جدال بانک مرکزی با تعاونی های اعتباری غیرمجاز ادامه دارد

کالف سردرگم کاسپین نگاهی به درد و درمان نظام بانکی ایران

 نرخ سود بانکی در سال جاری، با سال گذشته تفاوت چندانی نخواهد 
داشت. بانک ها به ویژه بانک های ضعیف تر و کوچک تر، با مشکل جدی 
در تامین منابع مواجه شدند. این بانک ها به دلیل عدم رعایت ضوابط 
حرفه ای بانکی گرفتار شدند، پول های مردم را گرفتند و به بخش هایی 
تسهیالت دادند که امکان بازگشت آن وجود ندارد یا اگر هم پول ها به 
بانک برگردد، به موقع نیست. در شرایط فعلی بانک ها برای اداره امورشان 
نیاز به تامین منابع دارند و در این مس��یر، در رقابت با بانک های دیگر 
حرکت می کنند و تنها رقابت مرس��وم بین بانک ها برای جذب منابع 
بیشتر، پرداخت سود باالتر است. یکی از بانک ها ۲۰ هزار میلیارد تومان 
بدهی دارد که به طور حتم بخش عمده ای از این بدهی، تسهیالتی است 
که به بعضی سازمان ها پرداخت  شده، اما بازگردانده نشده است. بانک 
دیگ��ری داریم که بخش عظیمی از مناب��ع آن در پروژه های نیمه کاره 
قفل  شده اس��ت. این بانک و مشابه آن مجبور است برای ادامه حیات 
با وعده س��ود باال س��پرده های مردم را جذب کن��د. حتی یکی از این 
 بانک ها نزدیک به ش��روع سال جدید طرحی را با وعده سود ۲۲ تا ۲۵

 درصد اجرا کرده بود و شعب این بانک در روزهای نزدیک به پایان سال 
شلوغ شده بود. مردم با وعده سود باال ترغیب به سپرده گذاری می شوند، 
این در حالی است که بانک هایی که مشکل بیشتری دارند، وعده سود 
بیش��تری می دهند.  به نظر من تصمیم گی��ری بانک های خصوصی و 
دولتی در کاهش نرخ سود بانکی صادقانه نیست. بانک ها تصمیمی را 
اعالم می کنند که قصد اجرای آن را ندارند. متاسفانه باید گفت صداقت 
از تمام ارکان و بخش های کشور رخت بربسته و نظام بانکی هم جزئی از 
آن است. قبح بی صداقتی از بین رفته و بانک ها هم جزئی از مجموعه ای 
هستند که اعالم می کنند که سود را کاهش می دهند، اما این تصمیم 
را عملی نمی کنند.  راه بانک مرکزی در مواجهه با بانک ها روشن است. 
بان��ک مرکزی باید بانک ها را وادار کند تا براس��اس ضوابط کمیته بال 
حس��اب ها و مدیریت شان را تنظیم کنند. بانک ها براساس این ضوابط 
نمی توانند بیش از ۲۰ درصد از سرمایه شان را به شرکتی وام بدهند این 
در حالی است که بسیاری از بانک ها، چه خصوصی و چه دولتی از حد 
مجاز در این زمینه تجاوز کردند. نظارت بانک مرکزی ضعیف بوده است 
و البته اختیاراتی که بانک مرکزی در مواجهه با بانک های منسوب به 
نهادهای دولتی و نظامی دارد محدود است. مجموعه حاکمیت کشور 
باید هرچه زودتر قانون جدیدی را که به  موجب آن اختیارات بیشتری 
ب��ه بانک مرکزی برای نظارت به بانک ها می دهد تصویب کند. در قدم 
دوم، صندوق بین المللی پول راه بانک مرکزی در حل مس��ائل بانک ها 
را روش��ن کرده است. صندوق بین المللی پول پس از بررسی وضعیت 
بانک های ایران پیش��نهاد های مشخص و تعریف شده ای را در گزارشی 
ارائه کرده است. براساس این گزارش سرمایه بانک ها باید افزایش داده 
ش��ود. بانک هایی که هیچ وقت کار آنها درست نمی شود، منحل شود 
و بانک های مش��کل دار در هم ادغام شوند. ضوابط پولشویی و کفایت 
س��رمایه و تسهیالت به مشتریان عمده رعایت ش��ود. این گزارش نه 
مختص به امس��ال بلکه از س��ال های پیش ارائه  ش��ده است. صندوق 
بین المللی پول اعالم کرده که درد نظام بانکی ایران چیس��ت و درمان 
هم کدام است. بانک مرکزی در تالش برای اجرای این راه حل هاست، اما 
اختیارات قانونی آن برای اجرای این راه حل ها محدود است. دولت، قوه 
قضاییه و قوه مقننه باید از افزایش اختیار بانک مرکزی حمایت کنند تا 
مهم ترین نهاد پولی و مالی کشور بتواند اوضاع بانک های ایرانی را سامان 
دهد.                                           منبع: سایت خبری اتاق تهران
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 کارشناس بانکی
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شماره 798

یادداشت

تخصیص یک میلیارد دالر از منابع 
صندوق توسعه ملی به بانک ملی ایران

عض��و هیأت مدیره بانک ملی ایران اع��الم کرد: این بانک 
امس��ال تا س��قف یک میلیارد دالر می توان��د از منابع ارزی 

صندوق توسعه ملی، تسهیالت پرداخت کند. 
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمود ش��ایان 
افزود: با توجه به حجم باالی درخواس��ت های تس��هیالتی و 
محدودیت منابع داخلی بانک، به منظور فراهم سازی شرایط 
استفاده از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی به عنوان 
منابع تکمیلی بانک، قراردادهایی با این صندوق منعقد شده 

است. 
معاون اعتباری و نظارت بر مصارف بانک ملی ایران اظهار 
کرد: بر این اساس کل منابعی که امسال از طریق بانک ملی 
ایران می تواند به عنوان تسهیالت ارزی در اختیار متقاضیان 

قرار بگیرد، یک میلیارد دالر است. 
 وی ادام��ه داد: طی دو ماه نخس��ت س��ال جاری رقمی 
مع��ادل ۳۲9 میلی��ون و ۷۱۷ هزار و ۷۷۲ دالر از این محل 
مصوب و به شعب بانک ابالغ شده که حداکثر تالش خود را 

برای جذب باقیمانده منابع داشته باشند. 
به گفته ش��ایان، از س��وی دیگر رقمی معادل یک هزار و 
۵۰۰ میلیارد ریال از سوی صندوق توسعه ملی برای مصرف 

در بخش ریالی به بانک ملی ایران تخصیص یافته است. 

ریزش به وقت بهار
صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر امریکا را ۳.۷۳۵ تومان 
و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی طرح جدی��د را ۱.۲۰۰.۰۰۰ 
توم��ان تعیین کردند که نش��ان دهنده کاهش قیمت دالر و 
همچنین ریزش قیمت انواع س��که در بازار است. هر یورو در 
بازار آزاد ته��ران 4.۲۲۰ تومان و هر پوند نیز 4.۸۳۶ تومان 
قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که ۶4۲.۰۰۰ تومان و هر 
ربع سکه ۳۶۵.۰۰۰ تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 
۲۵۱.۰۰۰ توم��ان خرید و فروش ش��د و هر گرم طالی ۱۸ 

عیار ۱۱4.۰۷۱ تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۷۳۵دالر آمریکا

4.۲۲۰یورو اروپا

4.۸۳۶پوند انگلیس

۱.۰۳۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

494.۱۰۰مثقال طال

۱۱4.۰۷۱هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۷۷.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۰۰.۰۰۰سکه طرح جدید

۶4۲.۰۰۰نیم سکه

۳۶۵.۰۰۰ربع سکه

۲۵۱.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکـنــامه
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در ابتدای معامالت چهارمین روز هفته بورس 
اوراق بهادار تهران شاخص کل 14 واحد افزایش 
یاف��ت اما بعد از 30 دقیقه با افت مواجه ش��د و 
س��رانجام با ۹۶واحد کاه��ش در نیمه کانال ۸0 
هزار واحدی قرار گرفت. اکثریت گروه ها در این 
روز رون��د رو به کاهش در قیمت پایانی و قیمت 
آخری��ن معامله را تجربه کردند و قندی ها به جز 
دو نماد شاهد روند افزایشی بودند. نماد گسترش 
نفت و گاز پارسیان با ۲1 واحد تاثیر مثبت روی 
دماسنج بازار سهام سعی کرد تا نگذارد شاخص 
بی��ش از این افت کند. ام��ا در طرف مقابل نماد 
پاالی��ش نفت بندرعباس با 1۶ واحد تاثیر منفی 
در نماگر بازار س��هام بیشترین فشار را برای افت 
ش��اخص اعمال کرد. در گروه خودرو و س��اخت 
قطع��ات تعداد زیادی از نمادهای بورس��ی روند 
رو ب��ه افتی داش��تند، هر چند تع��داد اندکی از 
نمادهای خودرویی ب��ا افزایش در قیمت پایانی 
مواجه شدند. در نماد ایران خودرو به عنوان یکی از 
پربیننده ترین نمادها حدود 4۶ درصد از خریدها 
مربوط به سهامداران حقوقی و مابقی مربوط به 
افراد حقیقی بود. همچنین بیش از ۷۶ درصد از 
عرضه ها را نیز حقیقی ها بر عهده گرفتند. قیمت 
پایانی این س��هم پس از 1.۵ درصد افت به مبلغ 

۲۶۸ تومان رسید. 
روز سه شنبه در گروه محصوالت دارویی اکثر 
نماده��ا با رون��د رو به کاه��ش در قیمت پایانی 
و قیم��ت آخرین معامل��ه مواجه ش��دند. البته 
نمادهایی همچون دارویی لقم��ان و تولید مواد 
اولی��ه داروپخش روند رو به رش��دی را ش��اهد 
بودند. عالوه بر این در گروه محصوالت شیمیایی 
نمادهای بیش��تری روند رو به رشدی را از خود 
نشان دادند، اما تعداد زیادی از نمادها نیز با روند 
رو به کاهش در قیمت پایانی مواجه ش��دند. در 

گروه فلزات اساس��ی نیز تعدادی از نمادها روند 
کاهش��ی و تعدادی نیز روند افزایش��ی را تجربه 
کردن��د. در گ��روه فرآورده ه��ای نفت��ی، کک و 
سوخت هسته ای اکثریت قریب به اتفاق نمادها 
روند کاهش��ی در قیمت پایانی را تجربه کردند. 
گروه استخراج کانه های فلزی نیز در اکثر نمادها 
ش��اهد روند کاهشی بود، اما در گروه قند و شکر 
که روز گذش��ته نیز توانس��ته بود یکدست رشد 
کند، تمام نمادها غیر از دو نماد روند افزایشی را از 
سر گرفتند اما در گروه سیمان، آهک و گچ اکثر 
نمادها هم جهت با روند کلی بازار شرایط کاهشی 

را تجربه کردند. 

تکاپوی سهامداران دوام نیاورد
ب��ورس ته��ران در حال��ی همچن��ان ش��اهد 
معامالت کم حجم بود که با وجود تکاپوی برخی 
خریداران سهام برای جمع آوری سهام و حمایت 
از نماگرهای منتخب بازار برای س��بزپوش شدن 
دوباره، با غلبه فروش��ندگان بر خریداران س��هام 
بازار سهام نتوانست در برابر عرضه ها تاب بیاورد. 
آنچه این روزها بازار سهام از آن رنج می برد، فقر 
نقدینگ��ی و عدم گردش پ��ول جدید در کلیت 
معامالت بازار سهام است. در عین حال، برگزاری 
مجامع عادی ساالنه شرکت های بورسی و انتظار 
برای تقس��یم سود نقدی میان سهامداران باعث 
شده بازار سهام با کاهش نسبت قیمت بر درآمد 

سهام مواجه شود. 

افزایش ۱۲۱ درصدی ارزش معامالت بورس 
در اردیبهشت ماه

در جریان معامالت اردیبهشت ماه امسال، ارزش 
معامالت بورس رش��د 1۲1 درص��دی را رقم زد. 
در ۲1روز معامالتی اردیبهش��ت ماه امسال ارزش 
معامالت در مقایسه با پایان فروردین ماه گذشته 
1۲1 درص��د افزایش یاف��ت و از 3۷۵3۸ میلیارد 
ری��ال به ۸301۲ میلیارد ریال رس��ید. همچنین 

حجم سهام معامله شده از 1۶4۵0 میلیون سهم در 
فروردین ماه به 3۲4۶3میلیون سهم در اردیبهشت 
افزایش و معادل ۹۷ درصد رش��د یافت. همچنین 
در اردیبهشت امسال دفعات معامالت سهام برابر 
با 14 درصد در مقایس��ه با پایان فروردین افزایش 
یاف��ت و از 1۲۷۲4۹۷دفعه ب��ه 144۶4۸4دفعه 
رسید. شاخص کل بورس نیز در پایان اردیبهشت 
امسال نس��بت به پایان فروردین به میزان ۲۵43 
واحد افزایش برابر با 3.۲ درصد افزایش یافت و از 
۷۸۶۵1 واحد به ۸11۹4 واحد رسید. ارزش بازار 
نیز در پایان اردیبهشت امسال در مقایسه با پایان 
فروردین با میزان ۷۶040 میلیارد ریال رشد برابر 
ب��ا ۲ درصد افزایش یاف��ت و از 3۲۸341 میلیارد 
ریال به 33۵۹4۵0 میلیارد ریال رسید. براساس 
معامالت نرمال، در این ماه ارزش سهام خریداری 
شده اشخاص حقوقی در حدود ۲3۲۷۹ میلیارد 
ری��ال و معادل 4۷درص��د از کل خریدها بود، در 
حالی که ارزش س��هام فروخته شده آنها ۲۲01۶ 
میلیارد ریال و در حدود 4۵ درصد از کل فروش ها 
بود. بر این اس��اس در ماه گذشته سرمایه گذاری 
خالص اشخاص حقوقی به میزان 1۲۶3 میلیارد 
ریال شد. در عین حال میزان خریدوفروش سهام 
اش��خاص حقیقی به ترتی��ب ۵۲ و ۵4 درصد از 
ارزش خریدوف��روش بود. از ابتدای س��ال تا پایان 
اردیبهش��ت ماه متوس��ط روزانه حج��م و ارزش 
معام��الت بازار اول و دوم به ترتیب برابر با 1۲۶1 

میلیون سهم و ۲۸۵4 میلیارد ریال بوده است. 

ادامه کاهش شاخص کل فرابورس
ش��اخص کل فرابورس روز سه ش��نبه با افت 
1.۹0 واحدی به رقم ۹14 واحد رسید. دادوستد 
یک میلیارد و ۸30 میلی��ون ورقه به ارزش بالغ 
بر ۲ ه��زار و 4۷۸ میلیارد ریال نتیجه مبادالت 
بازارهای فرابورس ای��ران بود در حالی که بیش 
از نیمی از این حجم و ارزش چش��مگیر به نماد 
معامالتی ش��رکت توس��عه صنایع معدنی امید 

که ۹۹.۹۹ درص��د از س��هام آن به صورت یکجا 
و ش��رایطی عرضه ش��د، اختصاص داش��ت. روز 
سه ش��نبه نهم خردادماه در بازارهای اول و دوم 
فرابورس ای��ران بیش از 1۵4 میلی��ون ورقه به 
ارزش نزدیک به 433 میلیارد ریال دست به دست 
ش��د در حالی که نمادهای »ذوب« و »حسینا« 
به ترتیب بیش��ترین میزان حج��م و ارزش را در 
این دو بازار در اختیار خود گرفتند. در بازار سوم 
نیز عرضه بلوکی س��هام ش��رکت توسعه صنایع 
معدنی امید با نماد »صنایع امید« صورت گرفت 
که نتیج��ه آن دادوس��تد یک میلی��ارد و ۵00 
میلیون س��هم به ارزش بالغ بر یک هزار و 411 
میلیارد ریال بود. همچنین در سه بازار پایه الف، 
پای��ه ب و پایه ج بیش از 1۶۹ میلیون س��هم به 
ارزش اف��زون بر ۲1۶ میلی��ارد ریال نقل وانتقال 
یافت که نمادهای »لکما« و »بمیال« بیش��ترین 
حجم و ارزش مبادالتی را در این بازار به دس��ت 
آوردند. در همین حال بالغ بر 3۲3 میلیون ورقه 
در بازار اوراق با درآمد ثابت دست به دست شد که 
ارزش��ی بالغ بر 313 میلیارد ری��ال را رقم زد. در 
میان نمادهای معامالتی فرابورس ایران نمادهای 
»قچ��ار«، »س��دبیر« و »کمرجان« بیش��ترین 
افزایش قیمتی را به همراه داشتند و »حپارسا«، 
»اتکام« و »بمپنا« در صدر نمادهایی که بیشترین 
کاهش قیمتی را تجربه کردند، ایستادند. به عالوه 
نمادهای »ذوب«، »بمپنا« و »میدکو« با کمتر از 
یک واحد در ری��زش آیفکس نیز اثرگذار بودند؛ 
بدین ترتیب شاخص کل فرابورس ایران با حدود 
یک و نیم واحد افت مواجه ش��د و در ارتفاع ۹1۵ 
واحدی قرار گرفت. در ادامه نماد تس��ه۹۵11 با 
دادوستد نزدیک به ۲۸ هزار ورقه به ارزش حدود 
۲1 میلی��ارد ریال در صدر تابل��و اوراق با درآمد 
ثاب��ت از نظر میزان حجم و ارزش معامالتی قرار 
گرفت. اوراق تسهیالت مس��کن روز گذشته در 
بازه قیمتی ۷۲۷ تا ۷۶1 هزار ریال خریدوفروش 

شدند. 

صعود دقایق اولیه شاخص کل دوام نیاورد

بورس تهران در مسیر سقوط

بورس استانبول از سال های 1۹۸۸ تا ۲01۶، 
تقریب��ا 30 م��اه رمضان کاری را پش��ت س��ر 
گذاش��ته اس��ت. کوتای گوزگور، استاد دانشگاه 
بیزینس دانش��گاه بیمه و بانک نیشانتاش��ی در 
 BIST100 این خصوص اظهار داشت: شاخص
شرکت برتر بورس استانبول که مهم ترین متغیر 
در ماه رمضان در بورس اس��تانبول است، نشان 
می هد که این بازار طی 30 س��ال گذشته، ۲0 
رمض��ان را در مدار مثب��ت و 10 رمضان را در 
مدار منفی طی کرده است. وی در این خصوص 
ادامه داد: طی معامالت ماه رمضان شرکت های 
خاصی در رده پرطرفدارترین س��هام در بورس 

اس��تانبول هس��تند ک��ه از این می��ان می توان 
به صنای��ع غذای��ی و ش��رکت های مواد غذایی 
زنجیره ای اش��اره داش��ت. از آنجایی که بورس 
استانبول از سال 1۹۸۸ میالدی در ماه رمضان 
نی��ز فعالیت دارد ای��ن روند صع��ودی موجب 
چش��م انداز مثبت و وس��یعی در این بازار شده 
اس��ت. بر طبق گفته های این اس��تاد دانشگاه، 
رون��د رو به رش��د بس��یار مناس��بی در بورس 
اس��تانبول وجود دارد و میزان ب��ازده این بازار 
هر ساله متناس��ب با وقایع اقتصادی و سیاسی 
کش��ور قابل توجیه است، اما باید گفت در کل، 
شاخص 100 ش��رکت برتر بورس استانبول در 

م��اه رمضان اغلب ب��ا روند مثبت هم��راه بوده 
اس��ت. با اینکه ش��اخص اصلی بورس استانبول 
از ابت��دای س��ال میالدی با رش��د ۲۵درصدی 
همراه بوده اس��ت اما طبق این گفته های استاد 
دانش��گاه، باید دید آیا ای��ن روند در ماه مبارک 
رمضان نیز ادامه دار خواهد بود یا خیر. گوزگور 
در خص��وص صنایع پر طرف��دار در ماه مبارک 
رمضان اش��اره داش��ت که بخش مواد غذایی و 
شرکت های زنجیره ای بیشترین طرفدار را دارد 
و ای��ن صنای��ع قبل از نزدیک ش��دن ماه نیز با 
جنبش بس��یار زی��ادی همراه هس��تند. در این 
بین می توان به جذاب بودن س��هام شرکت های 

نوش��یدنی )حالل( نیز اش��اره داش��ت. با اینکه 
اس��ناد و ش��واهد ثابت کردند ک��ه عملکرد این 
ب��ازار در ماه های رمضان  بس��یار مثبت بوده اما 
باید رمضان ۲01۷ را نیز به دقت بازبینی کرد تا 
دید آیا این نظریه درست است یا خیر. گوزگور 
در این خصوص ادامه داد: طبق روند رو به رشد 
ش��اخص 100 ش��رکت برتر بورس استانبول و 
نزدیک��ی این متغیر به 100 هزار واحد باید ماه 
ژوئن را با دقت بررسی کرد و اگر که این نظریه 
رشد در ماه رمضان درست باشد باید در رمضان 
سال جاری شاهد رسیدن این شاخص به نقطه 

استراتژیک 100 هزار واحد باشیم. 

دس��تورالعمل جدید بانک مرکزی می تواند 
بر می��زان منابع مالی بازار س��رمایه تأثیر گذار 
باشد چراکه بخش عمده ای از منابع مالی بازار 
سرمایه از مسیر بازار پول تأمین می شود. ولی 
نادی قم��ی، مدیرعامل تأمین س��رمایه نوین 
در گفت وگو با س��نا در خصوص دستورالعمل 
جدی��د بان��ک مرکزی گف��ت: دس��تورالعمل 
سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری در 
اوراق بهادار که براساس قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر تنظیم ش��ده، اول خرداد ماه ابالغ 
شده و اجرای آن بر بازار سرمایه نیز تأثیر گذار 
اس��ت. به گفته وی، در این دس��تورالعمل قید 
ش��ده اس��ت که حداکثر تا سه س��ال از تاریخ 
الزم االج��را ش��دن این ابالغی��ه، بانک ها آن را 
رعایت کنند و حداکثر س��رمایه گذاری بانک ها 
و موسس��ات مالی در اوراق به��ادار ۲0درصد 
س��رمایه آنها باش��د. نادی قمی در پاس��خ به 
این س��وال که آی��ا این دس��تورالعمل تأثیری 
بر عملک��رد صندوق های س��رمایه گذاری دارد 
ی��ا خیر، گف��ت: ای��ن دس��تورالعمل ارتباطی 
به عملک��رد صندوق ها ن��دارد و صندوق ها به 
کار خ��ود ادام��ه خواهند داد. وی با اش��اره به 
اینکه تفس��یر این دس��تورالعمل اشتباه بوده و 
به فعالیت صندوق ها محدود نمی ش��ود، افزود: 

ای��ن تصمی��م بان��ک مرک��زی روی تخصیص 
منابع بانک ها در نهادهای مالی بازار س��رمایه 
تأثیر گذار است. مدیرعامل تأمین سرمایه نوین 
گفت: باید بررس��ی کرد این دستورالعمل چه 
تأثیری بر مالکیت نهادهای مالی بازار س��رمایه 
دارد و آی��ا منابع مالی بازار س��رمایه با اجرای 
این تصمیم بانک مرکزی محدود خواهد ش��د 
ی��ا خیر؟ نادی قم��ی درباره موض��وع اول که 
تأثی��ر بر مالکیت نهادهای مالی بازار س��رمایه 
اس��ت، اظهار داشت: درباره این موضوع به نظر 
می رسد بیشتر مالکیت تأمین سرمایه ها درگیر 
خواهد شد، چرا که سهامداری تأمین سرمایه ها 
مدنظر بانک هاس��ت و با توجه به اینکه تأمین 
سرمایه ها محدود هستند و وسعت بانک ها زیاد 
است، در این حوزه مالکیت توزیع می شود. وی 
در خصوص سوال دوم نیز با تأکید بر اینکه این 
دس��تورالعمل روی صندوق ها کمترین تأثیری 
نخواهد داش��ت، اف��زود: تصمیم اخی��ر بانک 
مرکزی می توان��د در میزان مناب��ع مالی بازار 
سهام تأثیر گذار باشد. مدیرعامل تأمین سرمایه 
نوین همچنی��ن درباره دلیل تأثیر این تصمیم 
بر منابع مالی بازار س��هام این گونه توضیح داد: 
عم��ده تأمین منابع بازار س��هام از طریق بازار 
پول تأمین می ش��ود و چنین محدودیت هایی 

مس��یر ورود منابع ب��ه بازار س��هام را محدود 
می کند. 

سرمایه گذاران بورسی در فصل مجامع با 
دقت بیشتری معامله کنند

یک کارش��ناس بازار سرمایه می گوید هر چند 
امکان دارد با ورود به ماه رمضان رکودی نس��بی 
بر بورس حاکم شود، اما در حال حاضر هم بورس 
چن��دان رمقی ن��دارد. او معتقد اس��ت در فصل 
مجامع سرمایه گذاران باید با دقت بیشتری نسبت 
به خرید س��هام اقدام کنند. علیرضا قنبر عباسی 
در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار سرمایه 
در شش ماه آینده، گفت: با برطرف شدن ریسک 
انتخاب��ات و انتظاری که بازار س��رمایه از انتخاب 
مجدد رئیس دولت یازدهم داش��ت سیاست های 
کالن اقتصادی بیشتر مش��خص شده است. وی 
افزود: با توجه به این ش��رایط باید ببینیم که آیا 
دولت جدید می تواند روی محرک های اقتصادی 
بیشتر تمرکز داشته تا به رشد اقتصادی در سطح 
کالن برس��یم که در این صورت به طورحتم این 
رشد اقتصادی به شرکت های بورسی نیز سرایت 
می کند. این کارش��ناس بازار س��رمایه به صنایع 
ارزنده بازار اش��اره و اظهار کرد: صنعت بانکداری 
ما با کاهش نرخ س��ود س��پرده ها و تسویه بدهی 

دولتی و نیز بهبود س��اختار س��رمایه خود روی 
سهم های بانکی تأثیر گذار خواهد بود. البته توسعه 
مناسبات بین المللی نیز روی سودآوری بانک ها اثر 
مثبتی را خواهد گذاشت. وی صنعت آی تی را نیز 
جزو سهم های مورد توجه بازار برشمرد و تصریح 
کرد: سرمایه گذاران روی سهم هایی که همچنان 
دارای س��ود نقدی و پتانس��یل بیش��تر هستند، 
تمرکز کنن��د و وارد هیجانات زیاد بازار نش��وند. 
در ه��ر صورت وضعیت بازار به مرور بهتر خواهد 
شد. این کارشناس بازار سرمایه درباره ماه مبارک 
رمض��ان و احتمال رکود کنونی در بازار گفت: در 
ماه مبارک رمضان یک رکود نسبی در بازار وجود 
دارد اما بازار آنق��در هم رونقی ندارد که به رکود 
کشیده شود. قنبرعباسی با اشاره به فصل مجامع 
اظهار کرد: در این فصل ریسک بسته شدن نماد 
سهام بیش از گذش��ته وجود دارد و باید با دقت 
بیشتری نس��بت به خرید سهام اقدام کنیم. وی 
این را هم یادآور ش��د ک��ه خودرویی ها با نزدیک 
ش��دن به مجامع تحرکاتی دارند و س��هامداران 
عمده یک افزایش قیمتی را با ایجاد تقاضا در بازار 
ایجاد می کنند. همچنین تجربه سالیان گذشته 
نش��ان داده که با نزدیکی به مجامع شرکت های 
خودروی��ی معموالً س��هامداران عمده با تحریک 

تقاضا باعث افزایش قیمت می شوند. 

رمضان های پربرکت در بورس استانبول

تأثیر تصمیم جدید بانک مرکزی بر بازار سرمایه

خبر

معرفی ۲۰ کارگزار اول و آخر بورس در 
معامالت ۸.۳ هزار میلیاردی

دومین ماه س��ال ۹۶ در حالی گذش��ت که بال��غ بر ۸.3هزار 
میلیارد تومان سهم دادوستد شد و ۲0کارگزار با سهم حداکثر 
1۶ و حداقل ۸ صدم درصدی در رتبه های اول و آخر ایستادند. 
ارزش کل معام��الت 10۵ ش��رکت کارگزاری ب��ورس، بالغ بر 
۸.3هزار میلیارد تومان و ناش��ی از دادوس��تد 3۲.43۶ میلیارد 
س��هم بود. در این جابه جایی ها، 10کارگزار اول و برتر، بیش از 
۵۷ درصد از کل معامالت دومین ماه سال معادل 4.۷ هزار میلیاد 
تومان را به خود اختصاص دادند که شامل کارگزاری های بانک 
رفاه کارگران، صبا تامین، مبین س��رمایه، مفید، بهگزین، بانک 
کش��اورزی، بانک ملت، امین آوید، بانک تجارت و آگاه هستند. 
43 درصد باقی مانده از کل معامالت اردیبهش��ت ماه بورس هم 
توس��ط ۹۵ کارگ��زاری دیگر انجام ش��د و 10 کارگزاری که در 
انتهای این رتبه بندی قرار گرفتند در مجموع حتی نتوانس��تند 
نیم درصد از کل معامالت را به خود اختصاص دهند. در انتهای 
جدول 10 شرکت کارگزاری آبتین استاک، ایران سهم، شاخص 
س��هم، نماد ش��اهدان، دنیای نوین، بهین پویا، سهم یار، جهان 
س��هم، امید سهم و برهان سهند با سهم بس��یار اندک 0.03 و 

0.0۸ درصدی، ضعیف ترین عملکرد را ارائه دادند. 

عرضه ۲69 هزار تن محصول در تاالر 
محصوالت کشاورزی

ت��االر فرآورده ه��ای نفتی و پتروش��یمی روز سه ش��نبه عرضه 
103 هزار و ۷۸۸ تن مواد پلیمری، مواد ش��یمیایی، قیر، گوگرد و 
اس��الک واکس را تجربه کرد. تاالر محصوالت کش��اورزی بورس 
کاالی ای��ران در معامالت سه ش��نبه ۹ خرداد م��اه میزبان عرضه 
۲۶۹ هزار و 4۲۵ تن ان��واع محصول بود. همچنین ۲۶1 هزار تن 
گندم خوراک��ی، 4 ه��زار تن گندم دوروم، 4 هزار و ۷۵ تن ش��کر 
س��فید، 300 تن روغن پالم، روغن خ��ام آفتابگردان و روغن خام 
سویا و ۵0 تن ذرت دانه ای در این تاالر عرضه شد. تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی امروز میزبان عرضه ۲ هزار تن شمش هزار پوندی 
آلومینی��وم، ۲00 تن بیلت، 100 تن ش��مش س��رب آلومینیوم و 
1۲ کیلوگرم شمش طالی معدن زرشوران بود. در معامالت دیروز 
همچنین 413 تن رب گوجه فرنگی، شیر خشک، پودر نارگیل، قند 
کله و قند خرد شده در بازار فرعی عرضه شد و تاالر صادراتی نیز 

عرضه ۵۵ هزار تن انواع قیر و عایق رطوبتی را تجربه کرد. 

پیوستن نیروگاه رودشور به جمع 
عرضه کنندگان مجاز بازار برق

در جری��ان معام��الت بورس انرژی، بازار برق بورس ش��اهد 
معامله دو قرارداد معادل 33۶ مگاوات س��اعت به ارزش 1۲4 
میلیون ریال بود. همچنین نمادهای بارپایه با متوس��ط قیمت 
3۷0هزار ریال بر مگاوات ساعت مورد معامله قرار گرفتند. در 
آغاز جلسه معامالتی، نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، 
میان باری روزانه و کم باری روزانه هفتم تیر ۹۶ گشایش یافتند 
و همچنین نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری 
روزانه و کم باری روزانه 1۲ خرداد ۹۶ در پایان جلسه معامالتی 
این روز متوقف ش��ده و فرآیند تحویل آنها آغاز ش��د. نیروگاه 
رودشور نیز به جمع عرضه کنندگان مجاز بازار برق بورس انرژی 
ایران پیوس��ت و برای نمادهای منج��ر به تحویل از تیر ماه ۹۶ 
قابلیت انجام معامله در بازار برق این بورس را دارد. با احتساب 
این نی��روگاه، در حال حاضر 3۲ نی��روگاه خصوصی حرارتی، 
11 نیروگاه دولتی برق آبی و یک نیروگاه اتمی قابلیت عرضه و 
فروش برق در بازار برق بورس انرژی ایران را دارند. در مجموع 
ارزش معامالت بازار مش��تقه بورس انرژی ایران، به 3 میلیارد و 

111 میلیون ریال بالغ شد. 

 پیشنهاد افزایش سرمایه
 57 درصدی »ستران«

شرکت س��یمان تهران پیشنهاد افزایش س��رمایه یک هزار 
میلیارد ریالی، معادل ۵۷ درصد را به مجمع عمومی فوق العاده 
پیش��نهاد داد. شرکت س��یمان تهران اعالم کرده است برنامه 
افزایش س��رمایه از مبلغ یک ه��زار و ۷۵0 میلیارد ریال به ۲ 
هزار و ۷۵0 میلیارد ریال دارد. افزایش س��رمایه »س��تران« از 
محل مطالبات حال ش��ده سهامداران و آورده نقدی به منظور 
اصالح س��اختار مالی و جبران کس��ری نقدینگی که در تاریخ 
۹ خرداد م��اه 13۹۶ به تصویب هیات مدیره رس��یده و جهت 
اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود. 
بدیهی اس��ت انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت 
سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده 

است و در این خصوص اطالع رسانی خواهد شد. 

 پیش بینی 4۰6 ریالی 
سود هر سهم »خکاوه«

شرکت سایپا دیزل نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال 
مالی منتهی به ۲۹ اس��فند ماه ۹۶ را با سرمایه معادل ۲هزار و 
۶3۵ میلیارد و ۷13 میلیون ریال به صورت حسابرس��ی شده 
اعالم کرد. شرکت سایپا دیزل پیش بینی درآمد هر سهم سال 
مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را معادل 10۸ ریال زیان اعالم 
کرده اس��ت که در مقایسه با سال مالی پیش معادل ۸۷ درصد 
کاهش زیان را نشان می دهد. یادآوری می شود »خکاوه« زیان 
خالص در سال مالی منتهی به 30 اسفندماه ۹۵ را مبلغ ۲ هزار 
و 13۷ میلیارد و ۵۷3 میلیون ریال و زیان به ازای هر سهم را 

۸11 ریال اعالم کرده بود. 

نگاهی بر عملکرد یک ماهه »پترول«
گروه پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانیان صورت وضعیت 
پورتف��وی یک ماهه منتهی به 31 اردیبهش��ت ماه 13۹۶ را با 
سرمایه ۲0 هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر 
کرد. گروه پتروشیمی س��رمایه گذاری ایرانیان در ابتدای دوره 
یک ماهه منتهی به 31 اردیبهش��ت ماه ۹۶ تعدادی از س��هام 
چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۵هزار و ۲14 میلیارد 
و ۶۹4 میلیون ریال و ارزش بازار ۸ هزار و ۶3۸ میلیارد و ۲۶0 
میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام 
بورسی این شرکت طی دوره معادل 1۵ میلیارد و 40۶ میلیون 
کاه��ش یافت و در پایان دوره به مبلغ ۵هزار و 1۹۹ میلیارد و 
۲۸۸ میلیون ریال رس��ید. ارزش ب��ازار آن نیز با کاهش 3۸1 
میلی��ارد و ۲44 میلیون ریال، مبلغ ۸ ه��زار و ۲۵۷ میلیارد و 

1۶ میلیون ریال محاسبه شد. 

نگاه

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
توریستی و رفاهی آبادگران ایران در حالی عنوان نخست 
جدول بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که تامین 

ماسه ریخته گری در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۲.۵034.۹۹ثاباد

4.۶4۹4.۹۹کماسه

۹.4۹04.۹۹قشهد

13.03۸4.۹۵قشرین

۲.۷۹۶4.۸4کفرا

1.۸4۹4.۷۶غپاک

۷.۵114.۵۵دلقما

 بیشترین درصد کاهش
کاشی پارس صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
پارس سویچ در رده دوم این گروه ایستاد. صنایع جوشکاب یزد 
هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.۹۹(۹.۷۶0کپارس
)4.۹۹(10.۹۸۲بسویچ
)4.۹۸(1۷.4۷۶بکاب

)4.۸۲(3.۷3۲چکاوه

)4.۷3(۵.۲1۹چکارن

)4.۶۵(3.۸31غمارگ

)4.۵۷(۲.0۸۶کساپا

پرمعامله ترین سهم
پلی اکریل پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. 
س��رمایه گذاری ملت در رده دوم این گروه ایس��تاد. پارس 

خودرو هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

34.۹01 ۵۹۹شپلي

۲۷.3۷۹ ۹4۶وملت
۲4.۵۶۷ ۹۸۸خپارس
1۹.3۵0 1414فوالد
14.۸۸۷ 4۶۷1فارس
13.۸۲۵ ۸۵3خاور
11.۹40 ۹۷4وساپا

بیشترین ارزش معامله
جای��گاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را صنای��ع 
پتروشیمی خلیج فارس به خود اختصاص داد. فوالد مبارکه 
اصفهان رتبه دوم را به دست آورد. سرمایه گذاری ملت هم 

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

۶۹.۵3۸ 4۶۷1فارس
۲۷.3۵3 1414فوالد
۲۵.۸۹1 ۹4۶وملت

۲4.۲۷۸ ۹۸۸خپارس
۲3.4۶1 ۲۷0۲خودرو
۲0.۹۲1 ۵۹۹شپلي
1۸.۲44 ۵۲1۹چکارن

بیشترین سهام معامله شده
سرمایه گذاری ملت در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که پلی اکریل در این گروه 

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

۹4۶1۵۵۹وملت
۵۹۹1۵3۲شپلی

۹۸۸14۵3خپارس
13۲۶10۹۸ولغدر
1414۹۸۹فوالد
۲۷0۲۹3۹خودرو
۸۵3۷۵۹خاور

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

۶۲101۲4۲ددام
۲0۸۶1043کساپا

۲۲1۵۵۵4خمحور
۸۹444۷خکمک
11۷۹3۹3خریخت
3۸0۲۲۷۲فمراد
۲4۷0۲۲۵خشرق

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

۷۶۹۲.0۵وخارزم
4۷۸۸۲.31کگاز

1۲۹۵۲.40واعتبار
11413.4۲پردیس

10۹۲3.۶4ورنا
1۹3۸4.14پارسیان
1۹۵04.1۶اخابر

نماگر بازار سهام

بورس کاال

بورس انرژی
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اصفهان- قاس�م اس�د- مدیر طرح 
شهرس��ازی الکترونی��ک و برون س��پاری 
ش��هرداری اصفه��ان گفت: ب��ا راه اندازي 
سیس��تم شهرس��ازی الکترونیک درتمام 
مناطق ش��هروندان ب��ه راحت��ی و در هر 
س��اعتی از ش��بانه روز در ه��ر جای��ی از 
 دنی��ا که باش��ند، م��ی توانند به س��ایت 
ک��ه   http://Esup.isfahan.ir
پیش��خوان ارایه خدم��ات الکترونیکی به 
شهروندان است، مراجعه کنند. به گزارش 
ش��هرداري اي  رس��انه  ارتباط��ات   اداره 
 اصفه��ان ، وحی��د مهدوی��ان اظهارکرد: 
سیستم مکانیزه شهروندی و درآمد مشتمل 
بر صدور پروانه ساختمانی، امور مهندسان 
ناظر، نحوه محاس��بات عوارض به صورت 
مکانیزه، کمیس��یون ماده صد، ش��هرنما،  
پلیس ساختمان، سیس��تم امالک، طرح 
برون س��پاری و ... است. وی افزود: با توجه 
به تاکیدات شورای اسالمی شهر و اهمیت 
موضوع پروژه ای تحت عنوان "شهرسازی 
الکترونیک و درآمد" با عنوان س��رای ۸ در 

قالب تهیه سیس��تم مکانیزه شهرسازی و 
درآمد شهرداری اصفهان شروع شد که این 
سیستم مش��تمل بر ۳۵ زیرسیستم است 
و هر ک��دام فعالیت و ح��وزه کاری خاص 
خ��ود را انجام می دهند و به نوعی تکمیل 
کننده چرخه ارایه خدمات شهرسازی غیر 
حضوری به ش��هروندان هستند.  به گفته 
وی، با راه اندازی این سیس��تم در هر یک 
از مناطق ش��هرداری، کلیه فعالیت هایی 

که در گذش��ته به ص��ورت حضوری انجام 
می ش��د، به صورت اینترنت��ی قابل انجام 
اس��ت و کنت��رل ها به ص��ورت اتوماتیک 
از طریق سیس��تم انجام می ش��ود.  مدیر 
طرح شهرسازی الکترونیک و برون سپاری 
شهرداری اصفهان اضافه کرد: در سیستم 
محاس��باتی س��رای ۸  امکاناتی همچون 
صدور پروانه س��اختمانی، امور مهندسان 
ناظر، نحوه محاس��بات عوارض به صورت 

مکانیزه، کمیس��یون ماده صد، ش��هرنما، 
پلیس ساختمان، سیس��تم امالک، طرح 
ب��رون س��پاری و ... در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت.   مهدویان ادامه داد: بر این اس��اس 
مردم به راحتی و در هر س��اعتی از شبانه 
روز در ه��ر جای��ی از دنیا که باش��ند، می 
 http://Esup.isfahan.ir توانند به سایت
که پیشخوان ارایه خدمات الکترونیکی به 
شهروندان است، مراجعه کنند.   وی اضافه 
کرد:  همچنین در این بخش ش��هروندان 
همچنی��ن می توانن��د از طریق س��امانه 
شهرنما که ۵۲۰۰ کیلومتر معابر و فضاهای 
 عموم��ی ش��هر را تصویر ب��رداری هوایی 
۳۶۰ درج��ه ک��رده، بازدی��د مج��ازی از 
ش��هر اصفهان داشته باش��ند.  مدیر طرح 
شهرس��ازی الکترونی��ک و برون س��پاری 
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه اساس 
کار ما ش��فاف س��ازی و ارایه اطالعات به 
مردم اس��ت؛ گف��ت: تا چن��د وقت پیش 
مردم برای اطالع از ملک مورد نظر باید به 
شهرداری مراجعه می کردند و رفت و آمدها 

به ش��هرداری زیاد بود اما با راه اندازی این 
س��امانه، مردم به راحتی می توانند در هر 
زمان از شبانه روز و در هر روز هفته به سایت 
مراجع��ه و از آخرین تغییرات کاربری ها و 
طرح های ش��هری مطلع شوند.  مهدویان 
خاطرنش��ان کرد: ب��رای دریافت اطالعات 
محرمانه از ملک شهروندان می تواند برای 
یکبار به شهرداری مراجعه و گذرواژه و رمز 
عبور دریافت نماید و از این طریق اطالعات 
محرمانه پالک خود را مشاهده کنند.  وی 
اظهارکرد: از ابتدای امسال هوشمندسازی 
سیستم شهرسازی و درآمد در دستور کار 
مدیریت ط��رح شهرس��ازی الکترونیک و 
برون سپاری معاونت شهرسازی و معماری 
ش��هرداری اصفهان قرار گرفت که شامل 
ارتقاء "سرای ۸" به "سرای ۹" است و قرار 
بود تا پایان خردادماه این مهم انجام ش��ود 
اما به همت ش��هرداری اصفهان سیس��تم 
شهرس��ازی الکترونیک یک م��اه زودتر از 
موع��د مقرر اکنون در کلیه مناطق ش��هر 

اصفهان راه اندازی شده است.  

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران در امور فنی و مهندس��ی از انجام  یک هزار و ۳۹۵ مورد خدمات فنی 
تخصصی حفاری به چاه  های نفت و گاز در دو ماه نخست امسال در مناطق 
نفت خیز خشکی و دریایی کشور خبر داد  . علیرضا الیجی گفت: در این مدت 
مدیریت خدمات فنی این معاونت موفق به ارائه 4۰۰  عملیات شامل حفاری 
با هوا، حفاری فروتعادلی )  UBD (، آزمایشگاه چاه با ساق مته و  بهره  دهی 
چاه، لوله مغزی سیار، لوله  گذاری  و نصب آویزه در چاه های نفت و گاز شد.  
وی افزود: در میان خدمات ارائه ش��ده توسط متخصصان خدمات فنی ۵4۶ 
مت��ر حفاری با هوا، 4۹۵ متر حفاری به روش فروتعالی، هفت مورد عملیات 

وی��ژه )UBD (، 4۰ عملیات لوله مغزی س��یار و  1۹ م��ورد نصب آویزه در 
قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است. الیجی اظهار 
کرد: از مجموع خدمات فنی و تخصصی 7۶۰ مورد در حوزه مدیریت سیمان 
و انگیزش چاه محقق گردید که مشتمل بر سیمانکاری چاه ها، اسیدکاری 
گسترده و ویژه و تزریق پذیری چاه  است که در این میان در بخش اسید کاری 
گسترده با توجه به درخواست های شرکت های متقاضی ، رشد محسوسی 
نسبت به دوره مش��ابه سال گذشته داشتیم. معاون مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران در امور فنی و مهندس��ی در زمینه فعالیت های صورت گرفته 
در مدیریت خدمات ویژه گفت: خدمات نمودارگیری از سیال حفاری و چاه 

پیمایی عمده  خدمات تخصصی این مدیریت می باشد. وی ادامه داد: انجام 
موفق ۳۸ مورد عملیات چاه پیمایی و ۳۲ مورد عملیات نمودارگیری از سیال 
حفاری از اقدامات تحقق یافته در این مدیریت است که به ترتیب 14 و ۵ مورد 
عملیات نسبت به دو ماه اول سال قبل افزایش نشان می دهد. الیجی با اشاره 
به اینکه رشد کیفیت و توسعه خدمات فنی تخصصی و فناوری های نوین از 
اهداف اولویت دار این معاونت به شمار می آید، خاطرنشان کرد: بخش عمده 
ارائه عملیات حفاری و خدمات فنی تخصصی یکپارچه در صنعت نفت کشور 
هم اکنون بر عهده شرکت ملی حفاری ایران است و این شرکت نقش بسزایی 

در تحقق برنامه های شرکت ملی نفت ایران ایفا می کند.

اردبی�ل- خبرن�گار فرصت ام�روز - به گزارش 
روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان اردبیل دوازدهمین 
همایش علمی تخصصی مخابرات ش��رکت انتقال گاز 
ایران با حضور مدیران و رؤسای شرکتهای تابعه انتقال 
گاز ایران به میزبانی ش��رکت گاز استان اردبیل برگزار 
ش��د. مهندس خدایی مدیر عامل ش��رکت گاز استان 
اردبی��ل ضمن خیرمق��دم گویی و تبریک بمناس��بت 
س��الروز آزادسازی خرمشهر با اشاره به نقش ویژه واحد 
ارتباطات و فن آوری اطالعات گفت : بدون ش��ک این 
واحد پل ارتباطی با دیگر واحد های عملیاتی است که 
نقش اساس��ی و موثری در پیش��رفت پروژه و موفقیت 
س��ایر فعالیت ها را داراس��ت. مهندس خدایی با بیان 

اینکه در ش��رایط کنونی و عص��ر ارتباطات تکنولوژی 
های نوین و تجهیزات مخابراتی ، به عنوان زیر س��اخت 
توس��عه های صنعتی بش��مار م��ی رود و امیدواریم در 
فعالیت های س��ازمانی با تمهیداتی که اتخاذ می شود 
اس��تفاده حداکثری را از تکنولوژی روز دنیا در برقراری 
ارتباطات و اطالع رسانی داشته باشیم. مهندس محمد 
رضا ولوی مدیر مخابرات و تلمتری ش��رکت انتقال گاز 
ایران ضمن تشکر از معاون محترم وزیر نفت و همچنین 
مدیر عامل ش��رکت انتقال گاز و س��ایر مسئولین ، روز 
جهانی مخابرات را روزی با اهمیت برای جامعه مخابراتی 
کش��ور و جامعه جهانی دانست و دعوت از متخصصین 
صنعت مخابرات سطح کشور و بخش خصوصی در این 

همایش را به منظور بررسی آخرین تحوالت علمی و فنی 
در سطح بین المللی را بسیار با اهمیت اعالم کرد . ولوی 
با اشاره به نقش تاثیر گذار مخابرات افزود : امروزه تصور 
 صنع��ت و زندگی بدون ارتباطات قابل تصور نیس��ت و 

می توان اذعان داش��ت کانال ه��ای ارتباطی به صورت 
الینفک با زندگی مردم عجین شده است. مدیر مخابرات 
و تلمتری ش��رکت انتقال گاز ایران اظهار داش��ت : این 
همایش همه ساله بمنظور انجام تعامالت متخصصین در 
خصوص ارزیابی تحوالت سریع جهانی درحوزه مخابرات 
و اتخاذ سیاست های صحیح و بررسی مشکالت و چالش 
ها و ارائه راه حل در موضوعات مختلف این صنعت می 
باش��د . مهندس ولوی در ادامه به اقدامات انجام ش��ده 
و برنامه ه��ا و پروژه های در دس��ت انجام و همچنین 
تکنولوژی های روز مخابراتی اش��اره نمود و از میزبانی 
آقای مهندس خدائی مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان 

اردبیل در این همایش تقدیر به عمل آورد..

رش�ت- مهن�از نوب�ری- دکتر س��ید محمدعلی 
ثابت قدم با اش��اره به فعالیت ۸۰ انجمن دوس��تی ایران 
 با دیگ��ر کش��ورهای جهان اذعان داش��ت: ب��ه منظور 
بهره گیری حداکثری از توانمندی دستگاهها و حمایت 
موثر انجمن دوس��تی ایران و ایتالیا در مدیریت شهری 
از طریق همفکری و همکاری مش��ترک این تفاهم نامه 
مابین ش��هرداری و انجمن دوستی ایران و ایتالیا منعقد 
می گردد. شهردار رشت همکاری در زمینه های فرهنگی، 
هنری، علمی، اقتصادی و ورزشی را از اهم موضوعات این 
تفاهم نامه عنوان کرد و اذعان داشت: دعوت از مسئولین 
فرهنگی، گردشگری، و شهری ایتالیا جهت بازدید از شهر 
رشت، انجام امور تبلیغات و اطالع رسانی و بازتاب رسانه 
ای، همکاری در برگزاری هفته فرهنگی ایتالیا در رشت، 
برگزاری مراس��م س��مینارها، کنگره ها، کنفرانس ها و 
نمایشگاههای فرهنگی، هنری، علمی، ورزشی، اقتصادی، 

تخصص��ی در امور ای��ران و ایتالی��ا و.... از مهم تعهدات 
شهرداری رشت در این تفاهم نامه است. فاطمه قدیمی 
حرفه نیز در این نشست انجمن دوستی ایران و ایتالیا را 
یکی از فعال ترین انجمن های دوستی ایران با کشورهای 
خارجی دانس��ت و گفت: این انجمن در راستای معرفی 
ش��هر رشت به عنوان تنها ش��هر خالق خوراک ایران در 
یونسکو می تواند گام های خوبی بردارد. از اواخر سال ۹4 

تاکنون تفاهم نامه همکاری های متعددی از سوی انجمن 
های مردم نهاد با شهرداری رشت منعقد شده که بعضی 
از این تفاهم نامه ها اجرایی شده است. حسین حسینی 
علیایی مدیرعامل انجمن دوستی ایران و ایتالیا با تاکید 
بر ضرورت توسعه اقتصاد کشور اذعان داشت: با توجه به 
رکود و ورشکستگی چند کارخانه نساجی در ایران کشور 
ایتالیا این آمادگی را دارد تا در ماه جوالی ضمن برگزاری 
مراس��می در ایتالیا آخرین تکنولوژی ش��رکت نساجی 

Next ایتالیا را به اشتراک بگذارد.
 مدیرعامل انجمن دوس��تی ای��ران و ایتالیا در اختیار 
ق��رار دادن اطالعات در حد امکان انجمن در زمینه های 
فرهنگی, هنری ورزشی و اقتصادی موردنیاز درخصوص 
ایتالی��ا, هماهنگی در خصوص حضور اعضای س��فارت 
ایتالیا و س��رمایه گذاران جهت بازدید از پتانس��یل های 
شهری و گردشگری و معماری ش��هرداری رشت , درج 

نام ش��هرداری رشت در نمایش��گاههایی که شهرداری 
رش��ت به صورتی در آن سهیم باشد و .... را از مهم ترین 
تعهدات انجم��ن در این تفاهم نامه عن��وان کرد. وی با 
اش��اره به موض��وع خواهر خواندگی کش��ورهای ایران و 
ایتالیا تصریح کرد: در س��یمنیارهای و مراسم های قابل 
برگزاری در شهر رشت می توان از سفیران ایتالیا دعوت 
ک��رد. علیایی ب��ا تاکید به برنامه ریزی در راس��تای هنر 
 اقوام ایرانی خاطرنش��ان کرد: با برنامه ریزی های مدون 
م��ی توان اق��دام به برگ��زاری کنس��رت فولکلور جهت 
شناساندن فرهنگ بومی و فولکلور گیالن به ایتالیا گام 
های خوبی برداشت و همچنین می توان به ایرانیان مقیم 
ایتالیا پیش��نهاد داد تا با پوشیدن لباس های سنتی در 
زمینه شناس��اندن فرهنگ بومی و محلی خود در کشور 
ایتالیا اقدام نمایند. گفتنی است این تفاهم در ۸ ماده و سه 
نسخه تهیه شده و به مدت سه سال اعتبار خواهد داشت.

س�اری - دهقان - به گ��زارش خبرنگار مازندران 
دکتر محمد احمدی، مدیرهسته گزینش دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران با بیان اینکه هدف از گزینش جذب 
افراد الیق و صالح است، گفت: در گزینش عالوه بر بحث 
فني و دانایي باید صالحیت و کفایت سیاسي، اعتقادي و 
اخالقي را قبل از ورود تا قطعیت استخدام نیروي انساني 
ارزیابي کرد. وی س��الم سازی سازمان ، اصالح ، رشد و 
بالندگی در نیروهای دستگاه های اجرایی  و حفاظت از 
دستاوردهای نظام را از دیگر اهداف گزینش برشمرد و 
تاکید کرد: در بررس��ي و گزینش افراد بر اس��اس ماده 
1۵ قانون گزینش حصول اطمینان عرفي از صالحیت 
افراد مالک عمل اس��ت و تجس��س از احوال اشخاص 
به غیر از مفس��دین و گروه هاي خرابکار مطلقا ممنوع 

است . دکتر احمدی جلب اعتماد عمومی را مهمترین 
اصل در سیس��تم هسته گزینش دانس��ت و گفت: در 
برنامه جامع عملیاتی تدوین ش��ده در هسته گزینش 
، س��اماندهی منابع انس��اني و مالي ، پایش ، نظارت و 
هماهنگي با برگزاري جلس��ات درون بخش��ي و برون 
بخشي ، برگزاري جلسات آموزشي نیروي انساني و در 
نهایت ارزشیابي توسط مدیریت و هیات مرکزي در نظر 
گرفته شد . مدیر هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران با بیان اینکه در برنامه جامع عملیاتی سامانه 
یکپارچه سازی مدیریت هسته گزینش و هسته هاي 
زیر مجموعه آن تدوین شده است، گفت : ایجاد سیستم 
بانک منابع در هسته، امکان پیگیري پرونده ها از طریق 
ن��رم افزارهماهنگ و ثبت به روز اطالعات در نرم افزار، 

دسترسي تمامي پرسنل به سامانه اتوماسیون اداري و 
انجام مکاتبات غیرمحرمانه داخل دانشگاه و سایر هسته 
ه��اي وزارت متبوع از طریق این س��امانه و همچنین 
ج��ذب نیروهاي ج��وان ، پویا وخبره در ح��وزه هاي 
مختلف هسته جهت انجام مصاحبه هاي ویژه و ایجاد 
تعامل نزدیک هسته گزینش با کارکنان و ایجاد رضایت 
در متقاضیان از سیر مراحل گزینشي و نظارت و پایش 
از رابطین و محققین با اس��تفاده از چک لیس��ت هاي 
طراحي شده و ارتقای کمي و کیفي تحقیقات و کاهش 
مشکالت محققین در شهرستانها از جمله خدمات ارائه 
ش��ده توسط این برنامه است. وی کاهش ۵۲ درصدی 
میانگین مدت زمان پاس��خگویی پرونده های بدوی را 
از جمله دستاوردهای برنامه جامع عملیاتي در طي دو 

س��ال اخیر دانس��ت و اذعان کرد: میانگین مدت زمان 
پاسخگویي پرونده هاي تجدید نظراول نیز طي مدت 

اخیر ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد. 
دکتر احمدی با اشاره به ارتقاء کمی و کیفی فرآیند 
تحقیقات و مصاحبه و صدور رأی، گفت: فرآیند گزینش 
نیروي مشمول قانون گزینش )تمدید بیش از سه سال( 
از ۳7 نفر س��ال ۹۳ به 1۲۶۰نفردر س��ال ۹۵ افزایش 

یافته است. 

شاهرود - حسین بابامحمدی - به گزارش روابط 
عمومی معاونت اس��تانداری وفرمانداری شهرس��تان 
شاهرود سید محمد رضا هاشمی ضمن اشاره به اینکه 
معضل کمبود آب ش��رب همچنان در این شهرستان 

بیداد می کند و باید نگران آن بود، ابراز داش��ت: امروز 
مصرف ما در این شهرس��تان ۸۵۰ لیتر بر ثانیه اس��ت 
که هن��وز ۲4۰ لیتر بر ثانیه آن را کمبود تامین داریم 
یعن��ی تنها ۶۰۰لیت��ر بر ثانی��ه آب در چرخه تولید و 
انتقال خطوط آبرسانی این شهرستان ۲۸۰هزار نفری 
وجود دارد که درستادمدیریت بحران شهرستان طرح 
وازچاههای موجود دستگاههای اجرایی به صورت موقت 
درحال تامین می باش��د وی اف��زود: کمبود این حجم 

آب شرب نیازمند دو راهکار است که نخست مدیریت 
مصرف با صرفه جویی و فرهنگ سازی است و دو تامین 
آب که این امر در سه مقوله کوتاه مدت، شامل الیروبی 
قنوات و ... میان مدت شامل حفر چاه و بلند مدت شامل 
بند، سد و انتقال آب از حوزه ای به حوزه دیگر محسوب 
می شود معاون استاندار سمنان گفت: کم هزینه ترین 
راه پیشگیری از کاهش آب، فرهنگ سازی در مدیریت 
مصرف است که باید همه دستگاه های اجرایی، خدماتی، 

فرهنگی و ... در این حوزه دولت را یاری کنند. هاشمی 
مصرف بهینه آب را رسالتی دینی در این ایام ماه رمضان 
دانس��ت و ابراز داش��ت: اسراف آب ش��رب درمصارف 
غیرش��رب صحیح نمی باش��د و حرام است چرا که در 
دورترین روستای بیارجمند افرادی هستند که با تانکر 
آبرس��انی می ش��وند وی افزود: این درست  نیست که 
برخی در همین حواش��ی شهر باغات سبزی و صیفی 

خود را نیز با آب شرب، آبیاری می کنند.

با راه اندازي سیستم شهرسازی الکترونیک شهرداری اصفهان 

شهروندان مي توانند با يك كليك از اطالعات محرمانه ملك خود باخبر شوند

متخصصان ملی حفاری  در 2 ماه نخست امسال موفق شدند

ارائه يك هزار و  395 مورد خدمات فنی تخصصی به چاه  های نفت و گاز در كشور

دوازدهمين همايش علمی تخصصی مخابرات شركت انتقال گاز ايران در استان اردبيل

امضای تفاهم نامه همکاری بين شهر خالق رشت و انجمن دوستی ايران _ ايتاليا

دکتر محمد احمدی، مدیرهسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی مازندران : 

هدف از گزينش، جذب افراد اليق و صالح است

معاون استاندار و فرماندار شاهرود: 

شهرستان شاهرود با ۲۴۰ ليتر بر ثانيه كمبود آب مواجه است

اخبار

غبارروبی و عطرافشانی نمازخانه های 
 شرکت نفت گلستان درآستانه ماه 

پر خیر و برکت رمضان
 گ�رگان- خبرن�گار فرصت امروز - در آس��تانه فرا رس��یدن ماه 
پر خیر و برکت رمضان و به منظور ارج نهادن به ماه پر فضیلت مهمانی 
 خدا با هماهنگی ش��ورای فرهنگ��ی و اقامه نماز ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گلستان آیین غبار روبی و عطر افشانی نمازخانه 
های ش��رکت با حضور جمعی از کارکنان و نمازگزاران برگزار گردید .به 
گزارش روابط عمومی در این حرکت معنوی که  همه ساله در پایان ماه 
ش��عبان المعظم و در آس��تانه ماه ضیافت ا... برگزار می گردد ، کارکنان 
 ش��رکت نفت منطقه گلس��تان با  بر گزاری آیین غبار روبی و تنظیف 
نماز خانه های شرکت به استقبال این ماه معنوی و پر خیر و برکت رفته 
و فضای دل انگیز و با طراوت نماز خانه ها را برای  انجام فرایض عبادی و 

دینی  در ماه مبارک رمضان  تنظیف و عطر آگین می کنند.

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی 
شرکت آب منطقه ای گلستان:

آغاز آبیاری شبکه وشمگیر در بخش 
کشت بهاره آغاز شد      

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری 
تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای گلستان از آغاز آبیاری شبکه سد و 
شمگیر در بخش کشت بهاره خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای گلستان ، مهندس شعبان رسولی اظهار کرد: با کسر آب 
تبخیر، آّب مرده و لحاظ ذخیره فنی، آب قابل برنامه ریزی جهت کشت 
بهاره در اختیار کش��اورزان مشترک شبکه سد و شمگیر قرار می گیرد.

وی تصری��ح کرد: با توجه به این مقدار حجم آب، حداکثر س��طح قابل 
برنامه ریزی جهت کشت بهاره در شبکه و شمگیر حدود ۲ هزار هکتار 
می باشد و در این محدوده ، کشت شالی نیز ممنوع است.رسولی بیان 
کرد: در شرایط فعلی امکان تامین آب جهت کشت های تابستانه از جمله 

آفتابگردان و کشت مجدد و غیره وجود ندارد.

 ابطال ۷6 پروانه استاندارد 
در آذربایجان غربی

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - مدیرکل 
اس��تاندارد آذربایجان غربی از ابط��ال 7۶ پروانه 
اس��تاندارد طی س��ال ۹۵ در این اس��تان خبر 
 داد. منص��ور جالی��ر در گفت و گ��و با خبرنگار 
»فرصت امروز« با اشاره به اینکه در سال گذشته 

 ۹47 واحد تولیدی در استان مشمول مقررات استاندارد اجباری و تحت 
پوشش اداره کل استاندارد می باشند گفت: البته از این تعداد نیز 7۶۶ 
واحد فعال هس��تند. وی از صدور ۵۵۸ گواهینامه صادراتی در اس��تان 
آذربایجان غربی طی س��ال ۹۵ خبر داد و افزود: 1۵ هزار و ۸۶۶ مجوز 
وارداتی نیز در این مدت صادر شده که شامل لوازم خانگی، انواع قطعات 
خودرو، ماده شیمیایی، اقالم الکترونیکی و خودروهای سنگین می باشد. 
جالیر با بیان اینکه 1 هزارو 1۰۲ فرآورده  مش��مول استاندارد اجباری 
در اس��تان وجود دارد گفت: در س��ال ۹۵، 17۸ پروانه کاربرد عالمت 
استاندارد صادر شده که از این تعداد، 1۶1 پروانه دارای عالمت استاندارد 
اجباری است. مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی تصریح کرد: البته ۲۳7 
پروانه کاربرد عالمت استاندارد نیز طی سال گذشته تمدید و 1۶ پروانه 
تعلیق و 7۶ پروانه ابطال شده است. مدیر کل استاندارد استان با اشاره به 
اینکه یک هزارو ۸۶ مورد نمونه برداری توسط اداره کل مربوطه صورت 
پذیرفته اس��ت، اذعان کرد: ۸۶ م��ورد از این نمونه برداری ها متعلق به 
واحدهای تولیدی، 77۸ مورد نمونه ب��رداری از بازار)توزیع و عرضه( و 

مابقی نمونه برداریها از اقالم صادراتی و وارداتی انجام گرفته است.

مدیرعامل پارك ها و فضاي سبز شهرداري ساري:
با بهره برداري از پروژه هاي جدید 

سرانه فضاي سبز شهري به فراتر از حد 
استاندارد خواهد رسید

س�اری – دهقان - مهن��دس زارع افزایش 
سرانه فضاي س��بز شهري را از اولویت هاي تیم 
مدیریت ش��هري در پروژه هاي در دس��ت اقدام 
دانس��ت به گزارش خبرنگار مازندران ، مهندس 
زارع مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضاي سبز 

ش��هرداري ساري در گفتگویي با اشاره به استانداردسازي سرانه فضاي 
س��بز گفت: چشم انداز  س��ازمان در پروژه هاي در دست اقدام افزایش 
سطح فضاي سبزشهري و رسیدن به استانداردهاي موجود  است. وي 
اظهار داشت: احداث بوستان والیت، فاز دوم بوستان ملل ، بوستان بانوان 
و توسعه پارک جنگلي کوهستاني شهید نوبخت، از جمله پروژه هاي در 
دست اقدام مي باشد که با بهره برداري از آنها سرانه فضاي سبزساري 
به صورت قابل مالحظه اي افزایش خواهد یافت. زارع قدرالسهم هر نفر 
از فضاي سبز شهري را سرانه فضاي سبز دانست و ادامه داد: اکنون این 
س��رانه براي هر فرد در ساري ۵/۵ متر مربع است که با بهره برداري از 
این پروژه ها به فراتر از حد استاندارد خواهد رسید. این مسئول با اشاره 
به پروژه هاي عمراني شهرداري ساري اظهار داشت: سازمان پارک ها و 
فضاي سبز شهرداري ساري در این زمینه نیز تمهیدات الزم را در زمینه 
حفظ فضاي سبز پیش بیني نموده مانند احداث میدان کارگر که در این 
پروژه عمراني درختان چندین س��اله را با تجهیزات وایجاد شرایط الزم 

جابجا نموده تا آسیبي به فضاي سبز شهري وارد نشود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی: 
ایجاد ۱6۰۰فرصت شغلی در مناطق محروم 

استان مرکزی توسط کمیته امداد 
اراك- خبرنگار فرصت امروز - مدیر کل 
کمیته امداد اس��تان مرکزی گفت: طی س��ال 
گذش��ته ۳ هزار فرصت ش��غلی توسط کمیته 
امداد در اس��تان مرکزی ایجاد شد که بیش از 
ی��ک هزار و ۶۰۰ مورد آن مربوط به روس��تاها 

و مناطق محروم اس��ت.  قنبر موسی نژاد پیش از ظهر پنجشنبه در 
نشس��ت با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان مرکزی در اراک اظهار 
داشت: در حال حاضر بیش از ۳7هزار خانوار در استان مرکزی تحت 
پوش��ش کمیته امداد هس��تند و 1۶هزار حامی در قالب طرح اکرام 
ایتام و محس��نین با کمیته امداد هم��کاری دارند.  مدیر کل کمیته 
امداد استان مرکزی افزود: همچنین در استان مرکزی بیش از 44هزار 
و ۸۰۰ خانوار با سرپرس��ت زن، مشمول بیمه اجتماعی هستند و از 
مزایای این بیمه بهره مند می ش��وند. موس��ی نژاد بیان کرد: طبق 
ارزیابی هم اکنون دو هزار و 77۰ خانوار تحت پوش��ش کمیته امداد 
اس��تان مرکزی مستاجر هستند که ۸۰درصد آنان را زنان سرپرست 
خانوار تش��کیل می دهند که در این رابطه سال گذشته 1۲۲ واحد 
مس��کن به مددجویان کمیته امداد استان تحویل و یک هزار و 4۹۰ 
مورد مسکن نیز مقاوم سازی و بهسازی شد. وی خاطرنشان ساخت: 
در حال حاضر بیش از ۸۵۰ خانواده زندانی در اس��تان تحت حمایت 
کمیته امداد بوده و دو هزار و ۳۶۰ نفر از کودکان تحت پوشش این 
نهاد نیز در زمره ایتام جای دارند. مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی 
ادامه داد:۲۶ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( این استان در ماه رمضان اطعام می شوند که این اطعام به صورت 

تحویل کاال با سرانه هر خانواده یک میلیون ریال است.

اخبار

شهردار بندر بوشهر خبر داد:
احداث مجتمع پارکینگ طبقاتی و 

تجاری در بوشهر
بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- شهردار 
بندر بوشهر از احداث مجتمع پارکینگ طبقاتی 
و تجاری در بوش��هر خبر داد. ب��ه گزارش روابط 
عمومی شهرداری بندر بوشهر،غالمعلی میگلی 
نژاد با اعالم این خبر افزود:با توجه به رشد تعداد 
خودروها و افزایش مش��کالت ترافیکی در سطح بوشهر نیاز به احداث 
پارکینگ های طبقاتی جهت خروج از این بحران ضروری می باش��د. 
میگلی نژاد بیان کرد:در همین راس��تا طرح احداث چندین پارکینگ 
طبقاتی در نقاط پرتردد ش��هر توسط شهرداری بندر بوشهر در دستور 
کار قرار گرفت که به دلیل حجم باالی ترافیک مرکز شهر و مشکالتی 
که برای شهروندان بوشهری در این قسمت ایجاد می گردید، تصمیم به 
احداث مجتمع پارکینگ طبقاتی و تجاری در خیابان ش��هدا، روبروی 
بازار میوه فروش ها گرفته شد. وی با بیان اینکه سرمایه گذار این پروژه 
شهرداری بندر بوشهر اس��ت افزود:این پروژه در زمینی به متراژ حدود  
7۰۰/۲ مت��ر مربع و در ۵ طبقه اجرا می گردد. میگلی نژاد مس��احت 
کل ۵ طبقه را ۵۰۰/1۳ متر مربع اعالم کرد و اظهار داشت:طبق نقشه 
طراحی ش��ده هر طبقه گنجایش ۶۲ خودرو را خواهد داش��ت که در 
مجموع این پارکینگ ظرفیت پذیرش ۳1۰ خودرو را  دارا می باش��د. 
وی گفت:مساحت بخش تجاری این مجتمع نیز  7۰۰/۲ متر مربع است 
ک��ه با احداث و بهره ب��رداری از این پروژه یک��ی از دغدغه های اصلی 
شهروندان بوشهری  و معضالت ترافیکی این نقطه از مرکز شهر برطرف 

خواهد گردید.

تقدیر از کارگزان نمونه جانباز و فرزند 
شهدای شهرداری مالرد

مالرد- مزگان علیقارداش�ی- 
مراس��م روز تقدی��ر از کارگر نمونه و 
جانبازان و فرزندان شاهد شهرداری 
مالرد برگزار شد.  هماهنگی به عمل 
آمده از سوی ش��هردار مالرد با امور 
ایثارگران و اداره روابط عمومی و امور اداری ش��هرداری مالرد مراس��م 
تقدیر از کارگر نمونه و جانبازان و فرزندان شاهد شهرداری  در تاالر آوین 
برگزار گردید .  در این مراسم که با حضور شهردار مالرد و امام جمعه و 
اعضای شورای شهر مالرد برگزار گردید علی اکبر خراسانی از زحمات 
یک ساله پرسنل ش��هرداری مالرد در راستای خدمت رسانی به مردم 
فهیم تقدیر و تشکر نمود و گفت : کارگران نمونه باید الگوی اخالقی و 
کارگری سایر کارگران و نیروهای همکار در شهرداری باشند . در پایان 
مراسم شهردار مالرد به همراه اعضای محترم شورای شهر با اهدای لوح 
س��پاس از زحمات این کارگران و جانبازان و فرزندان ش��اهد شاغل در 

شهرداری تشکر نمودند .

کاهش تلفات جاده اي استان هرمزگان و 
کسب رتبه دوم کشوري در سال ۱395

بندرعباس- خبرن�گار فرصت امروز - به 
گزارش روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل 
و نقل جاده اي اس��تان هرمزگان ، علیرضا مجرد 
طي گزارشي اعالم نمود بر اساس آمارهاي اعالم 
شده از سوي پلیس راه استان در سال ۹۵ ، تعداد 
تصادفات دوهزار و نود و سه نفر بوده که به نسبت مدت مشابه سال۹4 
ش��اهد کاهش 1۸/۵ درصدي بوده ایم و این به این معناست که تعداد 
477 فقره تصادفات در جاده هاي استان در مدت ذکر شده کمتر بوده 
اس��ت. وي در ادامه با اش��اره به این که تعداد متوفیان برون ش��هري و 
روستایي در استان۲۹۰ نفر توسط سازمان پزشکي قانوني کشور در سال 
۹۵ اعالم گردید که نس��بت به سال ۹4تعداد ۵۲ نفر کاهش که منجر 
به کاهش 1۵/۲ درصدي شده است گفت : از مجموع تلفات تصادفات 
استان در سال گذشته )۹۵( تعداد ۲17 نفر در جاده هاي برون شهري 
متاس��فانه جان خود را از دس��ت داده اند که نسبت به آمار سال )۹4( 
۲۳/۳ درصد کاهش نشان مي دهد یعني ۶۶ نفر کمتر که این امر موجب 
گردید استان هرمزگان در مقایسه با سایر استانها در رتبه بندي کشوري 
مقام دوم را کس��ب کند. ایش��ان در ادامه خاطر نشان نمود از مجموع 
تلفات استان در سال۹۵ با کمال تاسف 7۳ نفر در جاده هاي روستایي 
جان خود را از دس��ت داده اند که این آمار نس��بت به س��ال ۹4نشان 
مي دهدتعداد 14 نفر کمتر ولي افزایش ۲۳/7 درصدي این تلفات منجر 

به کسب رتبه ۲۶ استان در کشور شده است. 

تصفیه خانه فاضالب شهر ایوان با 5۷ درصد 
پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است

ایالم- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان ایالم: تصفیه خانه شهر ایوان یکی از طرح های مهم این شهرستان 
است که بر اساس فّناوری روز طراحی و با ۵7 پیشرفت فیزیکی در حال 
اجرا است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان ایالم، 
مهندس بیرنوندی با اشاره به مشخصات فنی تصفیه خانه فاضالب شهر 
ایوان گفت: تصفیه خانه فاضالب ایوان با ظرفیت ۹۰۰۰ مترمکعب در 
ش��بانه روز و با فرآیند سیس��تم لجن فعال با هوادهی گسترده ایجاد 
ش��ده که با احداث این تصفیه خانه و تکمیل ش��بکه آن بیش از 1۲۰ 
هکتار از زمین های کشاورزی پایین دست شهر ایوان از پساب فاضالب 
تصفیه شده برای آبیاری استفاده می شود. وی افزود: برای ایجاد تصفیه 
  B.O.T خانه شهر ایوان قراردادی به ارزش ۲4۳ میلیارد ریال به روش
توس��ط بخش  خصوصی  اج��را که در صورت بهره ب��رداری 4۸ هزار 
نفر جمعیت تحت پوش��ش قرار می گیرند. مدیر عامل آبفای اس��تان 
ایالم اظهار داش��ت: اجرای پروژه فاضالب گام بزرگی در ارتقا بهداشت 
عمومی، محیط زیست اس��ت و اجرای پروژه های جمع آوری، انتقال و 
تصفیه فاضالب در هر ش��هر و کشور، یکی از شاخص های مهم توسعه 

به شمار می آید. 

پیشرفت ۷5 درصدی احداث ۱۰ کیلومتر 
باقیمانده از بزرگراه اراك-فرمهین

اراك- خبرنگار فرصت امروز - مدیرکل راه و شهرس��ازی استان 
مرکزی از پیشرفت 7۵درصدی عملیات تکمیل 1۰ کیلومتر باقیمانده از 
بزرگراه 4۲ کیلومتری اراک-فرمهین خبر داد.  به نقل از روابط عمومی 
اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، مجید شارقی در جریان بازدید 
محفوظی معاون حقوقی، امورمجلس واستان های وزارت راه و شهر سازی 
افزود: توسعه و تکمیل بزرگراه 4۲ کیلومتری اراک-فرمهین با توجه به 
مطالبات مردمی، پیگیری نمایندگان مردم این شهرس��تان در مجلس 
شورای اسالمی و سایر مسئولین استانی در یک دهه اخیر به طور جدی 
مدنظر این اداره کل بوده اس��ت.  وی تصریح کرد: با تالش های صورت 
گرفته تا پایان س��ال گذشته حدود ۳۰ کیلومتر از این محور پرتردد و 
راهبردی چهارخطه شده است. از آنجاکه این جاده از محورهای پرتردد 
و شریانی استان مرکزی محسوب می شود تکمیل قطعات باقیمانده این 
بزرگراه را با جدیت در دس��تور کار خود داریم.  شارقی وجود معارض و 
مشکالت تملک اراضی روستایی در برخی نقاط این محور و همچنین 
عدم تخصیص به موقع اعتبارات این پروژه را علت اصلی کندی تکمیل 
این پروژه در یک دهه اخیر عنوان کرد.  گفتنی است اعتبار هزینه شده 
ای��ن پروژه تا کنون 1۲۰ هزار میلیون ریال بوده و جهت تکمیل آن به 

۲۰۰هزار میلیون ریال اعتبار جدید نیاز است. 

زنجان-فغفوری- مدیرعامل ، معاونین و مدیران و پرسنل عملیاتی 
امور  اجرایی در مانورضربتي کاورینگ 7کیلومتر کنس��ول ش��بکه هاي 

توزیع برق فشار متوسط زنجان و ماهنشان حضوریافتند. 
به گزارش دفترروابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان، 

احمد اصغري مهرآبادي قائم مقام وزیر راه وشهرسازي با اهداء لوح سپاس 
ب��ه خاطر همراهي و همکاري مجدان��ه در اجرا و اتمام پروژه هاي بزرگ 
مس��کن مهر در اس��تان و کش��ور ، از مهندس عادل کاظمي مدیرعامل 

شرکت این شرکت قدرداني کرد.

با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران و پرسنل عملیاتی امور های اجرایی صورت گرفت
مانورضربتي كاورينگ 7كيلومتر كنسول شبکه هاي توزيع برق فشار متوسط زنجان و ماهنشان



7 خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهارشنبه
10 خرداد 1396

شماره 798

رئی��س انجم��ن کارفرمای��ی وارد کنندگان 
ش��رکت های  ح��ذف  ک��ه:  گف��ت  خ��ودرو 
غیرنماین��ده زمینه س��از انحص��ار و گران��ی 

خودروهای وارداتی می شود. 
میث��م رضایی ب��ا انتق��اد از دخالت دولت 
در رون��د واردات خ��ودرو و تاکی��د بر حذف 
شرکت های وارد کننده فاقد نمایندگی رسمی 
گف��ت: ادام��ه این رون��د در نهایت ب��ه زیان 

مصرف کننده خواهد شد. 
 وی اضاف��ه ک��رد: حض��ور ش��رکت های 
غیرنماینده موجب می شود واردکنندگان هر 
قیمت��ی را روی خ��ودرو نگذارند ضمن اینکه 
ش��رکت های غیر نماینده به واسطه چابکی و 
کم بودن هزینه های جانبی و باال بودن حجم 
 واردات در مجم��وع هزین��ه س��ربار و قیمت 

تمام شده کمتری دارند، از این رو قیمتی که 
خودرو به دست مصرف کننده می رسد رقابتی 

خواهد بود. 
رضایی با بیان اینکه هم اکنون 150 شرکت 
وارد کنن��ده خودرو به ص��ورت غیر نماینده در 
کش��ور فعالیت می کنند، افزود: عمده فعالیت 
این شرکت ها در زمینه واردات قطعات خودرو 
اس��ت و حذف این ش��رکت ها از ب��ازار هم بر 
قیم��ت قطعات و هم بر قیم��ت خودرو تاثیر 

خواهد گذاشت. 
انجم��ن کارفرمای��ان واردکنندگان  رئیس 
خودرو خاطرنش��ان کرد: در ش��رایط کنونی 
ک��ه برخ��ی وارد کنن��دگان تا مرداد امس��ال 
ثبت س��فارش خ��ودرو دارن��د، زمزمه حذف 
وارد کنندگان غیر نماینده موجب افزایش 10 

تا 15 درصدی قیمت خودروی وارداتی ش��ده 
اس��ت و اگر این روند ادامه دار باش��د و دولت 
محدودیت ش��رکت های غیر نماین��ده را رفع 
نکند، 20 تا 30 درص��د به قیمت خودروهای 

وارداتی افزوده می شود. 
وی اف��زود: ب��ه ط��ور نمونه قیم��ت تویوتا  
ش��رکت های  م��ا  ک��ه  ف��ور(  )َراو   RAV4
توم��ان  میلی��ون   210 را  آن  غیر نماین��ده 
می فروختی��م، ام��روز 270 ت��ا 275 میلیون 
تومان ب��ه علت انحص��ار در ب��ازار به فروش 
می رس��د که برای بقیه خودروه��ا همچنین 

افزایش قیمتی متحمل خواهد بود. 
رضایی افزود: محدود کردن واردات خودرو 
و حذف ش��رکت های غیرنماین��ده در حالی 
اتف��اق افتاد که نیاز کش��ور به واردات خودرو 

70 تا 80 هزار دس��تگاه در س��ال است و اگر 
بیش از این هم وارد ش��ود در داخل تقاضایی 
ب��رای آن نخواه��د ب��ود. وی ظرفیت فروش 
خودروه��ای وارداتی را در کش��ور 70 تا 80 
هزار دس��تگاه اعالم و تاکید کرد ورود خودرو 
بی��ش از این میزان به مفه��وم فروش نرفتن 

خودروهای وارداتی است. 
رئیس انجمن کارفرمایان وارد کننده خودرو 
خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه به دلیل گزارش 
ناقصی که در خصوص میزان ثبت س��فارش 
300 هزار خودرو به معاون اول رئیس جمهور 
داده شده با هدف جلوگیری از خروج بی رویه 
ارز، واردات خ��ودرو را به ش��رکت های دارای 
نمایندگی محدود کردند، در حالی که اصوال 

واردات این میزان خودرو، بازار ندارد. 

تداوم حذف شرکت های فاقد نمایندگی به ضرر بازار خودرو است

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس 
گف��ت ک��ه صنع��ت خودرویی کش��ور نباید 
به صورت یک طرفه توسط دولت مورد حمایت 
ق��رار گی��رد، بلکه بخش عم��ده حمایت باید 
از طری��ق تعریف یک اس��تراتژی برای تحول 
در طراح��ی، ایمن��ی و کیفیت توس��ط خوِد 
خودروس��ازان انجام ش��ود و البته در س��هم 
اعتب��ارات و مناب��ع اختصاص یافته به بخش 
تحقیق و توس��عه نیز باید تجدید نظر اساسی 

شود. 
سیدمهدی مقدسی گفت: مصرف کنندگان 
داخل��ی خواه��ان افزایش کیفی��ت و ایمنی، 
رعایت اس��تانداردها و کاه��ش قیمت خودرو 
هس��تند. ب��ه گفت��ه نماینده م��ردم اراک در 
مجلس، هزینه تمام شده خودروسازان داخلی 
به دلیل تش��کیل شرکت های اقماری، نیروی 
انس��انی مازاد، فناوری از رده خارج و وام های 
بانکی با نرخ س��ود باال طی سال های گذشته 

افزایش یافته است. 
وی متذکر شد: خودروسازان در کنار تحول 
در طراحی و افزایش کیفیت و ایمنی خودرو 
بای��د با اص��الح س��اختار اداری و مالی خود، 

قیمت تمام شده تولید را کاهش دهند. برای 
عینیت بخش��ی به این مهم بای��د اراده ای در 
خودروسازان شکل بگیرد تا با اصالح ساختار 

مالی، هزینه های سربار کاهش یابد. 
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
تاکید ک��رد: کاه��ش تعرف��ه واردات خودرو 

ب��رای تقویت صنع��ت خودروس��ازی به اجرا 
درآمده اس��ت، اما این کاه��ش نباید موجب 
سوء استفاده خودروس��ازان شود. شرکت های 
خودروی��ی، تعرف��ه واردات را بای��د به عنوان 
فرصتی برای بازیابی توان خود جهت افزایش 
کیفیت و ایمن��ی و کاهش قیمت نگاه کنند؛ 

نه اینکه با خی��ال راحت، هر خودرویی با هر 
کیفیتی که دل ش��ان خواست دست مشتری 

دهند. 
مقدس��ی تاکید کرد: افزایش تعرفه واردات 
امتیازی است که نمی تواند و نباید تا ابد ادامه 

یابد. 
نماین��ده م��ردم اراک در مجلس با اش��اره 
به اقدامات جدید س��ایپا و ایران خودرو برای 
تحول در صنعت خودروس��ازی کشور گفت: 
برنامه ه��ای ایران خودرو و س��ایپا حکایت از 
تغییر در صنعت خودروس��ازی کش��ور دارد. 
س��ایپا و ایران خ��ودرو با انعق��اد قراردادهای 
جدید با پژو و سیتروئن حرکت رو به جلویی را 
آغاز کرده اند. این قراردادها نسبت به گذشته 
تفاوت چش��مگیری دارد به نحوی که س��هم 
تولی��د داخل در س��ال اول 40 درصد خواهد 
بود، همچنین حداق��ل 30 درصد تولیدات  از 
طریق زنجیره توزیع این دو شرکت فرانسوی 
صادر می ش��ود؛ در عین ح��ال انتقال فناوری 
تولید خودرو از فرانسه به ایران موجب ارتقای 
دانش فنی تولید خودرو و افزایش سهم تولید 
داخل در این دو خودروساز داخلی می شود. 

صنعت خودرویی کشور نباید تا ابد از امتیاز تعرفه واردات خودرو بهره ببرد

گزارش2

خبر

دولت باید برای دیون معوقه واحدهای 
تولیدی فکری اساسی کند

رئی��س خانه صنع��ت، معدن و تج��ارت ای��ران می گوید 
پرداخت تس��هیالت ب��ه بخش تولید گره ای از مش��کالت را 
رفع نمی کند زیرا این اقدام بدهی تولیدکنندگان به سیستم 

بانکی را افزایش خواهد داد. 
س��یدعبدالوهاب س��هل آبادی در گفت وگو با خبر خودرو 
ب��ا تاکید بر اینکه تولید، ت��وان پرداخت بهره 40 درصدی را 
ندارد، اظهار داش��ت: تس��هیالتی که به بخش های تولیدی 
پرداخت می ش��ود متاس��فانه کمکی به واحده��ای تولیدی 
نمی کن��د از این رو بای��د یک فکری به جه��ت دیون قبلی 
تولیدکنندگان��ی که تس��هیالتی دریافت ک��رده و در بخش 

تولید به کار گرفته اند، صورت گیرد. 
وی افزود: امروز متاسفانه میزان بدهی ها معوقه واحدهای 
تولیدی به بانک ها با در نظر گرفتن جریمه دیر کرد تا حدود 
38 تا 40 درصد می ش��ود بنابرای��ن برای کمک به واحدهای 
تولیدی و صنعتی ابتدا باید دیون انباشته واحدهای تولیدی 
که قادر به فعالیت تولیدی و حفظ اشتغال هستند شناسایی 
و نس��بت به دیون معوقه آنها که هر روز اضافه تر می ش��ود، 

فکری اساسی تر شود. 
وی با توجه به اختصاص 16 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
به واحدهای کوچک و متوس��ط تولیدی در س��ال گذش��ته 
تصری��ح کرد: ه��ر تزریقی به واحده��ای صنعتی که صورت 
می گیرد ب��ه جهت بدهی قبلی کمکی به این بخش نخواهد 

بود. 
وی تاکی��د ک��رد: متاس��فانه در این س��ال ها ب��ه دالیل 
مختلف��ی چون تحریم ها، رکود و عدم پرداخت س��هم تولید 
از ط��رح هدفمندس��ازی یارانه ها، روز ب��ه روز عدد معوقات 
تولیدکنندگان اضافه تر ش��ده است، به این جهت تسهیالت 
جدی��د با توجه به تس��هیالت قدیمی که اس��تمهال به روز 
ش��ده و بهره ها و جرایم جمع بندی و یک بدهی جدید برای 

تولیدکننده ایجاد می کنیم عمال گره ای باز نخواهد کرد. 
رئی��س خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار داش��ت: 
امروز باید به این حوادث و رخ دادهایی که برای بخش تولید 
در کشور ایجاد ش��ده نگاه دیگری شود، در صورتی که نگاه 
درستی به این بخش صورت گرفت مطمئنا تسهیالت جدید 

نیز راهگشا خواهد بود. 
 
 

دلیل تاخیر ورود خودروهای جدید
حض��ور برخی از خودروس��ازان خارجی در صنعت خودرو 
ایران در شرایطی نوید دهنده تغییر و تحوالت جدی در روند 
خودروس��ازی کشور است که مشتریان بعد از گذشت حدود 
دو سال از توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5 هنوز طعم 
این تغییرات را نچش��یده اند. هرچن��د انتظار آنها برای ورود 
خودروه��ای جدید و متف��اوت از خودروهای فعلی، حتی به 
رک��ود طوالنی مدت بازار خودرو منجر ش��د با این حال این 

انتظار همچنان ادامه دارد. 
در این ش��رایط این س��وال از سوی بس��یاری از مشتریان 
مطرح است که قراردادهای خودرویی چه زمانی به انتظارات 
آنه��ا پای��ان می دهد و دلیل طوالنی ش��دن ای��ن انتظارات 
چیست؟ در پاسخ به این سوال بسیاری از کارشناسان عنوان 
می کنند که اجرایی ش��دن قرارداده��ای خودرویی در تمام 
دنیا فرآیندی زمانبر اس��ت و مش��تریان نباید انتظار داشته 
باشند که بعد از عقد قرارداد، خودروی مورد توافق دو طرف 

به سرعت وارد بازار شود. 
در حال حاضر با اینکه یک س��ال و نی��م از جوینت ونچر 
ایران خ��ودرو و پژو می گ��ذرد هنوز زم��ان پیش فروش 
نخس��تین محصول تولیدی این دو شرکت به طور رسمی 
اعالم نش��ده، این در ش��رایطی اس��ت که توافق نامه رنو با 
سازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران نیز به کندی 

پیش می رود. 
ب��ر این اس��اس برخی ش��نیده ها حکای��ت از آن دارد که 
س��ختگیری وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت مبن��ی  بر 
داخلی س��ازی خودروهای تولید مش��ترک بر کندی اجرا یا 
عق��د برخی قراردادها تاثیر گذاش��ته که بخ��ش اعظم این 
موضوع نیز به عدم توانمندی قطعه سازی کشور در همراهی 

خودروسازان برای تولید محصوالت مشترک بازمی گردد. 
 

خبر

 »جمالی« فرشته نجات سایپا بود
در دو س��ال اخی��ر به دلی��ل مدیریت جدی��د در گروه 
خودروس��ازی س��ایپا که همراه با س��ودآوری مجموعه و 
افزایش تیراژ تولید بود، هزینه های باالس��ری و سربار این 

خودروسازی و قطعه سازان کاهش پیدا کرد. 
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان ایران، در خصوص 
فعالیت های دو س��ال اخیر در شرکت خودروسازی سایپا 
گفت: بی ش��ک دکتر جمالی را باید فرش��ته نجات سایپا 
نامید و نام وی در تاریخ شرکت سایپا ماندگار خواهد شد. 
وی ادام��ه داد: مش��کل اصلی س��ایپا معوقه های بانکی 
باالی این شرکت بود و عمال هر پولی که وارد این شرکت 
می ش��د باید مستقیما به حس��اب بانک ها واریز شود تا از 
فرع پول بدهی کم ش��ود و البته اصل پول همچنان باقی 
ب��ود. دبیر انجمن قطعه س��ازان ایران تصری��ح کرد: دکتر 
جمالی به دلیل س��ابقه بانکی و مالی که داش��ت توانست 
در چن��د مرحله و با اقداماتی که در نظام بانکی انجام داد 
مانند انتشار اوراق صکوک، راه اندازی سیستم خرید دیون 

و . . .  نقدینگی را به سایپا برگرداند. 
وی برگش��ت نقدینگی به س��ایپا را آغاز تس��ویه دیون 
ش��رکت به نظام بانکی دانس��ت و افزود: هزینه های مالی 
شرکت سایپا به ش��دت افزایش پیدا کرده بود که با روند 
فعالیت های مدیریت جدی��د این هزینه ها کاهش و برای 
نخستین بار در سال های اخیر سایپا توانست به سهامداران 

خود سود پرداخت کند. 
بیگلو خاطرنش��ان ک��رد: برخی اقدام ه��ای موازی که 
توس��ط دکتر جمالی در سایپا اجرا ش��د، توانست بسیار 
ثمربخ��ش بوده به طوری که تیراژ روزانه س��ایپا از 600 
تا 700 دس��تگاه خودرو به 2500 دس��تگاه افزایش پیدا 

کرده است. 
وی افزایش دامنه محصوالت تولیدی در مجموعه سایپا 
و معرفی محصوالت جدید را از اقدامات موازی مهم دکتر 
جمالی در س��ایپا دانست و خاطرنش��ان کرد: مدیرعامل 
سایپا توانست، سایپا را در مدت کمتر از دو سال به سود 
برساند و ادامه فعالیت این بنگاه اقتصادی را دارای توجیه 

اقتصادی کند. 
 

عرضه خودروهای ایرانی با تایرهای چینی
ب��ا توجه به در دس��ترس ب��ودن منابع عظی��م نفتی و 
همچنی��ن محص��والت پتروش��یمی، اس��تفاده از ظرفیت 
صنای��ع تکمیلی در ای��ن بخش مثل تولی��د تایر می تواند 
در تامی��ن نیازه��ای داخلی کش��ورمان نقش آفرینی کند، 
این درحالی اس��ت که س��ابقه طوالنی صنع��ت تایر ایران 
به عنوان یکی از قدیمی ترین صنایع کشور با بیش از شش 
دهه س��ابقه تولید، پشتوانه ای اس��ت که اگر بتوانیم برای 
آن زمینه مناس��ب فعالیت اقتصادی را فراهم کنیم، قطعا 
در ب��ه حرکت درآوردن چرخ اقتصاد ایران تاثیر بس��زایی 

خواهد داشت. 
 از ای��ن رو گفت و گوی��ی ب��ا مصطف��ی تنه��ا، عض��و 
کمیته اجرایی و سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران 

داشتیم که در ادامه می خوانید. 
تعداد تولیدکنندگان تایر در ایران و حجم تولید آنها 

چقدر است؟ 
در کش��ور، 9 کارخانه تایرسازی داریم که یکی از این 9 
کارخان��ه، اختصاصا در بخش تولید تیوپ فعالیت دارد، اما 
غیر از این کارخانه ها یک کارخانه  هم در ایران فعالیت دارد 
که صرفا برای تولید تایرهای وسایل نقلیه دو چرخ مشغول 
تولید است. ظرفیت خطوط نصب شده در ایران، 360هزار 
تن در س��ال است، اما در ش��رایط فعلی کمتر از 100 هزار 

تن تولید کارخانه های فعال ایران است. 
دلیل اصلی خالی ماندن ظرفیت تولید تایر در ایران 

چیست؟ 
اصلی تری��ن دلیل تولید کم در صنعت تایر ایران، مربوط 
به ناتوانی تولید در برخی کارخانه های احداث شده قبل از 
انقالب است که این کارخانه ها به دلیل مشکالت مدیریتی 
و همچنین ماش��ین آالت فرس��وده یا مشکالت موجود در 
مالکی��ت آنه��ا نمی توانند با حداکثر ظرفی��ت تولید خود، 

محصوالت شان را روانه بازار ایران کنند. 
برآوردی از حجم مصرف تایر در بازار ایران دارید؟ 

ح��دود 350 تا 360 هزار تن در س��ال در کش��ور تایر 
مصرف می ش��ود که تولیدکنندگان ایرانی نزدیک به 260 
ه��زار تن تولی��د می کنند. بنابراین مابه التف��اوت آن که از 
80 ت��ا 100 هزار تن برآورد ش��ده، بای��د از طریق واردات 
تامی��ن ش��ود. این درحالی اس��ت که ب��ا ورود محصوالت 
کارخانه جدید کردستان، تقریبا 20 درصد حجم مورد نیاز 
واردات بازار کاس��ته خواهد شد، به این دلیل که از طریق 

محصوالت داخلی تامین می شود. 
ای�ن تعداد کارخان�ه تولید تایر در ای�ران چه تعداد 

اشتغال زایی برای کشورمان ایجاد کرده اند؟ 
با توج��ه به اس��تانداردهای موجود، ه��ر واحد تولیدی 
تقریب��ا 1500 نفر اش��تغال زایی دارد. به همی��ن ترتیب با 
درنظ��ر گرفتن تعداد کارخانه های فع��ال تولیدکننده تایر 
در ایران میزان اش��تغال زایی صنعت تایر ایران 15 هزار نفر 

است. 
آی�ا برنام�ه ای برای بهبود ش�رایط تولی�دی در این 

کارخانه ها دارید؟ 
ای��ن کارخانه ه��ا اغل��ب قدیمی هس��تند، اما ش��رایط 
دو کارخانه در این مجموعه که اوایل دهه 40 شمسی وارد 
مدار تولید ش��ده اند، امروز وخیم تر از دیگران است، چون 
این دو کارخانه مش��کالت قابل توجهی در بخش مدیریت 
و مالکی��ت دارن��د. امکان س��رمایه گذاری ب��رای تعویض 
ماشین آالت فرس��وده آنها هنوز فراهم نشده و نمی توان با 
وجود این ش��رایط به بهبود اوضاع اقتصادی و تولیدی آنها 

امیدوار بود. 
با این ش�رایط می توانیم به اهداف تعیین شده برای 

سال 1404 برسیم؟ 
در افق 1404 در صنعت تایر کش��ور، دستیابی به تولید 
700 هزار تن و نیز افزایش میزان تولید، ارتقای کیفیت و 
استفاده از فناوری های جدید در تولید تایر خودرو به عنوان 
هدف صنعت تایر تعیین ش��ده که برای دس��تیابی به این 
هدف بای��د به طور جدی به این موضوع توجه ش��ود. اگر 
برنامه ریزی و همچنین حمایت  مناسب از سوی مسئوالن 
داشته باش��یم، نه تنها می توانیم به این هدف برسیم، بلکه 
می توانیم زمینه های صادراتی بیش��تری برای اقتصاد ایران 

مهیا کنیم. 
آیا کارخانه جدیدی در ایران احداث شده است؟ 

بله، اخیرا یک کارخانه در کردس��تان احداث ش��ده که 
هنوز محصوالت تولیدی آن وارد بازار نشده است و با ورود 
محصوالت تولیدی این واحد تازه تاسیس، ظرفیت تولیدی 
ایران به 300 هزار تن تایر در سال افزایش خواهد یافت. 

10 هزار میلیارد تومان منابع صنعت خودرو بلوکه شده است

خودروهای ایران خودرو افزایش قیمت نداشته است

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور 
گفت که ارزش منابع بلوکه شده صنعت خودرو 
در بخش سهام و س��ایت های تولید خودرو در 
خارج از کش��ور حدود 10 هزار میلیارد تومان 
اس��ت که امیدواریم دول��ت دوازدهم در جهت 

آزادسازی این منابع حرکت کند. 
آرش محبی ن��ژاد اظهار ک��رد: در دولت های 
نهم و دهم اتفاقاتی در صنعت خودرو روی داد 
که حاصل آن بلوکه شدن منابع حیاتی صنعت 
خودرو و در نتیجه کسری مالی خودروسازان و 
معطل ماندن مطالبات قطعه سازان بوده است. 
وی ب��ا بیان اینکه در آن زمان دولت به طور 
دستوری خواستار سرمایه گذاری خودروسازان 
در کشورهایی چون ونزوئال، سنگال، آذربایجان، 
س��وریه و ب��الروس و ایجاد س��ایت های تولید 
خودرو در این کشورها ش��د، خاطرنشان کرد: 
عالوه بر آن در آن دولت ش��اهد اتفاقاتی چون 
صرف منابع کالن از سوی برخی خودروسازان 

برای خرید سهام بودیم. 

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور 
ادام��ه داد: نکته مهم این اس��ت ک��ه تمام این 
س��رمایه گذاری ها با نظر دولت وقت و از محل 
منابع جاری ش��رکت های خودروسازی صورت 
گرفت و هم اکنون نیز این منابع بلوکه ش��ده و 

غیر قابل استفاده است. 
وی اف��زود: در حال حاضر ارزش منابع بلوکه 
ش��ده صنعت خودرو از محل ایجاد سایت های 
تولید خودرو در کش��ورهای دیگر و همچنین 
منابع صرف ش��ده برای خرید سهام بالغ بر 10 

هزار میلیارد تومان برآورد می شود. 
محبی ن��ژاد با بیان اینک��ه از دولت دوازدهم 
انتظار داری��م به س��رعت راهکارهایی را برای 
آزادس��ازی این منابع صنعت خودرو پیش بینی 
کند، تصریح کرد: بلوکه ش��دن حدود 10 هزار 
میلی��ارد تومان از منابع صنع��ت خودرو باعث 
ایجاد مش��کالت عدیده ب��رای صنعت خودرو 
و قطع��ه و افزای��ش بده��ی خودروس��ازان به 

قطعه سازان شده است. 

مع��اون بازاریابی و فروش ایران خودرو گفت 
که تمام محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو 
صرف��ا با قیمت های مصوب خ��رداد ماه 1395 
ش��ورای رقابت عرضه می شود و هیچ محصولی 
با قیمت بیش از مجوزهای قانونی عرضه نشده 

است. 
مصطف��ی خان کرمی درب��اره مطالب مطرح 
ش��ده مبنی ب��ر افزای��ش قیم��ت محصوالت 
ایران خودرو، اظهار کرد: ابتدای امس��ال برخی 
ش��اخص های غیر تولی��دی موث��ر ب��ر قیم��ت 
خودرو مانند بیمه ش��خص ثالث و هزینه های 
ش��ماره گذاری افزای��ش پیدا کرد ک��ه به طور 
طبیع��ی باع��ث افزای��ش قیمت ف��روش این 

محصوالت شد. 
می ش��ود  گفت��ه  اینک��ه  داد:  ادام��ه  وی 
خودروسازان علت افزایش 300 تا یک میلیون 

و 500 ه��زار تومانی محصوالت را افزایش 50 
ت��ا 70 ه��زار تومانی نرخ بیمه خ��ودرو عنوان 
کرده اند  کذب اس��ت و پیگیری ه��ای حقوقی 
درباره ای��ن اظهارات غیرواقع��ی انجام خواهد 
ش��د.  معاون بازاریابی و ف��روش ایران خودرو 
افزود: س��ال گذش��ته و در اج��رای طرح های 
مختل��ف ف��روش محص��والت ایران خ��ودرو، 
مشوق ها و تخفیف هایی در نظر گرفته شده بود 
که در س��ال جدید برخ��ی از تخفیف ها حذف 
ش��ده و این محصوالت به نرخ های اصلی بدون 

تخفیف عرضه می شوند. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: در س��ال های اخیر 
شورای رقابت نظارت کامل و سختگیرانه ای بر 
قیمت خودرو داش��ته و برای تعیین قیمت این 
محصوالت، شاخص های مختلفی را مدنظر قرار 

داده است. 
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محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت گفت: سیاست دولت، 
امنی��ت همه ملت بدون هرگونه تقس��یم بندی اس��ت، چه 
کس��انی که به روحانی رای دادند و چه کسانی رای ندادند. 
نوبخت با بیان اینکه در 29 اردیبهشت ماه، ملت ایران پیروز 
شد، گفت: مردم ساعت ها صف کشیدند و رای دادند و این 
پاسخی بود به برخی شبهات که انتخابات ایران مرد ساالرانه 
نبوده اس��ت. به گزارش ایرنا، س��خنگوی دولت در پاسخ به 
نح��وه جوانگرایی کابینه دوازدهم ک��ه رئیس جمهوری در 
ایام انتخابات وعده داه بودند، هم گفت: اس��تفاده از نشاط و 
نیروی جوانی این نیست که افراد جوان را به مسئولیت های 
دس��تگاه های اجرایی بگماریم، ضمن اینکه بخشی به این 
ترتیب خواهد بود و رئیس جمهوری برآن مصمم است که 

از افراد با سن کمتر برای کابینه استفاده کند. نوبخت افزود: 
مجوز اشتغال 2هزار مشاور جوان در دولت یازدهم به منظور 
تجربه اندوزی در همین راستا بوده است و رئیس جمهوری 
تصریح کردند که از جوان ها و زنان در دستگاه های اجرایی 
استفاده شود و به زودی سه الی چهار نفر از زنان در سازمان 
برنامه و بودجه جایگزین مردان خواهند ش��د .س��خنگوی 
دولت در پاس��خ به اینکه وزیر خزانه داری آمریکا از بررسی 
مجوز فروش هواپیماهای تجاری به ایران سخن گفته است، 
واکنش دولت چیس��ت؟ گفت: اگر بخواهند چنین اقدامی 
انج��ام دهند ما نیز اقدام متقابل انج��ام خواهیم داد و این 
موضوع اگر به معنای تحریم باشد وزارت خارجه کشورمان 

براساس سازوکارها اقدام خواهد کرد .

سخنگوی دولت مطرح کرد
نحوه جوانگرایی در دولت دوازدهم

  رئیس جمه�ور قان�ون موافقتنام�ه 
همکاری های اقتصادی بین دولت ایران 
و دولت جمهوری لهستان را برای اجرا به 
وزارت امور اقتصادی ودارایی ابالغ کرد. 
   عض�و هیأت رئیس�ه مجل�س گفت: 
روحان�ی،  حس�ن  تحلی�ف  مراس�م 
 رئیس جمه�وری منتخب روز یکش�نبه
 15 مردادماه در مجلس برگزار می شود. 

تارنم�ای خب�ری پولیتیکو نوش�ت: ش�مار تقاضاهای فرمان�داری و 
شوراهای محلی در آمریکا مبنی بر آغاز روند استیضاح دونالد ترامپ، 

رئیس جمهوری آمریکا توسط کنگره رو به فزونی نهاده است. 
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معاون امور اس��ناد س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
با بی��ان اینکه متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به ادارات 
ثبت مراجعه کنند، گفت: براساس بند ب ماده 113 قانون 
برنامه شش��م توسعه، افرادی که سند رسمی الزم االجرا از 
قبیل س��ند رهن، اجازه، عقد نکاح یا ط��الق دارند، برای 
اجرای مفاد س��ند خود، اول باید ب��ه ادارات ثبت مراجعه 
کنند و نمی توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند. محمد 
مهدی انجم شعاع روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا، افزود: 
پیش از تصویب برنامه پنج س��اله ششم توسعه، دارندگان 
اس��ناد الزم االجرا این اختیار را داش��تند که برای اجرای 
مفاد س��ند خود، به دادگاه یا حس��ب مورد به دفترخانه و 
ادارات ثبت مراجعه کنند اما با تصویب این قانون، افرادی 
که سند رس��می الزم االجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، 

اول بای��د به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و اس��تیفای 
حقوق شان را درخواست کنند. انجم شعاع همچنین اظهار 
کرد: تا قبل از اجرای قانون برنامه ششم توسعه اگر خانمی 
متقاضی طالق یا هر دعوای ناش��ی از سند رسمی ازدواج، 
از جمله مطالبه مهریه بود می توانس��ت به دادگاه مراجعه 
کند اما در ش��رایط کنونی برای وصول مهریه که در سند 
رس��می الزم االجرای ازدواج آمده است، باید به اداره ثبت 
مراجعه کند ولی سایر موارد مربوط به سند ازدواج از قبیل 
مطالبه نفقه، اختالفات مربوط به محل سکونت زوجین یا 
اختالفات مربوط به شرایط ضمن عقد، درخواست گواهی 
عدم امکان سازش، طالق، فسخ نکاح و مانند آن ارتباطی 
ب��ه ثبت ندارد و ادارات ثب��ت حق مداخله در این موارد را 

ندارند و مدعی باید به دادگاه مراجعه کند. 

متقاضیان ابتدا به ادارات ثبت مراجعه کنند
تغییر چگونگی وصول مهریه

  رئیس س�ازمان بهزیستی کشور 

گف�ت: 25 درصد ش�یوع اختالالت 
روان از س�ن کمتر از 15 س�ال آغاز 
می ش�ود اما در بلند مدت بروز پیدا 

می کند. 
   رئی�س دانش�گاه علوم پزش�کی 
نیشابور گفت: موارد منتشر شده در 
فضای مجازی مبن�ی بر مرگ کارگر 
ش�اغل در کارخانه فوالد نیشابور به 
علت تب کریمه  کنگو شایعه و کذب 

است. 

فع�االن حوزه محیط زیس�ت، نامه ای خطاب به دبیر کل س�ازمان ملل 
نوش�ته و خواه�ان بررس�ی اقدامات دول�ت ترکیه در ح�ذف حق آبه 
کشورهای عراق و سوریه شده اند؛ اقداماتی که ایران را نیز تحت تأثیر 
گرد و غبار ناشی از خشک شدن تاالب های این کشورها قرار داده است. 
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طب��ق اعالم گ��زارش رس��می تولی��د س��ینمای ایران، 
 ابراهی��م حاتمی کی��ا، منی��ژه حکم��ت، پیم��ان مع��ادی، 
هومن سیدی و. .. از جمله کارگردانانی هستند که این روزها 
پش��ت دوربین جدیدترین فیلم سینمایی ش��ان هستند. به 
گزارش آنا، تا پایان اردیبهشت سال جاری، 99 فیلم سینمایی 
مراحل مختلف تولید را سپری می کنند که از این میان پنج 
فیلم آماده نمایش و ش��ش اثر در مرحله صداگذاری هستند 
و همچنین 1۸ فیلم مرحل��ه تدوین و 11 اثر نیز در مرحله 
فیلمبرداری قرار دارند، ۵9 پروژه نیز در مرحله پیش تولید قرار 
دارند. بر همین اساس فیلم  »من دیوانه نیستم« به کارگردانی 
علیرضا امینی آماده نمایش اس��ت. فیلم  »آخرین داستان«  
)انیمیش��ن( به کارگردانی اش��کان رهگ��ذر و تهیه کنندگی 
پوران درخشنده نیز در مرحله صداگذاری قرار دارد. فیلم های 
»پشت ابرها« به کارگردانی و تهیه کنندگی مجید مجیدی، 

»کار کثیف« به کارگردانی و تهیه کنندگی خسرو معصومی، 
»ش��عله ور« به کارگردانی حمید نعمت اهلل،  »دل دیوانه« به 
کارگردانی و تهیه کنندگی بهمن فرمان آرا، »سرو زیر آب« 
به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر، »کامیون« به کارگردانی 
و تهیه کنندگ��ی کامبوزیا پرت��وی، »نخس��تین امضا برای 
رعنا« به کارگردان��ی و تهیه کنندگی علی ژکان، »دارکوب« 
به کارگردانی بهروز ش��عیبی، »خیابان دیوار« به کارگردانی 
بهمن کامیار و تهیه کنندگی مصطفی کیایی در مرحله تدوین 
قرار دارند. همچنین فیلم های »مغزهای کوچک زنگ زده« 
به کارگردانی هومن س��یدی، »خاله قورباغه« به کارگردانی 
مس��عود کرامتی و تهیه کنندگی فرشته طائرپور، »بمب« به 
کارگردان��ی پیمان مع��ادی، »جاده قدیم« ب��ه کارگردانی و 
تهیه کنندگی منیژه حکمت و  »به وقت شام« به کارگردانی 

ابراهیم حاتمی کیا در مرحله فیلمبرداری هستند. 

نگاهی به وضعیت تولید فیلم در ایران
با فیلم های در دست تولید آشنا شوید

  پس از برگزاری دو دوره جایزه ش�عر 
احمد شاملو در سال های 139۴ و 1395، 
مؤسسه الف. بامداد برای سومین دوره 

جایزه شعر احمد شاملو فراخوان داد. 
   دو فیلم کوتاه »باران« به کارگردانی 
محمدج�واد صالح�ی و »ب�ا بال ه�ای 
کوچک�ش« س�اخته کاوه مرحمتی در 
فستیوال مس�تقل حافظه ابدی ایتالیا 

نمایش داده می شوند. 

براس�اس توافق انجام ش�ده میان میراث فرهنگی استان تهران و 
مالک عمارت ثابت پاسال واقع در خیابان جردن، این خانه تاریخی 

پابرجا می ماند و در کنار آن یک مرکز اقامتی ایجاد می شود. 
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ایکر کاسیاس، گلر سابق رئال مادرید پیش از فینال 
چمپیونزلیگ مدعی ش��د که بوفون شایس��ته کسب 
عنوان چمپیونزلیگ است ولی او در روز یکشنبه، تیم 
محبوبش را تشویق خواهد کرد. به گزاش ورزش سه، 
بوفون جام های بسیاری در طول دوران فوتبالش کسب 
کرده ولی در کس��ب چمپیونزلیگ ناکام بوده است. او 
در سال های 2003 و 201۵ در فینال حاضر شده ولی 
مقابل میالن و بارس��ا شکس��ت را متحمل شده است. 
حال کاسیاس مدعی ش��د که گلر افسانه ای ایتالیایی 
شایس��ته کس��ب عنوان قهرمانی در این رقابت هاست 
و گف��ت: اگر حریف رئال مادری��د نبود، از اعماق قلبم 
دوس��ت داش��تم بوفون جام را ببرد، او شایس��ته این 

قهرمانی است. مش��خصا طرفدار رئال خواهم بود ولی 
کارنامه بوفون بدون قهرمان��ی چمپیونزلیگ نباید به 
پای��ان برس��د. او تقریبا تمام جام ها را کس��ب کرده و 
این اتفاق خوبی نخواهد ب��ود. او یک فصل فوق العاده 
دیگر را پشت سر گذاشت و بار دیگر در فینال است و 
برای من، پتر چک و دیگر گلرهای مسن، اتفاق خوبی 
اس��ت. او نش��ان داده که حتی در سن 39 سالگی هم 
می توان رقابتی بود. ش��اید حتی بتواند توپ طال ببرد 
ولی چنین چیزی برای یک گلر خیلی پیچیده خواهد 
بود. بازی فینال بازی برابری اس��ت. یوونتوس همیشه 
در دف��اع قوی بوده ولی حاال در حمل��ه نیز قدرتمند 

است. به نظرم شانس دو تیم ۵0-۵0 خواهد بود. 

کاسیاس: بوفون شایسته قهرمانی CL است

  رامی�ن رضاییان بعد از بازی ایران مقابل 
ازبکستان به هلند می رود تا تیم جدید خود 

را به صورت رسمی انتخاب کند. 
توماس توخل، سرمربی بورسیا دورتموند 
در توییتر خود تأیید کرد که از این باشگاه 

جدا شده است. 
  نش�ریه اس�پانیایی آ. اس ادع�ا می کند 
اس�پانیایی  هافب�ک  ه�ررا،  آن�دره  ک�ه 
منچس�تریونایتد در آس�تانه پیوس�تن به 

بارسلونا قرار دارد.
گابریل ژسوس، ستاره برزیلی منچسترسیتی عکسی از رنگ آمیزی 

کوچه و خیابان محله خود به رنگ پرچم کشورش منتشر کرد. 
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سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

مجمع عمومی عادی ساالنه شورای انجمن های علمی ایران برگزار شد و اعضای هیأت رئیسه این مجمع 
با اکثریت آرا انتخاب شدند. به گزارش  »فرصت امروز«، مجمع عمومی عادی ساالنه شورای انجمن های 
علمی ایران روز هشتم خردادماه با حضور اعضای هیأت مدیره  شورا، مدیران و اعضای انجمن های علمی 
ایران و جمعی از اس�تادان و فرهیختگان در محل دانشگاه خاتم برگزار شد و اعضای هیأت رئیسه این 
مجمع با اکثریت آرا انتخاب ش�دند. بر این اس�اس، دکتر مروج، دکتر ارجمن�دی، مهندس جالل زاده 
و دکتر عقیلی به ترتیب به عنوان رئیس، ناظران و منش�ی جلس�ه توس�ط حاضرین انتخاب شدند. در 
ابتدای این مجمع، دکتر مجید قاسمی رئیس شورای انجمن های علمی ایران به حاضران خوشامد گفت 
و در ادامه گزارش عملکرد ش�ورا در س�ال 1395 توسط دکتر مهریان قرائت شد. براساس این گزارش، 
مهم ترین فعالیت های شورای انجمن های علمی ایران در سال گذشته عبارت بوده است از: تشکیل ۴3 
جلسه هیأت مدیره در شورا، تحقق ۴6 مصوبه هیأت مدیره از بین 63 مصوبه، بیش از 153 مورد مکاتبه 
با س�ازمان ها، وزارتخانه ها، نهادها، مراکز علمی، دانش�گاه ها و...، برگزاری دو جلس�ه با حضور اعضای 
هیأت مدیره شورا و مقام عالی وزارت علوم و دیگر معاونان و مدیران ارشد و ارائه پیشنهادهای الزم به 
ایشان و برخی از اتحادیه ها، انجمن ها و سایر نهادهای علمی، برگزاری چهارمین همایش ملی پیشرفت 
و توسعه علمی کشور، برگزاری نشست کارگروه روابط عالی داخلی و خارجی با حضور نمایندگان 35 
انجمن علمی در دانشگاه خاتم، سازماندهی و راه اندازی فعال دبیرخانه شورا، استخدام دبیر و کارشناس 

جدید در دبیرخانه شورا، چاپ و توزیع 1000 جلد کتاب  »نیم قرن تالش انجمن های علمی ایران«، تهیه 
و تدوی�ن کتاب  »توانمندی های آموزش�ی انجمن های علمی ایران«، تهی�ه و تدوین کتاب  »مجموعه 
مقاالت و سخنرانی های چهارمین همایش ملی شورا«، دعوت از رئیسان انجمن های علمی جهت شرکت 
در همایش های اقتصاد مقاومتی در دانشگاه خاتم، ساماندهی کتابخانه شورا، اطالع رسانی همایش های 
انجمن های عضو و غیرعضو در سایت شورا، راه اندازی سایت جدید شورا، تعامل با دبیران کمیسیون های 
انجمن های علمی، مشارکت در نقد و بررسی پیش نویس برنامه ششم توسعه و ارائه پیشنهادهای الزم 
در احکام برنامه، تهیه گزارش مالی عملکرد شورا در مقاطع سه ماهه، تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی 
ساالنه شورا، مساعدت در برگزاری 66 جلسه انجمن های علمی عضو در محل ساختمان شورا، برگزاری 
جلس�ه های هم اندیش�ی با انجمن های متقاضی، اعط�ای جوایز و اهدای لوح تقدی�ر به 1۴ انجمن برتر 
مطابق فهرس�ت ارزیابی عملکرد کمیس�یون  انجمن های علمی ایران در مراسمی با حضور بیش از 100 
انجمن. همچنین در این جلسه پس از قرائت گزارش بازرسی توسط دکتر پرتوی بازرس قانونی شورا، 
صورت های مالی و عملکرد شورای انجمن های علمی ایران با اکثریت آرا به تصویب حاضران در مجمع 
رس�ید و روزنامه اطالعات نیز به عنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی های شورا انتخاب شد. گفتنی 
است در پایان این مجمع جلسه پرسش و پاسخ درباره اقدامات، عملکرد و برنامه های شورای انجمن های 

علمی ایران برگزار شد. 

نشس��ت بیان مطالب��ات اهالی فرهنگ و هنر با حض��ور رضا کیانیان، صدیق 
تعریف، عبدالجبار کاکایی و سلمان امین و پیام محمود دولت آبادی بعدازظهر 
شنبه نهم خردادماه در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. به گزارش ایلنا، رضا 
کیانیان در مراس��م بیان مطالبات دانشجویان در حوزه سینما، موسیقی، شعر 
و ادبیات در دولت روحانی با بیان اینکه در زمینه فرهنگ پارادوکس��ی وجود 
دارد، گفت: جامعه بدون فرهنگ پیش��رفت نخواهد ک��رد و در مقابل قاعدتاً 
فرهنگ زمانی ایجاد می ش��ود که جامعه از یک رفاه نس��بی برخوردار باشد. 
مثاًل در انتخابات اخیر بحث بر س��ر محرومیت زدایی بود اما آیا فقط با یارانه 
دادن فرهنگ ایجاد می ش��ود؟ در این مباحث، فرهنگ فراموش ش��د و برای 
همین می گویم تناقضی وجود دارد؛ اگر فرهنگ نباش��د نان و آب هم نیست. 
کیانیان خاطرنش��ان کرد: وقتی فشار اقتصادی زیاد می شود نخستین چیزی 
که از سبد مردم خارج می شود همین فرهنگ است چون ما فکر می کنیم که 
نان ش��ب و گرسنه نخوابیدن بزرگ ترین مسئله ماست درحالی که بسیاری از 
مردم فقیر هس��تند اما حقیر نیستند و صورت شان را با سیلی سرخ می کنند 
اما شرافت ش��ان را از دست نمی دهند؛ همه اینها فرهنگ است. کیانیان ادامه 
داد: امروز سوار یک تاکسی بودم که راننده اش پیرمردی بود و می گفت قدیم ها 
در س��ر چهارراه ها و پشت چراغ راهنمایی احوال همدیگر را می پرسیدیم اما 
امروز به همدیگر نگاه هم نمی کنیم، آن موقع می گفتند رانندگی شما نشانه 
شخصیت شماست و ما کیف می کردیم اما امروز الیی کشیدن نشانه شخصیت 
شده. این بازیگر س��یما و تئاتر خاطرنشان کرد: هر وقت جامعه آرامش دارد، 
شکوفایی فرهنگی اتفاق می افتد؛ مثاًل در دوره دولت آقای روحانی با اینکه فقر 
و بیکاری همچنان وجود داشت به فرهنگ هم توجه شد. اما اگر فقط بخواهیم 
به مردم نان برسانیم و فرهنگ را حذف کنیم نشانه خطرناکی است؛ اگر من 
به حس��ن روحانی رأی دادم به همین دلیل اس��ت. کیانیان با طرح این سوال 
ک��ه  »چه فرهنگی در این دوره اتف��اق می افتد که می رویم و رأی می دهیم« 
گفت: همین که آقای روحانی دفترچه حقوق شهروندی چاپ کرده و گفتمان 
حقوق شهروندی را زنده کرده موضوعی جالب است؛ زیرا این نیاز تاریخی ما 
به اینجا رس��یده که این گفتمان مطرح شود و از طرف دیگر کسی پیدا شده 

که جرات مطرح کردن حقوق شهروندی را دارد. اگر ما به حقوق اجتماعی مان 
واقف ش��ویم بافرهنگ می ش��ویم و اگر نه تا ابد در مبارزه بی سرانجامی باقی 
خواهی��م ماند. کارگرادان نمایش  »حرفه ای« همچنین در پاس��خ به مواردی 
که از سوی نماینده انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت مطرح 
ش��ده بود و در آن مواردی همچون بروز پدیده تتلویسم و به صورت تلویحی 
لزوم حذف آن مطرح ش��ده بود، گفت: من به جزییات اعتقاد دارم و معتقدم 
حرف های کلی می تواند قرن ها گفته شود و تأثیری هم نگذارد. کیانیان خطاب 
به نماینده انجمن اس��المی دانشجویان این دانشگاه گفت: شما به جای طرح 
سوال یک بیانیه خواندید. این بازیگر سینما و تئاتر تصریح کرد: مثاًل بازیگری 
در فیل��م تبلیغات انتخابات گفته من در سیاس��ت دخالت نمی کنم؛ فرهنگ 
یعنی اینکه اجازه دهیم هر کسی هر طور که می خواهد زندگی کند. کیانیان 

یکی از معضالت کشوری مانند ایران را  »همسان سازی« خواند و گفت: یعنی 
می خواهیم بقیه را ش��بیه خود کنیم اما چه حقی ب��رای این کار داریم؟ باید 
اجازه دهیم و امکانات الزم را فراهم کنیم که هر کس��ی ش��کل خود ش��ود. 
چرا می خواهیم در برابر طبیعت و جهان بایستیم؟ کیانیان در بخش دیگری 
از صحبت هایش با بیان اینکه من به یک س��ری کار هنری مش��غولم، گفت: 
این کارها را برای تنهایی خودم انجام می دهم. من محصول جامعه ای هستم 
که تفکر و راهبری برای خودش دارد و به آینده ای معتقد اس��ت و هر کاری 
می کنم از این تفکر برمی آید. من کار خودم را می کنم و می گویم اگر شما کار 
من را دوست دارید چه بهتر و اگر دوست ندارید این اجازه را دارید که از کار 
فرد دیگری خوش تان بیاید چون می خواهم خودم را از س��نگینی فشار مردم 
خارج کنم و ش��ما را هم از این فش��ار آزاد کنم. کیانیان ادامه داد: من حسابم 
را با همه روش��ن کردم و اصاًل با کس��ی دشمن نیستم حتی با دشمن خودم 
چ��ون اصاًل نمی خواهم چیزی را حذف کنم. وقتی از دریاچه ارومیه می گویم 
برای این است که می دانم وقتی این دریاچه خشک شود توفانی به پا می شود 
که کش��اورزی را از بین می برد و مهاجرت اتفاق می افتاد. در این کمپین ها از 
راس��ت ترین تا چپ ترین جناح ها شرکت داشتند چون با هر دو طیف دوست 
هستم. او خاطرنش��ان کرد: در انتخابات فصل الخطاب چیست؟ این است که 
دولتی را انتخاب کنید که قانون اساسی را اجرا کند. وقتی می بینیم همان اول 
کس��ی قانون اساس��ی را قبول ندارد به او رأی نمی دهیم. اگر به قانون اساسی 
ایرادی هم داریم باید از طریق همان قانون آن را تصحیح کنیم. توصیه من به 
دانش��جویان این است که به حقوق اجتماعی و صنفی خودشان آشنا شوند و 
حتماً در دفترچه حقوق شهروندی این مسائل وجود دارد؛ اگر به آن مراجعه 
کنید و آگاه شوید دیگر دو هفته مانده به انتخابات دست پاچه نمی شوید که چه 
کسی قرار است رأی بیاورد. کیانیان با بیان اینکه امسال اتفاق حیرت انگیزی 
که افتاد این بود که مردم به 2۵0 هزار تومان یارانه نه گفتند، حتی کس��انی 
که محتاج بودند. وی ادامه داد: تعداد کشورهایی که به یارانه نه گفته اند بسیار 
کم است. کیانیان تصریح کرد: اگر هر کدام از ما به حقوق خودمان آشنا شویم 

کشور گلستان می شود. 

در نشست بیان مطالبات اهالی فرهنگ و هنر از رئیس جمهور مطرح شد 
رضا کیانیان: اگر فرهنگ نباشد نان و آب هم نیست

وودی آلن 
در موزه هنرهای معاصر

 بانوی پزشک ایرانی تنها نماینده خاورمیانه 
در انجمن بین المللی نفرولوژی

فیل��م کم��دی  »منهتن« ب��ه کارگردان��ی وودی آلن 
محصول سال 19۷9 )آمریکا( همراه با جلسه نقد و بررسی 
با حضور امیر پوریا، روز چهارش��نبه 10 خردادماه ساعت 
1۷ در سالن س��ینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به 
نمایش درمی آید. آخرین فیلم از بخش چشم انداز کمدی 
رمانتی��ک از دوره چه��ل و هفتم  )بهار 9۶( چهارش��نبه 
10خرداد ساعت 1۷، فیلم منهتن به کارگردانی وودی آلن 
به مدت 9۶ دقیقه به زبان اصلی و با زیرنویس فارسی در 
سالن س��ینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش 
درمی آید. همچنین بعد از نمایش فیلم جلسه نقد و بررسی 
فیلم های به نمایش درآمده با حضور امیر پوریا، مدرس و 
منتقد سینمایی برگزار می شود. از تالش وودی آلن برای 
فضاسازی بصری این اثر برمی آید که  »منهتن« از معدود 
فیلم های اوس��ت که با عریض ترین کادر اسکوپ آن زمان 
ساخته شده و کنتراست سیاه و سفید آن بناست تصویری 

نوستالژیک از نیویورک عرضه کند. رابطه  شخصیت استاد 
دانش��گاه  )که خود آل��ن بازی اش می کند( با ش��اگردی 
1۷ س��ال کوچک تر  )که بازیگ��رش ماریل همینگوی را 
کاندیدای اس��کار نق��ش مکمل کرد( به ش��کلی غریب، 
بعدتر در زندگی فردی آل��ن و ازدواجی که تا امروز ادامه 
یافت��ه، جلوه عینی به خود گرفت، ای��ن از آن نمونه های 
نادر آفرینش هنری اس��ت که خالق به جای ایده گرفتن 
از زندگی شخصی خود، چیزی در اثرش قرار می دهد که 
بعدها در زندگی فردی، به سمت آن می رود. به این معنا، 
آلن در  »منهتن« داشته شیوه بس پیچیده ای از روانکاوی 
ش��دن به واسطه س��ینما را تجربه می کرده است؛ ترسیم 
گوشه های نامکشوف درون هنرمند، پیش از آنکه جسارت 
زندگ��ی کردن آن را پیدا کرده باش��د. عالقه مندان جهت 
حضور در جلس��ه نقد و بررسی فیلم می توانند به صورت 
آزاد و رایگان، به موزه هنرهای معاصر تهران مراجعه کنند. 

بانوی پزش��ک ایرانی به عن��وان تنها نماینده پزش��کان 
نفرولوژیست خاورمیانه، عضو هیأت مدیره انجمن بین المللی 
نفرولوژی شد. به گزارش روابط عمومی کنسرسیوم دیالیز 
ای��ران، دکتر ش��هرزاد عص��اره، فوق تخص��ص نفرولوژی و 
نخستین پزش��ک ایرانی است که تاکنون به عنوان نماینده 
خاورمیان��ه در هیأت مدیره انجمن بین الملل��ی نفرولوژی  
)پزش��کان فوق تخصص کلیه( انتخاب ش��ده است. وی که 
فعالیت خود را از یک ماه پیش در این پست آغاز کرده  در 
این خصوص گفت: در ماه مارس 201۶ داوطلبان عضویت 
در هیأت مدیره این انجمن س��وابق علمی و شغلی خود را 
برای بررس��ی به دفتر انجمن فرس��تادند و س��وابق علمی، 
تخصصی و تعداد مقاالت و تألیفات و نیز سوابق فعالیت های 
آموزشی ملی و منطقه ای هر داوطلب بررسی شد. در نهایت 
من به همراه دو همکار نفرولوژیس��ت دیگر از کش��ورهای 
اردن و عربس��تان س��عودی برای این پست کاندیدا شدیم. 

این نفرولوژیست ادامه داد: رأی گیری برای انتخاب اعضای 
هیأت مدیره این انجمن بین المللی که هر یک نماینده ای از 
یک منطقه جهان و در مجموع 32 نفر هستند، از ابتدای ماه 
فوریه 201۷ به صورت اینترنتی آغاز شد و در نهایت من با 
بیشترین رأی همکاران ایرانی و سایر همکاران از کشورهای 
دیگ��ر جهان، به عنوان نماینده خاورمیان��ه در هیأت مدیره 
 ISN برگزیده شدم. پزشکانی که به عنوان عضو هیأت مدیره
انتخاب می ش��وند به مدت دو سال از نظر آموزش و توسعه 
عل��م نفرولوژی در منطقه فعالیتی خود و نیز در راس��تای 
افزایش بینش پزشکان نسبت به بیماری های کلیه و کاهش 
شیوع بیماری های کلیه در کشورهای منطقه تالش خواهند 
کرد. شهرزاد عصاره، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم 
پزش��کی ایران تاکنون ۴2 مقاله تخصصی به چاپ رسانده 
و در بی��ش از ۷۵ کنگره فوق تخصصی در داخل و خارج از 

ایران ارائه مقاله و سخنرانی داشته است. 

مجمع عمومی عادی ساالنه شورای انجمن های علمی ایران برگزار شد
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مدیریتکسبوکار مدیریتتبلیغات

 بازاریابی به شیوه
بازی تخته ای

10

بازاریابیوفروش

10

چگونه برخی برندهای ژاپنی از بازار محو شدند؟  

از عرش تا فرش
اغلب افراد شرکت های ژاپنی را بیشتر با محصوالت مربوط به حوزه الکترونیک به یاد می آورند. اگرچه روزگاری 
این برندها بر بام صنعت الکترونیک بودند، ظاهرا روزهای خوش ش��ان تمام ش��ده است.  در کشوری که نخستین 
بار نس��ل محبوب واکمن را به جهان معرفی کرد و برندهایش برای س��الیان دراز تحوالت شگرفی را در بازارهای 
جهانی پدید آورد، اوضاع کس��ب وکار چندان خوب پیش نمی رود. رسوایی های حسابداری، کاهش میزان سرمایه 
شرکت ها و بوروکراسی دست وپاگیر مشکالتی هستند که برخی از شرکت های قدیمی و موفق این کشور آسیای 
شرقی را تا مرز ورشکستگی پیش برده  است. در ادامه به بررسی برخی از مهم ترین برندهایی که ورشکسته یا از 

بازار کنار رفتند، خواهیم پرداخت. 

 کسب وکار
نخستین قدم در رشد اقتصادی

11

13

سه راه که نشان دهنده افکار متفاوت 
میلیونر ها نسبت به دیگران است

16

بایدها و نبایدهای برنامه های 
وفاداری در صنعت بیمه

11 

 شایسته  ساالری
عامل موفقیت  های بزرگ

12 

نگاهی به نقش پیشداوری ها در تبلیغات 

 وقتی روان شناسان
به مخاطب شوک می دهند



از تشکیل تا شکست قالب های فکری 
اس��تفاده از پیش��داوری ها و قالب های فکری مخاطبان انواع و 
اقس��ام متعددی دارد، اما این روش ها را می توان در س��ه دس��ته 

کلی طبقه بندی کرد: 
1- همراه�ی و مطابق�ت: در روش نخس��ت، همانطور که از 
نامش پیداس��ت، آگهی ساز، مطابق با پیش��داوری ها و قالب های 
فک��ری افراد عمل می کن��د. برای مثال یک آگه��ی تلویزیونی را 
فرض کنید که کودکی نامنظم را نشان می دهد که تمامی وسایل 
اتاق خود را بر هم زده، نقاشی های غم انگیز می کشد، مدام دستان 
خ��ود را روی گوش هایش می گذارد و غمگین و آش��فته اس��ت. 
کلیشه ای ترین پیشداوری که به ذهن مخاطب می رسد، چیست؟ 
اینک��ه والدین نیز با یکدیگر جدال و درگیری دارند. دقیقا همین 
کلیش��ه به وقوع می پیوندند و در س��کانس بع��دی آگهی، مادر و 
پدر کودک بر س��ر هم فریاد می زنند و در نهایت آگهی از والدین 
می خواهد برای کاهش تنیدگی ها و مش��کالت خانوادگی خود به 

مؤسسه روان درمانی y مراجعه کنند. 
2- تداع�ی و موازی س�ازی: در ای��ن ن��وع اس��تفاده از 
پیش��داوری ها، آگهی ساز به طور مش��خص به آن چه در ذهن 
مخاط��ب به عنوان قالب فکری تعریف ش��ده نمی پردازد، بلکه 
از طریق موازی سازی سعی می کند ذهن مخاطب را به سمت 
پیش��داوری هایش راهنمایی کند. این کار را اغلب می توان در 
اش��عار، کلمات یا رنگ و ش��کل هایی که در تبلیغات استفاده 

می ش��ود مشاهده کرد. برای مثال، اس��تفاده از گریم مشابه با 
کاراکترهای معروف سینما )جک اسپارو در دزدان دریایی( یا 
اس��تفاده از اش��عاری بر وزن و قافیه اشعار آشنا برای مخاطب 

)ترانه آشنای جان مریم( و. . . 
طری�ق شکس�تن  از  مخاط�ب  ب�ه  3- ش�وک دهی 
پیش�داوری ها: یک��ی از دش��وار ترین و البت��ه حرفه ای ترین 
روش ه��ای اس��تفاده از پیش��داوری در تبلیغ��ات را می توان 
شوک دهی به مخاطب ارزیابی کرد. در این تکنیک، آگهی ساز 
با زیرکی و درایت، ابتدا مخاطب را به پیشداوری های کهنه اش 
راهنمایی کرده و ناگهان وی را از این پیشداوری ها دور می کند. 
اما چگونه؟ آگهی های انگیزشی و خودباوری نمونه های آشنا و 
پرتکراری از این تکنیک را ش��امل می شوند. برای مثال، فرض 
کنی��د در یک تی��زر تبلیغاتی فردی قوی هی��کل را می بینید 
که در حالت دویدن اس��ت. وی فواصل مختلفی را به س��رعت 
می دود و در نهایت تمامی رقبای خود را پش��ت سر می گذارد. 
تمامی س��کانس های این تبلیغ، به شیوه ای فیلمبرداری شده 
که مخاطب پاهای دونده را به وضوح نمی بیند یا اغلب باالتنه 
وی را مشاهده می کند. در سکانس نهایی یعنی توزیع مدال ها، 
بینن��ده با ی��ک معلول ورزش��کار مواجه می ش��ود که به رغم 
اس��تفاده از پروت��ز و ابزارهای کمکی حرکتی، با آن س��رعت 
و مه��ارت می دوید. درواقع این آگهی پیش��داوری های ذهنی 
مخاطب در مورد ظاهر قدرتمند را به کلیش��ه های س��نتی در 
مورد ناتوانی افراد معلول پیوند زده و در نهایت به مخاطب یاد 

می دهد خواستن توانست است. 

اثرهای شگفت انگیز تماس های هم رتبه 
اگرچه پیشداوری ها به تنهایی واجد پیچیدگی هایی شگفت انگیز 
و منحصر به فرد هستند، اما جالب است بدانید می توان از طریق 
یک تکنیک جذاب روان ش��ناختی، تبلیغ��ات را متحول کرد. این 
ش��یوه،  »تماس های هم رتبه« نامیده می شود و خاستگاه آن به 
سال ها پیش و تالش برای ورود سیاهپوستان به جوامع مدرن باز 
می گردد. در س��ال هایی که سیاهان جزو اقلیت های جوامع غربی 
محسوب می ش��دند و مورد اهانت افراد مختلفی قرار می گرفتند، 
تالش ش��د به واسطه نزدیک کردن شهرک های سیاهان به محل 
زندگی سفیدپوس��ت ها و افزایش معاشرت این دو گروه به تدریج 

رتبه اجتماعی این افراد را ارتقا داد و در نهایت هم رتبه کرد. 
اما احتماال س��والی که برای ش��ما پیش آمده این است که این 
موضوع تبعیض نژادی و راه حل جالب آن چه ارتباطی با تبلیغات 
دارد. پاس��خ این اس��ت که چه باور کنیم چه نخواهیم باور کنیم، 
بخش بزرگی از پیشداوری های ما تبعیض آمیز و ناخوشایند است. 
پیش��داوری های ما در مورد ناتوانی های زنان، اقش��ار کم درآمد، 
اقلیت های مختلف نژادی و غیره بس��یار دورتر از واقعیت اجتماع 
اس��ت و تصویری گنگ از احتماع امروزی را در ذهن ما ترس��یم 

می کند. 
برخی آگهی س��ازان تلویزیونی با استفاده از تکنیک تماس های 
هم رتبه به مرور باورهای ذهنی قدیمی مخاطب را شکس��ته و با 
پس زدن پیشداوری های منس��وخ شده، طرحی جدید و با ثبات 
در ذهن مخاطب ترس��یم می کنند. برای مث��ال فرض کنید یک 
آگهی ساز تصمیم داشته باشد نوعی محصول گیاهی سالم و مفید 

را ب��رای مخاطب تبلیغ کند، اما مخاطب س��نتی ترجیح می دهد 
از غذاهای چرب و پر کالری اس��تفاده کند و نس��بت به غذاهای 
بسته بندی ش��ده امروزی نوعی حفاظ ذهنی و پیشداوری منفی 
دارد. آگهی ساز می تواند به مرور با کمک آگهی های سریالی ذهن 
مخاط��ب را ن��رم و طرحی جدید از تفکر در مورد س��بزیجات در 
زهن وی ترسیم کند. قرار دادن این غذاهای جدید در کنار برخی 
دسرها و پیش غذاهای س��نتی، استفاده از سفره های منقوش به 
طرح های قدیمی یا به کارگیری ظروف مس��ی در طراحی صحنه 
می تواند به افزایش اعتماد مخاطب و ورود به دروازه پیشداروی ها 
و قالب ه��ای فکری وی کمک کند.  بنابراین با کمک این تکنیک 
ساده و دقیق، می توان به مرور ذائقه مخاطب را به سمت خوردن 
غذاهای س��الم و مفید س��وق داد ت��ا جایی ک��ه مخاطب آگهی 

تلویزیونی تبدیل به یک مبلغ برای غذاهای سالم شود. 
در پای��ان بای��د به ای��ن نکته مهم اش��اره کرد که شناس��ایی 
پیش��داوری های ذهن��ی مخاط��ب و ورود ب��ه ای��ن باوره��ا کار 
س��اده ای نیس��ت. روان شناس��ان تبلیغات ابتدا بای��د تعصب ها و 
نقاط حساس��یت مخاطبان را بشناس��ند و در صورت لزوم برخی 
از ای��ن تعصب ها را به طور کلی نادی��ده گرفته و مورد آزمون قرار 
ندهند. افراط در دس��تکاری ذهن مخاطب و تالش برای شکستن 
باورهایی که س��ال هاس��ت در ذهن بینندگان تکرار شده اند، گاه 
نتیجه ای منفی خواهد داش��ت. به کار گی��ری هر نوع تکنیک در 
روان شناس��ی تبلیغات، پیش از هر چیز به نیاز سنجی و پژوهش 

میدانی مخاطبان وابسته است. 
royapaksresht@gmail. com :ارتباط با نویسنده

نگاهی به نقش پیشداوری ها در تبلیغات 

وقتیروانشناسانبهمخاطبشوکمیدهند
ایده های طالیی

بازاریابی به شیوه بازی تخته ای

بازی پیگیری بدیهی )Trivial Pursuit( نام یک بازی 
تخته ای اس��ت که در دس��امبر س��ال 1979 توسط کریس 
هانی و اسکات ابوت به اهالی ایالت کبک کانادا معرفی شد. 
این هشتمین بازی ای بود که توسط این دو نفر معرفی شده 
بود. پیش از این سایر بازی های تخته ای این گروه کوچک با 
اس��تقبال چندانی مواجه نشده و برند کوچک شان تا آستانه 

ورشکستگی پیش رفته بود. 
»فش��ارهای مال��ی خالقی��ت را تقوی��ت می کن��د.« این 
ضرب المث��ل قدیم��ی در م��ورد کری��س و اس��کات صادق 
اس��ت. در واقع همان طور که اش��اره ش��د، در آغاز راه این 
تیم با مش��کالت مالی ف��راوان مواجه بود. به منظور افزایش 
جذابیت بازی جدید، از سبک نوینی استفاده شد. این سبک 
جایگزینی ش��یوه تاس های معمولی با یک مدل تاس هشت 
ضلعی جدید و برگه های س��وال بود. در طراحی پرس��ش ها 
از حوادث روز و ماجرای جذاب برای همه س��نین اس��تفاده 
ش��د. حاصل این تالش گردآوری کامل ترین نسخه سواالتی 
ب��ود که تا آن زمان در یک بازی تخت��ه ای به کار رفته بود. 
همچنین صفحه بازی نیز تغییراتی را به نس��بت نمونه های 
کالس��یک داش��ت. به عبارت دقیق، صفحه بازی به ش��ش 
قسمت تقس��یم ش��ده بود و هر بازیکن کنترل یکی از این 

بخش ها را بر عهده داشت. 
پ��س از تهیه طرح اولی��ه بازی حال نوبت ب��ه گردآوری 
س��رمایه موردنیاز به منظور تولید انبوه بازی بود. شکس��ت 
مال��ی اخیری ک��ه این تیم تجربه کرد باعث ش��روع فرآیند 
یافتن س��رمایه گذار شد. در همین راستا و با کمک دوستان 
نزدیک کریس، حدود 40 هزار دالر سرمایه اولیه جمع آوری 
ش��د. در مصاحبه ای که پس از کس��ب موفقیت این بازی با 
ابوت انجام ش��د، وی از ترسی که در ابتدا در مورد شکست 
پروژه جدید و بدهی 40 دالری داش��ت، صحبت کرد. آنچه 
در اینج��ا می توان از این تیم دونفره آموخت، ش��جاعت در 
پیش��برد اهداف اس��ت. اگر نگاهی دقیق ب��ه وضعیت آنها 
بیندازی��م، 150ه��زار دالر بده��ی به ع��الوه 40 هزار دالر 
قرض مجدد که در صورت شکس��ت ب��ه بدهی قبلی اضافه 
می شد، هر کارآفرینی را برای اجرای طرح های خود با ترس 
و عدم اطمینان مواجه خواهد کرد. گام بعدی، انتخاب شیوه 
مناسب برای بازاریابی بود. در این مرحله تبلیغات کم هزینه 
در نشریات توجه اس��کات را به خود جلب کرد. با این حال 
دوراهی سختی در مورد انتخاب نشریه های مناسب پیش رو 
بود؛ از یکس��و همکاری با نشریه های محلی و کمتر شناخته 
شده هزینه اندکی را در پی داشت و از سوی دیگر، با صرف 
هزینه های بیش��تر امکان همکاری با روزنامه های محبوب و 
در نتیجه جلب مشتری بیشتر وجود داشت. در عین ناباوری 
و ب��ا توجه به ش��رایط نامطلوب مالی، ای��ن تیم همکاری با 
روزنامه های مش��هور را انتخاب کرد. به این ترتیب 30 هزار 

دالر صرف همکاری با روزنامه های مختلف شد. 
در مرحله اول 1100 بازی تولید ش��د که هزینه س��اخت 
آنه��ا 75 دالر بود و کریس تصمیم گرفت آنها را تنها با 15 
دالر س��ود به فروشندگان بفروش��د. این مقدار سود باتوجه 
به عرف آن مقطع یک ریس��ک بزرگ محس��وب می شد. در 
صورتی که 1100 بازی تولید ش��ده به طور کامل به فروش 

نمی رسید، ضرر سنگینی متوجه کریس و اسکات می شد. 
مخاطب تبلیغات بازی های کودکانه معموال بچه ها هستند. 
در مورد بازی پیگیری بدیهی نیز همین ماجرا صادق است. 
 Selchow ب��ا این حال به ج��ای ک��ودکان برند مش��هور
and Righter به این آگهی کریس و اس��کات توجه کرد. 
Selchow and Righter  ن��ام یک��ی از مش��هورترین 
ش��رکت های تولی��د اس��باب بازی در قرن 19 و 20 اس��ت. 
در س��ال 1982 این ش��رکت تصمیم گرفت برای قدردانی 
از مش��تریانی که سابقه پنج س��ال خرید از محصوالت شان 
را دارن��د، بازی پیگی��ری بدیهی را به آنه��ا هدیه دهد. این 
ام��ر به معنای فروش تمام��ی بازی های تیم کوچک کریس 
و اس��کات بود، البت��ه این همکاری در س��ال 1983 دوباره 
 تک��رار ش��د و اینب��ار چهار براب��ر محصوالت قبلی توس��ط

Selchow and Righter  خریداری شد. 
رون��د همکاری این دو ش��رکت باعث ش��د بازی پیگیری 
بدیهی در سال 1984 به فروش بالغ بر 100 میلیون نسخه 
دس��ت  یابد، همچنین در همین س��ال س��ود برند شخصی 
کریس و اسکات به یک میلیارد دالر رسید. امروزه این برند 
بازی خود را به 18 زبان مختلف ترجمه کرده و به مشتریان 
با س��ابقه خود برگه های پرس��ش اختصاصی که شامل نام و 

نام خانوادگی آنها به عنوان پاسخ است، هدیه می دهد. 

پرسش هایی برای پیشرفت
- آی��ا راهی وجود دارد که کس��ب وکار خ��ود را از طریق 
همکاری با یک برند معتبرتر رونق دهید؟ داس��تان کریس 
و اس��کات ب��ر این نکته تاکی��د دارد و در صورت یافتن یک 
ش��ریک تجاری مناسب، تا حد زیادی موفقیت شما تضمین 

خواهد شد. 

رویا پاک سرشت
کارشناس روان شناسی صنعتی/سازمانی
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آگهی: شیر Tine_ شعار: با طعمی طبیعی از دامن طبیعت نروژ

ایستگاه تبلیغات

آگهی های لذت بخش دو قسمتی و 
توجیه خرید گوشی آیفون

آیا ش��ما با خرید یک گوش��ی آیفون در قالب یک تغییر 
رویک��رد فانتزی از جهان کس��ل کننده اندروی��د به زندگی 

پر جنب و جوش iOS نقل مکان می کنید؟ 
حاال Apple از طریق ارائه مجموعه جدیدی از آگهی های 
تبلیغاتی دو صفحه نمایشی 15 ثانیه ای رنگارنگ و ساده قصد 
دارد شما را از آسان و بدون مانع بودن این پیشرفت و ترقی 

آگاه کند. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، هر کدام از پنج آگهی منتشر شده 
تاکنون – و تعداد بیش��تری از آنها اواخر ماه جاری میالدی 
– از استعاره های بسیار کوچک برای تأکید روی یک ویژگی 
خاص آیفون نظیر عکس ها، حریم خصوصی و موسیقی بهره 

می برد. 
به عن��وان نمونه، در آگهی تبلیغاتی با موضوع موس��یقی، 
Apple صراحت��ا انتق��ال آهنگ ها از اندروید ب��ه iOS را با 
نمایش س��ر خوردن بدون دردس��ر پیانو از یک قاب به قاب 

دیگر با حرکتی ساده بیان می کند. 

ترجمه: علی آل  علی

یکی از تفریحات اغلب ما، جمع شدن های آخر هفته و گپ و گفت های دوستانه است. در واقع بسیاری از ما عادت 
داریم از طریق معاشرت با دوستان و بستگان، نه تنها روحیه خود را بهبود بخشیم، بلکه اطالعات و دانستنی های 
خ�ود را هم به روز کنیم، اما ش�اید جالب باش�د بین بس�یاری از جمالتی که در ای�ن دورهمی های صمیمی مطرح 
می ش�ود یک عبارت بسیار تکرار می شود:»همه. . . همین طور هستند.« جای خالی این عبارت را طیف وسیعی از 
افراد و اشیا پر می کنند. مثال، همه مردها عاشق ماشین شان هستند، همه پودرهای کارخانه X بی کیفیت هستند. 
همه بچه ها در این سن بهانه گیر هستند و مواردی مشابه. این نوع عبارات در دانش روان شناسی به عنوان عبارات 

مبتنی بر  »پیشداوری« شناخته می شوند. 

بس�یاری از روان شناس�ان تبلیغات و فعاالن عرصه آگهی سازی معتقدند رس�انه های مختلف، به ویژه رسانه های 
تصویری نقشی مهم در ایجاد پیشداوری در ذهن مخاطب دارند. این عقیده را می توان دیدگاهی درست و منطقی 
در نظر گرفت. زیرا بسیاری از مردم ساعات زیادی از روز را صرف تماشای محتوای آنچه جعبه جادویی تلویزیون 
برایش�ان تدارک دیده می کنند. بر همین اس�اس است که می توان پیش�داوری های مخاطبان را یک عامل مهم و 
اثرگذار برای قانع کردن آنها در خرید یک کاال در نظر گرفت. در ادامه این مطلب مروری خواهیم داشت بر کارکرد 
و نقش پیش�داوری ها در تبلیغات بازرگانی. کارکردی که ابعاد گسترده آن می تواند برای بسیاری از فعاالن عرصه 

تبلیغات راهگشا و شگفت آور باشد. 



علیرضا جعفری

ترجمه: علی آل علی
 CNN :منبع
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اغلب افراد ش��رکت های ژاپنی را بیشتر با 
محص��والت مربوط به ح��وزه الکترونیک به 
یاد می آورند. اگرچه روزگاری این برندها بر 
بام صنعت الکترونیک بودند، ظاهرا روزهای 

خوش شان تمام شده است. 
در کشوری که نخستین بار نسل محبوب 
واکمن را به جهان معرفی کرد و برندهایش 
برای س��الیان دراز تحوالت ش��گرفی را در 
بازارهای جهانی پدید آورد، اوضاع کسب وکار 
چن��دان خوب پیش نمی رود. رس��وایی های 
حسابداری، کاهش میزان سرمایه شرکت ها 
و بوروکراسی دست وپاگیر مشکالتی هستند 
که برخی از شرکت های قدیمی و موفق این 
کشور آسیای ش��رقی را تا مرز ورشکستگی 
پیش برده  است. در ادامه به بررسی برخی از 
مهم ترین برندهایی که ورشکس��ته یا از بازار 

کنار رفتند، خواهیم پرداخت. 

توشیبا: در لبه پرتگاه
برن��دی که یک��ی از پیش��گام های تولید 
لپ تاپ، تلویزیون و س��ایر وس��ایل خانگی 
الکتریکی بوده اس��ت، به میزانی در تنگنای 
مالی قرار دارد که اگر کمک های بانکی نبود 
تاکنون ورشکس��تگی قطعی اش را مشاهده 

می کردیم. 
مؤسس��ه  مدیرعام��ل  ُکل،  جس��پر 
این  در   ،WisdomTree س��رمایه گذاری 
مورد اظهارنظر جالبی دارد: »توش��یبا یکی 
از جدید ترین زامبی هایی است که در عرصه 
کس��ب وکار ژاپن مش��اهده می کنی��م. این 
فرآیند وحش��تناک چند سالی است که در 
ژاپن ش��روع ش��ده و اگر اق��دام جدی برای 
مقابله با آن نکنی��م، برندهای بزرگ تری به 

گروه زامبی ها خواهند پیوست.«
در  بازاره��ا  از  برخ��ی  دادن  دس��ت   از 
رقابت با ش��رکت های چین��ی و کره جنوبی 
نقش کلی��دی در افت درآم��د و به تبع آن 
وخامت اوضاع توش��یبا داش��ته است. با این 
حال نباید تصور کرد که برند باسابقه ژاپنی 
هیچ واکنشی نس��بت به شکست های اخیر 
و اوضاع نامطلوبش نداش��ته است. براساس 
ادع��ای خبرگزاری های ژاپن، این ش��رکت 
اخیرا اقدام به یافت��ن بازارهای جدید کرده 
و در همین راستا بازار انرژی هسته ای، مورد 
بررسی کارشناس��ان این شرکت قرار گرفته 
اس��ت. به گفت��ه مدیرعامل توش��یبا، خرید 
ش��رکت آمریکایی وس��تینگهاوس الکتریک 
آغازی بر ورود این غول س��ابق عرصه انرژی 

هسته ای محسوب می شود. 
مش��کالت توش��یبا به کمبود منابع مالی 
ختم نمی شود. در واقع می توان سال 2015 

را بدتری��ن تجربه حرفه ای ای��ن برند نامید. 
رسوایی مالی گس��ترده توشیبا در این سال 
نه تنها تأثیر مستقیم بر فروش محصوالتش 
داش��ت، بلکه ذهنیت ش��رکای تجاری غول 
ژاپن��ی را نس��بت ب��ه ادام��ه همکاری های 

دوجانبه تغییر داد. 
سرمایه گذاری روی حوزه انرژی هسته ای 
راه ح��ل اس��تراتژیکی بود ک��ه مقامات این 
شرکت مانور بس��یاری روی آن داده اند. در 
ابتدای راه کارشناسان مختلف معتقد بودند 
ک��ه درآم��د 6.3 میلی��ارد دالری از صنعت 
ان��رژی هس��ته ای در کوتاه م��دت می تواند 
سروس��امانی به اوضاع توش��یبا دهد. با این 
حال ساتوش��ی س��وناکاوا، مدیرعامل جدید 
توش��یبا، اخیرا اعالم کرده اس��ت که اوضاع 
برای شرکت وستینگهاوس الکتریک چندان 
خ��وب پیش نرفته و نمی توان��د انتظارات را 

برآورده کند. 

شارپ: فروخته شده به سرمایه گذاران 
تایوانی

برن��د ش��ارپ در ده��ه 80 می��الدی ب��ا 
عرضه محصوالتی مانند ماشین حس��اب های 
پیشرفته، دستگاه های VCR و دستگاه های 
پخش کاس��ت قابل حمل به شهرت رسید. 
در ی��ک دهه اخیر این برند س��رمایه گذاری 
 LCD باالی��ی ب��رای تولی��د تلویزیون های
انجام داد. به رغم تالش های مس��ئوالن این 
برند، بحران های مالی متعدد در کش��ورهای 
اروپایی به همراه رش��د س��ریع شرکت های 
چین��ی و تایوانی موجب ناکامی ش��ارپ در 
دستیابی به اهدافش ش��د. بر همین اساس 
در چند س��ال اخیر انتش��ار گزارش��اتی در 
مورد میزان بدهی و تعدیل نیروی ش��رکت 
محب��وب ژاپنی به تیتر ثابت نش��ریات بدل 
ش��ده بود. همچنین اقدام به دریافت وام به 
منظور بهبود اوضاع موجب تشدید فشارهای 

بانکی روی برند شارپ شد. 
کیت هن��ری، موس��س مرکز پژوهش��ی 
Asia Strategy، معتقد اس��ت »پیگیری 
سیاست های غلط در زمینه کسب وکار برای 
برندهای ژاپنی عواقب مرگباری در پی دارد 
و این پیامدها ش��دیدتر از هر کشور دیگری 
اس��ت. هنگامی که وارد عرصه کس��ب وکار 
ژاپ��ن می ش��وید، بای��د بدانید ک��ه اخراج 
کارمندان در اینجا عواقب بسیار گسترده ای 
دارد. ش��ما نمی توانید به راحت��ی بازارهای 
آمریکایی یا اروپایی، کارمندان تان را اخراج 
کرده و با واکنش های معمولی مواجه شوید. 
این بخشی از فرهنگ این کشور است. اخراج 
کارمندان عواقب سنگینی برای شرکت ها در 

پی خواهد داشت.« 
اگرچه برند ش��ارپ تالش بس��یاری برای 

حف��ظ جایگاه��ش در بازاره��ای داخلی و 
بین المللی انجام داد، اما تش��دید فشارهای 
مالی باعث ش��د سال گذشته این شرکت به 
 Foxconn .فروخته شود Foxconn برند
ی��ک برند تایوانی فعال در زمینه الکترونیک 
اس��ت که قول بهبود وضعیت شارپ را داده 

است. 

اُلیمپوس: زنده به لطف تجهیزات پزشکی
اُلیمپوس در میان تمامی شرکت هایی که 
تا به اینجا مورد بررسی قرار داده ایم، بدترین 
وضعی��ت را دارد. اگرچ��ه در حال حاضر به 
لطف فروش اندکی که از محصوالت پزشکی 
نصیب��ش می ش��ود، به حیات تج��اری خود 
ادامه می دهد، اما در گذشته اوضاع  متفاوت 
بوده است. اُلیمپوس فعالیت رسمی خود را 
با تولید تلسکوپ های خانگی و دوربین های 
نیمه حرفه ای ش��روع کرد. کیفیت مناس��ب 
محص��والت به هم��راه قیمت نس��بتا ارزان 
اعتب��ار باالیی ب��رای این برن��د در بازارهای 
داخلی و خارجی فراهم کرد. پس از کس��ب 
چنین موفقیت��ی، اُلیمپ��وس گام بلندی را 
برداشت و آن ورود به عرصه تولید تجهیزات 

پزشکی بود. 
روزه��ای خوش برای برند خوش نام ژاپنی 
چن��دان به ط��ول نینجامید. رس��وایی های 
مرب��وط ب��ه حساب س��ازی و ف��رار مالیاتی 
موجب پذیرش جریمه های سنگین، سقوط 
ارزش سهام، کاهش محبوبیت بین المللی و 

در نهایت وقوع یک بحران همه جانبه شد. 
در س��ال 2011 ب��رای نخس��تین بار یک 
مدیرعامل غیر ژاپنی به نام میش��ل وودفورد 
هدای��ت این برند درگیر بح��ران را بر عهده 
گرفت. براس��اس گزارش و س��ندهای ارائه 
شده توس��ط وودفورد، اُلیمپوس برای بیش 
از دو ده��ه اق��دام به حساب س��ازی کرده و 
ضرره��ای وارده از اوایل دهه 90 میالدی را 
مخفی کرده است. میش��ل فرصت چندانی 
ب��رای توضیح راه��کار پیش��نهادی اش پیدا 
نکرد، چراک��ه پس از افش��اگری های انجام 
شده، توس��ط مقامات ارشد ش��رکت از کار 
برکنار ش��د. ب��ا این ح��ال چنی��ن اقدامی 
از س��وی مس��ئوالن ارش��د اُلیمپوس دیگر 
تأثیری روی جریان روال ش��رکت نداش��ت. 
میش��ل پ��س از اخراج اعالم ک��رد که ضرر 
این شرکت در 13 س��ال اخیر 1.7 میلیارد 
دالر بوده اس��ت. نکته جال��ب اینکه تمامی 
این مبلغ توس��ط حسابداران شرکت از دید 

سازمان های مالیاتی مخفی شده است. 
اگرچه در ابتدا اش��اره ش��د که اوضاع  این 
برند بس��یار وخیم است، اما با گذر از بحران 
برمال ش��ده توسط میش��ل، در حال حاضر 
اُلیمپوس در حال بازس��ازی به س��ر می برد. 

فروش تجهیزات پزش��کی هم اکنون تبدیل 
به یک بازار نسبتا مطمئن برای این شرکت 
شده است، همچنین ایجاد تغییرات اساسی 
در کادر مدیریت��ی ش��رکت را نی��ز می توان 
یک��ی دیگر از اقدام��ات حاکی از عزم جدی 
اُلیمپ��وس ب��رای بازگش��ت قدرتمندانه به 

صحنه رقابت تجاری قلمداد کرد. 

سانیو: زنده با پاناسونیک
زمانی نه چندان دور س��انیو سومین برند 
ب��زرگ در بازار الکترونیک ژاپن بود. کیفیت 
محص��والت این برن��د تا ح��دی ارتقا یافت 
ک��ه به رقیبی جدی ب��رای تمامی برندهای 
آسیای شرقی در زمینه تولید باتری موبایل، 

لپ تاپ و لوازم خانگی برقی بدل شد. 
س��انیو ع��الوه ب��ر تس��خیر ب��ازار ژاپن و 
به طور کلی آس��یا توانس��ت به موفقیت های 
بزرگی در بازارهای اروپایی نیز دس��ت  یابد. 
کس��ب عنوان پرفروش ترین برند نمایشگاه 
الکترونیک بریتانیا و همچنین کسب جایزه 
برترین بازاریابی سال 1978 در اروپا بخشی 
از افتخارات این برند س��ختکوش محسوب 

می شود. 
با این حال نباید فراموش کرد که موضوع 
اصلی این مقاله برندهایی است که در آستانه 
ورشکس��تگی قرار دارند. بر همین اساس با 
ش��روع هزاره جدید بحران های س��انیو نیز 
شروع شد. مش��کل اصلی شرکت عدم توان 
کافی به منظور رقابت مؤثر با ش��رکت های 
نوپ��ای کره جنوب��ی و خصوص��ا چی��ن بود. 
عالوه بر ورود سایر برندهای آسیای شرقی، 
نوسانات واحد پول ژاپن )ین( نیز در تشدید 
فشارهای مالی بر س��انیو مؤثر ارزیابی شده 
اس��ت. به رغم مقاومت این ش��رکت در برابر 
بحران ه��ای متعدد، در نهایت س��ال 2009 

پاناسونیک سانیو را خریداری کرد. 
اگر فکر می کنید حض��ور یک برند معتبر 
و باس��ابقه مانند پاناسونیک می تواند اوضاع 
برندهای ورشکس��ته را تغیی��ر دهد، در این 
یک مورد عقیده تان کامال نادرست است. در 
واقع پاناسونیک در نخستین اقدام خود قصد 
راه اندازی خط تولید تلویزیون های LED را 
داشت که مدیران سانیو تجهیزات شرکت را 
پایین ت��ر از حداقل نیازها برای تولید چنین 
محصول��ی اعالم کردن��د. به همی��ن دلیل 
مقامات ش��رکت م��ادر تصمیم ب��ه تجهیز 
خط تولید س��انیو گرفتند. اق��دام اخیر نیز 
در عین ناباوری با شکس��ت مواجه ش��د. در 
واقع این تصمیم هرگز اجرایی نشد و در بدو 
بررسی حذف ش��د. علت اصلی صرف نظر از 
این برنامه، نیاز به س��رمایه اولیه باال و عدم 
اطمینان در مورد س��وددهی تولیدات سانیو 

عنوان شده است. 

چگونه برخی برندهای ژاپنی از بازار محو شدند؟  

بایدها و نبایدهای برنامه های وفاداری در از عرش تا فرش
صنعت بیمه

ش��رکت های بیمه، طی سالیان س��ال در کشاکشی بی پایان بر 
سر مشتریان خود هستند. ابهام بر سر اینکه مشتریان واقعی آنها 
نمایندگان و بیمه گذاران آنها هستند یا مردمی که از بیمه های آنان 

استفاده می کنند یا ترکیبی از هر دوی اینها! 
یکی از تفاوت های اصلی ش��رکت های بیمه ب��ا دیگر صنایع در 
همین دوگانگی نهفته است. از آنجا که مدیریت روابط با مشتریان از 
اصلی ترین دغدغه های مدیران بازاریابی شرکت ها و برندها محسوب 
می ش��ود، حل این دوگانگی برای مدیران شرکت های بیمه بسیار 
با اهمیت اس��ت. امروزه یکی از نوآورترین اس��تراتژی های توجه به 
مشتریان و برقراری رابطه صحیح با آنها، تأسیس باشگاه مشتریان 
و اجرای برنامه های وفاداری اس��ت که چندی اس��ت میان برندها 
و ش��رکت های گوناگون رایج شده اس��ت. برخی از شرکت ها آن را 
هزین��ه ای اضافی تلقی می کنند، برخی دیگ��ر آن را به عنوان یک 
اس��تراتژی دفاع��ی و برخی هم به عنوان یک اس��تراتژی تهاجمی 
پذیرفته اند. پر واضح است که شرکت های بیمه ای نیز از این قاعده 
مستثنی نیستند؛ در بازار پررقابت صنعت بیمه، شرکت های بیمه ای 
بای��د به این نکته توجه کنند که باید با آزاداندیش��ی و خالقیت و 
ایجاد تفاوت های ظریف در زمینه شناسایی، جذب، حفظ و تشویق 
مش��تریان فعلی و بالقوه خ��ود، اقدام به طراحی برنام��ه وفاداری 
سازگار با شرایط ش��رکت های بیمه ای کنند. چرا؟ چون همانطور 
که پیش��تر اشاره شد، ماهیت مشتریان و روابط صنعت با مشتری، 
در بیمه از دیگر صنایع بسیار متفاوت است. بگذارید واضح تر بگویم؛ 
باشگاه مشتریان در ش��رکت های بیمه، تنها یک برنامه نیست که 
یک طرف��ه طراحی و اجرا ش��ود، بلکه برنامه ای اس��ت برای تعامل 
بیش��تر با نمایندگان و مش��تریان و درک نیازهای آنها و سعی در 
هرچ��ه بیش��تر و بهتر ب��رآوردن نیازهای مجموع��ه نمایندگان و 
مشتریان شرکت های بیمه. باشگاه مشتریان و برنامه های وفاداری 
در شرکت های بیمه، یک بازی سه طرفه است که هر سه طرف باید 
در آن برنده باش��ند. نخس��تین گام حیاتی در طراحی یک باشگاه 
مشتریان خوب، درک تفاوت نگاه نمایندگان و مشتریان به باشگاه 
مشتریان و نگاه شرکت بیمه به آن است. براساس یک نظرسنجی 
که یکی از معتبرترین برندهای بیمه در آمریکا از مش��تریان وفادار 
خود کرده، به این نتیجه رس��یده است که مشتریان وفادارش جزو 
ناراضی ترین مش��تریانش نیز هس��تند. تصور مدیران آن شرکت از 
برنام��ه وفاداری، چیزی فراتر و خیالی ت��ر از اجرای واقعی آن بوده 
و همین مس��ئله باعث نارضایتی نمایندگان و مش��تریان شرکت 
بیمه ش��ده است. در صنعت بیمه، همیش��ه وفادارترین مشتریان، 
راضی ترین آنها نیستند و به همین دلیل سودآورترین نیز نخواهند 
بود. مشتریان عموما، وفاداری را چسبیدن به یک برند یا محصولی 
خاص، با وجود وسوس��ه برای انتخاب دیگران، تعریف می کنند، در 
صورتی که برداشت شرکت های بیمه از وفاداری، امر دیگری است. 
زمانی که مشتریان کم سود، مش��تریان وفادار یک شرکت باشند، 
هرچق��در هم که ش��رکت برنامه وفاداری خ��ود را طوری طراحی 
کند تا هر مش��تری به می��زان وفاداری اش پاداش و مزایا کس��ب 
کند، باز هم خروجی این برنامه مورد رضایت مدیران ش��رکت قرار 
نخواهد گرفت، زیرا سودآوری به دنبال نخواهد داشت. یک باشگاه 
مش��تریان خوب و برنامه وفاداری مؤثر، باشگاهی است که تأکید و 
توجه آن بر رفتار مش��تریان سودآور باشد. برای شرکت های بیمه، 
مدیریت این مس��ئله شاید بسیار سخت تر باشد که همزمان رفتار 
نمایندگان و مش��تریان خود را به سمت س��ودآوری بیشتر سوق 
دهند. ش��رکت های بیمه، هر چقدر هم که مشتریان را با رستوران 
رفتن یا سایر پاداش ها تشویق کنند یا آنها را به عضویت باشگاه های 
ورزش��ی درآورند، کمتر مش��تری وفاداری پیدا می شود که به این 
فعالیت ها عالقه نشان دهد، چرا که صنعت بیمه یک صنعت مالی 
اس��ت و طراحی امتیازات باشگاه مش��تریان باید به گونه ای صورت 
پذیرد که حس خوب انتفاع مالی را در نمایندگان و مش��تریان به 
صورت همزمان ایجاد کند. شاید به همین دلیل است که در فضای 
بین المللی، بسیاری از شرکت های بیمه، پاداش هایی بسیار جذاب 
و اغواکننده برای نمایندگان و مش��تریان خود در نظر می گیرند و 
سیستم پرداختی برای نمایندگان خود را طوری طراحی می کنند تا 
براساس میزان عملکرد خود در سودآوری و حفظ مشتریان، پاداش 
مالی مناسب دریافت  کنند. شاید شما با خود فکر کنید که تنها راه 
پاداش به مش��تریان و نمایندگان تخفیف در حق بیمه یا تش��ویق 
مالی اس��ت، اما باید این را هم بدانید که مش��تریان با ترکیب پول 
نقد و پاداش های مختلف بیشتر تشویق می شوند یعنی همه چیز با 
پول قابل جبران نیست! با توجه به تمامی گفته ها تصور نمی کنم، 
هیچ صنعتی بیشتر از صنعت بیمه نیازمند برنامه های دقیق برای 
وفاداری نمایندگان و مشتریان باشد. واقعیت این است که زمانی که 
بحث رابطه با مشتریان پیش می آید، نمایندگان و شرکت های بیمه 
به جای همکاری با هم، بیشتر به رقابت و مجادله با هم می پردازند. 
طبیعی است که باید به فکر چاره بود. وقتی کارگزاران و نمایندگان 
ش��رکت های بیمه نسبت به داشتن مشتری بیش��تر و حفظ آنها 
مصمم هستند و نس��بت به برنامه های پاداش و امتیاز هم واکنش 
مثبت نشان می دهند، شرکت های بیمه باید از این خصیصه نهایت 
استفاده را برای پیشبرد برنامه های وفاداری خود ببرند، یعنی هر دو 

گروه را به نوبه خود تشویق کنند.  
واضح اس��ت که تمامی این برنامه ریزی ها و اجرای آنها هزینه بر 
اس��ت. نیک می دانم برای  اینچنین صنعت��ی که با محدودیت های 
بسیار در اجرا و هزینه دارایی ها مواجه است، اضافه کردن هزینه ای 
به هزینه های دیگر نه تنها باید موجب توسعه کسب و کارشان شود، 
بلکه باید مزایایی فراتر از آن را فراهم آورد. ش��رکت های بیمه باید 
تأسیس باشگاه مش��تریان و اجرای برنامه های وفاداری را به چشم 
س��رمایه گذاری میان م��دت بنگرند. برای دیدن میزان س��ودآوری 
باش��گاه مش��تریان و برنامه های وف��اداری کافی اس��ت به تجربه 
ش��رکت های خارج��ی در این زمینه توجه کرد. در اینجاس��ت که 
متوجه مفید بودن چنین برنامه هایی برای شرکت های بیمه ایرانی 
خواهیم شد. اگر چه ممکن است اندکی خوش بینانه به نظر برسد 
که شرکت های بیمه ایرانی برای دستیابی به چنین نتایجی، اقدام 
به برنامه ریزی جهت تشکیل باشگاه مشتریان کنند، اما محبوبیت 
و اثربخش��ی اینچنین برنامه هایی در شرکت های بیمه خارجی به 
خوبی به اثبات رسیده است و دیر یا زود شرکت های بیمه ایرانی هم 

به این سمت خواهند رفت. 
ارتباط با نویسنده: 
me@alirezajafari. com

بازاریابی اشباع نشده

صاحبان کسب وکار، امروزه بیش از هر زمان دیگری با انبوهی 
از اطالعات و داده ها در همه حوزه ها ازجمله بازاریابی و فروش 
مواجه هس��تند. پیچیدگی های ارتباط داده ها با مشخصات هر 
کسب وکار، مسئله ای است که بس��یاری از مجموعه ها در حل 
آن با مش��کل مواجه هس��تند. برای درک مفهوم باال به مثالی 
اشاره می کنم. فرض کنید فردی هستید که دغدغه ایجاد یک 
کس��ب وکار را در فضای پررقابت بازار ام��روز دارید. تحقیقات 
زیادی انجام می دهید و بعد از بررس��ی های کامل، ش��رکت یا 
مغازه ای را راه اندازی می کنید. برای معرفی خود به مش��تریان 
از تبلیغات کمک می گیرید؛ بسته به نوع فعالیت شما دارد که 

چگونه تبلیغ می کنید: 
1- یک آرایش��گر 1000عدد تراکت چاپ و در منطقه خود 

برای ساکنان پخش می کند. 
2- یک فروشگاه موبایل از تابلو و کارت ویزیت تبلیغاتی برای 

معرفی خود به مخاطبان و عابران بهره می برد. 
3- مدیر یک شرکت از سایت، دفتر اداری و ابزارهای تبلیغاتی 

کمک می گیرد و ... 
به همین ترتی��ب صاحب هر فعالیت با توجه به حوزه کاری 

خود، تالش می کند بهترین روش را به خدمت خود درآورد. 
اما چه اتفاقی می افتد که بسیاری از کسب وکارها در پنج سال 
اول فعالیت خود شکس��ت می خورند و با عناوینی نظیر تغییر 
شغل، کسادی بازار و... محترمانه خود را از بازار حذف می کنند؟ 
شاید بتوان یکی از دالیل مهم را عدم تمایل و باور جدی افراد 
و حتی مدیران به موضوع کسب اطالعات دانست. به روز شدن 
در حوزه ه��ای تخصصی با تکیه بر تج��ارب قبلی، از روش های 
مهم ماندگاری در شرایط امروز است. برندینگ، یکی از راه های 
ماندگاری در ذهن مش��تریان به منظور فروش بهتر اس��ت، اما 
چه زمانی باید وارد این حوزه ش��ویم؟ کدام سیس��تم ارتباط با 
مشتریان برای ما هزینه کمتر و اثربخشی بیشتری را به همراه 

دارد؟ 
در تدریس دوره ه��ای زبان بدن به مخاطبانم تأکید می کنم 
که بای��د بر تک تک کلمات، نش��انه ها و عالئ��م حرکتی دقت 
کنید و براس��اس آن، برنامه حرکت بع��دی را بچینید. منطقه 
خیره ش��دن اجتماعی با منطقه ارتباط تجاری تفاوت بسیاری 
دارد، اما همین مس��ئله ساده را بسیاری از فروشندگان و حتی 
مدیران فروش شرکت ها به درستی درک نمی کنند یا بعضا این 
برداش��ت را دارند که با جس��ت وجو در اینترنت و عضویت در 
چند کانال اجتماعی، می توانند دانش خود را  به روز نگه دارند، 
البته یادگیری مس��تمر به هیچ عنوان عیبی ندارد، اما مشکل 
صاحبان کسب وکار از آنجا ش��روع می شود که تصور می کنند 
تنها یادگیری کافی است. بله! اگر شما دانشجوی رشته مدیریت 
یا اقتصاد باشید، برای گذراندن واحدها نیاز به یکسری اطالعات 
نظری دارید که تجربه عملیاتی نیز چندان مورد اس��تفاده قرار 
نمی گیرد، اما زمانی که فروشگاه یا شرکتی را مدیریت می کنید 
چطور؟ هنگامی که برای اجاره یک مغازه ناگزیر هس��تید چند 
میلیون تومان در ماه به صاحب ملک پرداخت کنید، آیا باز هم 
می توانیم بگوییم تنها اطالعات نظری کافی اس��ت؟ و البته در 
این بین کم نیستند شرکت ها، مجموعه ها و افراد سودجویی که 
تحت عنوان مشاور بازاریابی و فروش، بودجه هایی را از صاحبان 
کسب وکار می گیرند که هم سبب خراب شدن وجهه تخصصی 
این فعالیت در کشورمان می شود و هم سبب افزایش هزینه های 

غیرمولد سازمان های مان. 

بازاریابی اشباع نشده
بازاریاب��ی توصی��ه ای، یک��ی از روش های رش��د و توس��عه 
فعالیت های نوپای تجاری اس��ت، اما این گزاره برای بازار چند 
س��ال پیش مصداق داشت، نه بازار امروز. روندهای فعلی بیش 
از هر دوره دیگر، مبتنی بر راهکارهای خالقانه و غیرکپی شده 
است. مشتریان هر روز به دنبال ارزش های بیشتر و مزیت های 
متمایزتر در خریدهای خود هس��تند. بازاریابی اش��باع نشده، 
رویکردی اس��ت که به این نیاز پاس��خ می دهد و همزمان یک 

پوشش حمایتی برای کسب وکار شما ایجاد می کند. 
بازاریابی اش��باع نشده، دو موضوع مهم را به طور دائم تحلیل 

و رصد می کند: 
الف( محصوالت

ب( بازار
اما نگاه به محصوالت و ایجاد تعادل آن با بازار نیز ظرافت های 
خود را دارد؛ کدام محصول؟ محصول جدید یا محصول موجود؟ 

کدام بازار؟ بازار موجود یا بازار جدید؟ 
بازاریابی اشباع نشده، در استراتژی های توسعه محصول جدید 

به سه نکته می پردازد: 
1- بهبود محصول

2- توسعه خانواده محصول
3- محصوالت جدید برای بازارهای موجود

و در عی��ن حال به همین ترتیب برای محصوالت موجود به 
منظور استراتژی های نفوذ در بازار: 

1- افزایش سهم بازار
2- افزایش میزان استفاده از محصول

و به همین ترتیب اس��تراتژی های متنوع س��ازی هر کدام با 
رویکردهای ویژه در خدمت کس��ب وکارها قرار می گیرند؛ یک 
مجموعه به متنوع  س��اختن از طریق ادغام مجموعه فعالیت ها 
نیاز دارد و مجموعه دیگر به توس��عه ب��ازار جغرافیایی خود به 

کمک نمایندگان. 
پس می توانیم نتیجه بگیریم بازاریابی اشباع نشده، رویکردی 
است که تمامی تجارت ها و به ویژه کسب وکارهای نوپا می توانند 
از آن به منظور پوش��ش کلیه فعالیت های خود استفاده کنند. 
این فعالیت ه��ا طیفی از طراحی  و تولید ت��ا عرضه  و بازاریابی 
است. به عنوان مثال، یکپارچگی یا ادغام سبب می شود شرکت 
به منابع عرضه نادر دس��ت یاب��د و کنترل بر بازاریابی و فروش 
محصوالت/خدم��ات خود را افزایش دهد یا تنوع همگن، منجر 
به خلق مشتریان جدید و بهبود فرآیندهای تولید، نام تجاری، 
دانش فنی تحقیق و توس��عه و توزیع هم افزایی درونی شرکت 

می شود. 
madiseh@elenoon.ir

باشگاه مشتریانکلید

سجاد رحیمی مدیسه
مشاور برنامه های وفاداری مشاور بازاریابی چریکی



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار چهارشنبه12
10 خرداد 1396

شماره 798

برای مطالعه 704 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: یکی از راه هایی که می توان��د در کارمندان ایجاد 
انگیزه کند، ارتقای شغلی اس��ت. ارتقای شغلی می تواند این 
حس را به کارکنان بدهد که تالش و پشتکارشان دیده شده 
اس��ت و به این ترتیب انگیزه آنها برای کار افزایش می یابد و 

کارکنان را نس��بت به س��ازمان وفادار می کند. ارتقای شغلی 
انواع مختلفی دارد؛ یک نوع ارتقای ش��غلی می تواند از طریق 
دادن سمت جدید اتفاق بیفتد که منجر به پیشرفت در حوزه 
کاری می شود و نوع دیگر می تواند از طریق افزایش حقوق یا 
پاداش باشد که در روحیه کاری و انگیزه کارکنان بسیار مؤثر 
است. ارتقای شغلی به عنوان تشویقی برای کارکنان و ارزیابی 

عملکرد آنها محس��وب می شود که این ارزیابی می تواند نتایج 
مثبت یا منفی داشته باشد. به این ترتیب که اگر نتایج ارزیابی 
مثبت باش��د منجر به افزایش حقوق می شود درحالی که اگر 
نتایج منفی باش��د نش��ان دهنده عملکرد نامناسب کارکنان و 
عدم برآورده شدن انتظارات کاری آنهاست که در این صورت 

باید برای ایجاد انگیزه در شخص تصمیماتی بگیرید. 

ارتقای شغلی

سوال: مدیریت شرکتی را بر عهده دارم و سال هاست در حال فعالیت هستم. برخی کارمندانم از ابتدای شروع به کار با مجموعه همراه بودند 
اما اخیرا احساس می کنم به اندازه روزهای اول کار انگیزه ندارند و کار برای شان یکنواخت شده است. آیا ارتقای شغلی می تواند این شرایط 

را بهبود بخشد، چگونه این کار را انجام دهم تا در کارکنانم ایجاد انگیزه کند؟ 
کلینیک کسب و کار

همانطور ک��ه می دانی��د در هر 
ش��رکتی، یک هرم سازمانی وجود 
دارد که کل فعالیت ها را مدیریت 
می کن��د. صرف نظر از اینکه ش��ما 
کجای هرم قرار دارید، در س��مت 
مدی��ر ارش��د، مدیر میان��ی یا در 
س��طح سرپرس��ت، ب��دون تردید 
ش��ما مس��ئول هدایت و مدیریت 
نیروه��ای تحت سرپرس��تی خود 
هس��تید ت��ا از طری��ق هدای��ت و 
مدیریت آنها به اهداف س��ازمانی 
دس��ت پیدا کنید. با توجه به این 
امر که مدیریت قلب تپنده شرکت 
محس��وب می ش��ود، الزم اس��ت 
همواره خود را در س��طح مطلوب 
نگه دارید و رو به س��مت جلو گام 

بردارید.
 این ام��ر نیازمند رعایت اصولی 
اس��ت که در ادامه به چند مورد از 

آنها اشاره خواهیم کرد. 

بهترین ها را گردآوری کنید
یک ش��رکت متش��کل از تعداد 
زی��ادی از افراد اس��ت که اهمیت 
هریک از آنها غیرقابل انکار اس��ت. 
در صورت��ی که تیم مناس��بی در 
اختیار نداش��ته باشید، بدون شک 
اگر از مسیر پیشرفت عقب نمانید، 
با کاهش چشمگیر سرعت مواجه 
خواهید شد. به همین خاطر الزم 
است کارکنان خود را براساس نیاز 
خود اس��تخدام کنید. با این حال 
توجه به این نکته ضروری اس��ت 
که محیط کاری شرکت شما باید 
به گونه ای باشد که امکان پیشرفت 
و ترق��ی برای همگان مهیا باش��د. 
درواقع اگر بتوانید فردی مناس��ب 
با مجموع��ه ای از مهارت های الزم 
را اس��تخدام کنی��د - و او کامال با 
برنامه ه��ای آینده ش��رکت ش��ما 
هماهنگ باشد � نه تنها تیمی کارا 
برای پیش��برد اهداف سازمان تان 
خواهید داش��ت، بلکه چش��م انداز 
موفق��ی را نیز برای خ��ود فراهم 
س��اخته اید. هیچ چی��زی بدتر از 
در اختیارداش��تن کارکنان خسته 
و ب��دون انرژی نیس��ت. در همین 
راس��تا اطمین��ان حاص��ل کنی��د 
ک��ه کارمندان ت��ان را ب��ه چالش 
می کشید تا از بهترین و بیشترین 
توان شان اس��تفاده کنند و آنها از 
این عمل ش��ما رضای��ت کافی را 
دارند. در ای��ن رابطه توجه به این 
نکته ضروری است که هدف صرفا 
به چالش کشیدن است نه افزایش 

حجم یا ساعت کاری افراد. 
انگیزه سازی کنید

یک��ی از وظایف مدی��ران ایجاد 
انگیزه برای زیردستان است. مدیر 
گاهی مجبور می ش��ود اف��رادی را 
تنبی��ه ی��ا جریمه کن��د. این عمل 
ممکن اس��ت باعث رنجش کارمند 
ش��ده و می تواند در کارایی نیروی 
کار تأثی��ر منفی بگ��ذارد. بنابراین 
باید بس��یار دقت ش��ود که جریمه 
و تنبی��ه به عن��وان ی��ک تکنی��ک 
کنترلی اس��تفاده ش��ود و س��بب 
ایج��اد بی انگیزگ��ی در نیروی کار 
نش��ود. مدیران باید با زیردس��تان 
خود ب��ه بهترین نحو برخورد کنند 
و همانط��ور که حریم ه��ا را حفظ 
می  کنن��د با آنها برخورد دوس��تانه 
داش��ته باش��ند. کارمندان همیشه 
مدی��ری می خواهند ک��ه آنها را با 
درایت و درک درست رهبری کند. 
برای ایجاد چنین حس��ی کارهای 
ساده ای می توانید انجام دهید. مثال 
افراد را با اس��م کوچک صدا کنید. 
درباره خان��واده آنها صحبت کنید، 
حت��ی می توانی��د درب��اره رضایت 
آنه��ا از وضعیت زندگ��ی و رفاه آن 
بپرسید، به طوری که احساس تعلق 
را در پرس��نل خود افزایش دهید. 
ب��رای اینکه اف��راد را در انجام امور 
محوله مؤثرتر ب��ه کار گیرید روال 
یکنواخت کار را بشکنید. می توانید 
کمی به وظایف فرد اضافه کنید یا 
تغییرات کوچکی در سیستم کاری 
او ایجاد کنید، حتی پیش��نهادهای 
بس��یار کوچ��ک مدی��ر می توان��د 
ارزشمند واقع ش��ود. یکی دیگر از 
انجام دهید  کارهایی که می توانید 
افزودن دس��تمزد کارکنان اس��ت. 
توج��ه به این نکته ضروری اس��ت 
که افراد تنها کارهایی را به بهترین 
شکل انجام می دهند که نسبت به 
آن تمایل داشته باشند. با این حال 
همواره این احتمال وجود دارد که 
انگی��زه افراد کمرنگ ش��ود، بدون 

ش��ک مدیری موفق است که مانع 
این امر ش��ود و همواره نس��بت به 
این امر توجه کافی را داشته باشد. 

از اهمیت کار تیمی غافل نشوید
کار تیم��ی مؤثر ب��رای موفقیت 
ش��رکت های  حتی  کس��ب و کار ها 
کوچ��ک ک��ه تنه��ا چن��د کارمند 
دارند، ضروری اس��ت. ای��ن امر به 
با  اج��ازه می ده��د  کس��ب وکارها 
ترکی��ب نقاط ق��وت و دیدگاه های 
همه کارکنان، دس��تیابی به اهداف 
س��ازمانی را تس��هیل کنن��د. این 
ی��ک واقعیت غیرقابل انکار اس��ت 
ک��ه کارها در قالب تی��م بهتر جلو 
می رون��د و با توجه ب��ه این امر که 
در عصر حاض��ر رقابت به اوج خود 
رسیده است، تنها شرکتی می تواند 
رو ب��ه جلو گام بردارد که نس��بت 
به س��ایرین در ای��ن رابطه موفق تر 
عم��ل می کن��د. فعالی��ت تیمی به 
مدیران کس��ب وکار اجازه می  دهد 
بهتری��ن اس��تعدادهای کارکن��ان 
خود را شناس��ایی و آش��کار کرده 
و بهتری��ن نتایج ممکن را از طریق 
کار مش��ارکتی محق��ق کنند. این 
امر منج��ر به ایج��اد روابط جدید 
می��ان افراد در محل کار می ش��ود 
و ب��ه مدیران در کش��ف قابلیت ها 
و مهارت هایی ک��ه پیش از این به 
واس��طه انجام وظایف ش��غلی و در 
قالب شرح شغل مشاهده نمی شد، 
کمک می کند. تحقیقات بس��یاری 
اث��رات تیم س��ازی و فعالیت ه��ای 
خ��اص برنامه ری��زی ش��ده ب��رای 
تیم  ه��ا را در ارتقای رفاه، بهره وری 
و روحیه کارمن��دان و موفقیت در 
کس��ب و کار ب��ه اثبات رس��انده اند. 
یادگیری  ب��ا  کارمن��دان  درواق��ع 
تلفیقی قابلیت های فردی و شغلی 
برای باال بردن مش��ارکت به جای 
رقابت، بیش��تر از همیشه به انجام 

موف��ق و تأثیرگ��ذار فعالیت  ه��ای 
ش��غلی در محل کار قادر می شوند. 
درحالی که بارها به اثبات رس��یده 
اس��ت که داش��تن تیمی با اعضای 
ب��ا انگی��زه ب��اال، عملک��رد بهتر و 
نتایج قابل قبول تری را نس��بت به 
فعالیت های فردی ب��ه دنبال دارد. 
در این صورت فعالیت  های ش��غلی 
در مدت زمان کمتری انجام ش��ده 
و اعضای تیم از مزایای مهارت  های 
مختل��ف هر یک از اعض��ا بهره مند 

می شوند. 

رهبر شرکت باشید نه صرفا 
یک مدیر

ب��دون تردید هر تیم شایس��ته و 
باانگی��زه ای به رهب��ری کاربلد نیاز 
دارد، در غیر این صورت تالش های 
آنه��ا به نتیج��ه الزم دس��ت پیدا 
نخواهد کرد. درست مانند یک تیم 
فوتب��ال که جمع س��تارگان بدون 
وجود مرب��ی موفق نخواهند بود. با 
این حال پرسش��ی که مطرح است 
اینکه تف��اوت مدیر با یک رهبر در 

چیست؟ 
در یک س��ازمان با وجود تفاوت 
عمده بین »رهبری« و »مدیریت«، 
ارتباط تنگاتنگی بین آن دو وجود 
دارد؛ یک رهبر می تواند مدیر باشد 
و یک مدیر نیز می تواند »رهبری« 
کند. عکس این قضی��ه نیز صادق 
اس��ت، با این حال دلی��ل این امر 
که رهبری را نس��بت ب��ه مدیریت 
در جای��گاه باالت��ری می دانیم این 
اس��ت که یک رهبر فارغ از تمامی 
ویژگی ه��ای خود در قلب کارکنان 
ج��ای دارد و همی��ن ام��ر باع��ث 
می ش��ود راندمان کار ش��رکت به 
نحو چشمگیری افزایش پیدا کند. 
به بیانی دیگ��ر، مدیر اداره می کند 
در حال��ی که رهبر اب��داع می کند. 
ب��ه همین خاطر و با توجه به نکات 

ذکر شده بهتر اس��ت تا نقش یک 
رهب��ر را در ش��رکت خود داش��ته 

باشید. 

مدیریت بهتری روی هزینه و 
زمان خود داشته باشید

ه��دف اصل��ی هر کس��ب و کاری 
بدون ش��ک کس��ب س��ود است و 
ش��ما تنها زمانی به آن دست پیدا 
خواهید کرد که میزان درآمد شما 
بیش��تر از مخارج تان باش��د. با این 
حال در موارد بس��یاری مش��اهده 
ش��ده اس��ت ک��ه ع��دم مدیریت 
باع��ث  هزینه ه��ا  روی  درس��ت 
می ش��ود هزینه ها روند صعودی به 
خود گرفته و ش��رکت را در شرایط 
بحرانی ق��رار دهد. به همین خاطر 
الزم است در ابتدا هزینه های خود 
را مشخص و سپس اقدام به حذف 
موارد غیر ض��روری کنید و همواره 
اقدامات  ب��رای  مش��خصی  بودجه 
خود تعیین کنید. در رابطه با مقوله 
زمان نیز توجه به این نکته ضروری 
است که زمان از دست رفته تحت 
هیچ شرایطی قابل بازگشت نیست 
و با توجه به این امر که ش��ما زمان 
مح��دودی در اختی��ار دارید، الزم 
است کارهای خود را به نحو علمی 
و با توجه ب��ه توانایی های خودتان 

اولویت بندی کنید. 

به خود زمانی برای استراحت 
اختصاص دهید

همواره مدیران از مشغله کاری بسیار 
باالیی برخوردار هستند و به علت اهمیت 
کار آنها نمی توانند برخی وظابف خود را 
نادی��ده بگیرند. با این ح��ال در صورتی 
که برای مدت طوالنی به همین ش��یوه 
علم کنند، با مش��کالت جدی روحی و 
جسمی مواجه خواهند شد. بدون شک 
همین مش��کالت مدیران را برای مدتی 
هم ک��ه ش��ده از کارش��ان دور خواهد 
س��اخت که ممکن اس��ت عدم حضور 
آنه��ا، ضربه جدی به بدنه ش��رکت وارد 
سازد. برای پیشگیری از چنین رخدادی 
الزم است همواره زمانی را به استراحت 
اختصاص دهن��د. در رابطه ب��ا این امر 
ه��ر فردی باید با توج��ه به حجم کار و 
نیاز خود عمل کن��د و به همین خاطر 
دس��تورالعمل خاص و جامع��ی وجود 
ندارد. اس��تراحت دوره ای در طول کار، 
برای سالمتی جسمی و روانی کارمندان 
و کارفرمایان بسیار مهم است. متمرکز 
نگه داشتن ذهن روی یک فعالیت مشابه 
برای دوره های طوالنی، در نهایت باعث 
خسته شدن آن می ش��ود. هنگامی  که 
مغز خس��ته می شود، کمتر کار می کند 
و این می تواند به اش��تباهات و کیفیت 

پایین کاری منجر شود. 

اقدامات ضروری در راستای مدیریت کارآمد

بیزگپ

مروری بر مدل های روابط اجزا و سیستم

موتور، چرخ، جعبه دنده، سیس��تم خنک کننده، سیستم 
فرم��ان و. . . داخل یک بدن��ه کامال محفوظ و دور از محیط 

بیرون و یک راننده که مالک و هدایتگر آن است. 
مجموع��ه ای از اجزای��ی که کل را تش��کیل داده اند اما نه 
جزء مختار اس��ت ن��ه کل مختار و اختی��اری از خود ندارد. 
تقریبا همه ما با این سیستم آشناییم و می دانیم یک ماشین 

چه جوری کار می کنه.
 این ماش��ین وقتی ه��م که تغییری توش ایجاد می ش��ه 
حالش بد می ش��ه و زود باید به دادش برسیم و تغییر براش 
خوب نیست. در محفظه خودش پنهان شده و چون با فضای 

بیرون در ارتباط نیست از امنیت کامل برخوردار هستند.
 این مدل رو در کس��ب و کار فرض کنی��د. می خواهیم به 
تعاریف مدل های گوناگون بپردازیم و با رویکرد سیس��تمی 
آن را بررس��ی کنیم و هدفمون بیان کردن مفاهیم از طریق 
ملموساتی است که بتونیم تجسم کنیم و در نظر بگیریمش.
 ب��ا این تصور به ادامه مطل��ب می پردازیم. پس از آنکه به 
بررسی مدل ماش��ین و مکانیکی پرداختیم و از خصوصیات 
اون در مقاله هفته گذشته گفتیم می رسیم به الگوی موجود 
زنده یا ارگانیس��می و تعاریف و مفهومات اون که در مقایسه 

با مدل ماشین از رویکردهای گوناگونی برخوردار است.
 در مدل ارگانیسمی این خود موجود زنده است که اختیار 
خود را دارد و هدایتش بر عهده فرمانده آن سیس��تم اس��ت 
که مغز نام دارد و نیمه باز اس��ت و ب��ا جهان بیرون ارتباط 

دارد و رقابت می کند. 
تغیی��ر در آن وج��ود دارد و انعطاف پذی��ری بای��د در آن 
به وج��ود بیاید. در ماش��ین امنیت وجود داش��ت چون فقط 
خودش بود و سیستم خودش اما حاال در موجود زنده چون 
رقی��ب دارد و با جهان بیرون در ارتباط اس��ت امنیت او به 

چالش کشیده می شه و باید برای بقا به رقابت بپردازد.
 حاال دیگه فقط بحث تولید نیست، بلکه باید بازاریابی هم 
بکند برای بقای س��ازمانش. اما در سیس��تم دیگر نه خبری 
از دیوار و حصار هس��ت نه از امنیت برخوردار هس��تی چون 
دیگ��ه مرز ها از بین رفت��ه و باید در محیطی باش��ی که پر 
اس��ت از متخصصان و مدیران و حاال باید جمعی از اینها را 

مدیریت کنی.
 حال اگه این س��ه م��دل در دنیای حقیق��ی و در جهان 
بی��رون تغییر کند حاال باید در مج��از و جهان بینی و جهان 
درون م��ا هم تغییر ایجاد کند. روش��ی به نام تحلیل تقلیلی 
همان ط��ور که از نامش پیداس��ت در رابطه با ماش��ین ها و 
الگوه��ای مکانیکی جوابگو بود ام��ا برای موجود زنده جواب 

نداد. 
در این روش می گفت کل برابر با جمع اجزا اس��ت اما در 
موجود زنده و ارگانیک این طور نیس��ت چون ممکن است، 
کل بزرگ ت��ر یا کوچک تر از اجزا باش��د و لزوم��ا برابر نبود. 
بنابراین وقتی اجزای مختار ش��وند و اراده داش��ته باش��ند 
می خواهند مس��تقل باش��ند و این اختیار باعث تهدید کل 
می ش��ه و این باعث می ش��ه جهانی پر از گوناگونی به وجود 
بی��اد و به جای اینکه با چوب و چم��اق کنترل کنند به هم 
احترام می ذارن و یاد می گیرند چطور در کنار هم مس��یر و 
هدف رو پیش ببرند. اینجا جایی ا س��ت که فرهنگ به وجود 
میاد و همان طور که ش��خصیت برای فرد سرنوش��ت اوست، 

فرهنگ هم برای جامعه سرنوشت آن است. 
شایستگی و لیاقت رو نمی شه اندازه گیری کرد اما می شه 
مث��ال بگیم فالنی آن قدر وزن و قد داره. در حیات اجتماعی 
نمی توان همه چیز را با دقت و با ترازو س��نجید بلکه تحلیل 
می کنی��م و به ص��ورت تقلیلی می توانیم از سرش��ت و ذات 

طرف صحبت کنیم.
 مثال با پرسش از دوستان و نزدیکان و عوامل دیگر می شه 
تقریبی به ش��خصیت یا سرش��ت و لیاقت ط��رف پی  برد و 

نمی شه اندازه گیری دقیقی داشت. 
در سیس��تم حی��ات اجتماع��ی کل را می بینی��م، اجزا را 

می بینیم و ارتباط آنها را می فهمیم و درک می کنیم. 
جامعه را با اجزای آن که آدم ها هس��تند می ش��ه دید اما 
از ارتباط آنها با هم نمی تونی س��ردر بیاری چون اتصال آنها 
بس��ته به معنویت و فرهنگ است و در واقع افراد قابل دیده 

شدن هستند اما ارتباط معنوی آنها قابل دیدن نیست.
 افراد هرچقدر که قوی تر باشند کل آنها ضعیف تر می شود 
چون بیش��تر و بهتر می تونن هم دیگ��ه رو تیکه و پاره کنند 
و به هم آس��یب برس��ونن و این افراد قوی صرفا جامعه قوی 
نمی سازه مگر اینکه قدرت شون رو مدیریت کنند و در جهت 

مثبت به کار گیرند.
 در این سیس��تم می گه اگه فرزند بد است والدین مسئول 
هستند، اگر ش��اگرد بد است معلم او بد است و اگر مرئوس 
بده رئیس بد است و او مسئول است. در چهارشنبه های آتی 

راجع به این الگو ها بیشتر صحبت خواهیم کرد. 

کارتابل

شایسته  ساالری، عامل موفقیت  های 
بزرگ

یک��ی از مهم ترین اصولی که در ه��ر جامعه  ای ضروری 
اس��ت، شایسته  س��االری اس��ت. اگ��ر تاریخ تح��والت و 
انقالب  ه��ای بزرگ دنی��ا را زیرو رو کنی��د، علت محرک 
همیشه ایجاد جامعه  ای شایسته  ساالر بوده است. بر همین 
اس��اس در فضای کسب وکار توجه به عملکرد کارمندان و 

تقدیر شایسته از آنان اهمیت بسیار باالیی دارد. 
هیچ چیز بیشتر از احساس عدم شایسته  ساالری در یک 
ش��رکت نابودکننده نیست. به عبارت س��اده، اگر در یک 
شرکت کارمندان ش��اهد تقدیرهایی بر پایه علت  هایی به 
غیر  از استعداد، تالش و کوشش باشند، روحیه جنگجویی 
و رقابت  شان را از دست خواهند داد. البته نباید تنها درگیر 
اث��رات منفی نبود چنین سیس��تم عادالنه  ای ش��د. امتیاز 
اصلی اس��تفاده از چنین سیستمی شناس��ایی کارمندان 

ماهر، خالق و کارآفرین است.
 بر همین اس��اس و با شناسایی کارمندان بااستعداد در 
آینده ب��رای انتخاب مدیران و رهبران تجاری برندتان کار 

آسان  تری خواهید داشت. 

ایده
نخس��تین و اصلی  ترین پایه ایجاد شایسته  س��االری در 
فض��ای کاری رعای��ت انصاف اس��ت. در ای��ن زمینه قصد 
داریم به اظهارنظر والتر ریتس��ن، مدیرعامل س��ابق برند 
 Citicorp بپردازیم. الزم به ذکر اس��ت که ،Citicorp
یک ش��رکت چند ملیتی فع��ال در زمینه خدمات مالی و 

بانکی است. 
»همه مردم دوس��ت دارند که جزو دس��ته برنده جامعه 
باش��ند. در فضای کس��ب  وکار نیز اوضاع بر همین اساس 
اس��ت. به عب��ارت س��اده، کارمندان دوس��ت دارند تحت 
ش��رایط منصفانه و با وجود یک سیستم شایسته  ساالر به 
فعالی��ت بپردازند. به این ترتیب احس��اس رقابت در آنان 
فعال خواهد شد. این معجزه احترام به کارمندان، توجه به 

عملکردشان و تقدیر از افراد بااستعداد است. 
من همیشه در شرکت  ام به صراحت بیان می  کنم که نوع 
نژاد، زبان، جنس��یت و سن شما هیچ اهمیتی ندارد و تنها 
نکت��ه  ای که من به آن توجه می  کن��م، عملکرد کارمندان 
اس��ت. تجربه به من ثابت کرده که چنین روش��ی بهترین 

راهکار در راستای تقویت روحیه کارمندان است.«
در اینجا اش��اره به تجربه آن مولکاهی، مدیرعامل سابق 
برن��د زیراکس، نیز خال��ی از فایده نخواهد ب��ود. در واقع 
این مدیر موفق پی��ش از تصدی جایگاه مدیریت به عنوان 
معاون بخش نیروی انس��انی ش��رکت فعالی��ت کرده بود. 
حضور در چنین بخش��ی به مولکاه��ی آموخت که به طور 
معمول شرکت ها برخورد مناسبی با کارمندان  شان نداشته 
و عنصر شایسته  س��االری نقش کمرنگ��ی در روابط آنها با 

کارمندان دارد. 
»تجربه چنین مواردی در س��ازماندهی ش��عار مدیریتی 
من تاثیر بس��یار زیادی را داشته اس��ت. در واقع مشاهده 
نابراب��ری و تبعیضی که به طور معم��ول در ادارات صورت 
می  پذی��رد، موقعیت فوق  العاده  ای را ب��رای ایجاد تغییرات 
و کس��ب موفقیت توسط ش��رکت های کارآفرین به وجود 
می  آورد. نخس��تین مزیتی که شایسته  س��االری به همراه 
خواهد داشت، پیش��رفت توانایی کارمندان است. در واقع 
هنگامی که ترفیع رتبه  ها براس��اس شایس��تگی و عملکرد 
افراد ص��ورت پذیرد، دیگ��ر جایی برای اف��راد بی  تحرک 
نخواه��د مان��د. بر همین اس��اس می  توان ب��ه مزیت دوم 
شایسته  س��االری نیز پی برد. این امتیاز ش��امل تس��هیل 
امر انتخاب مدیران میان  رده، مش��اوران ویژه و دس��تیاران 
اس��ت. گاهی اوقات شرکت ها با کس��ب تعدادی موفقیت 
دس��ت از تغییر ش��یوه مدیریتی  ش��ان می  کش��ند. چنین 
کاری نوید دهنده آغاز س��یر نزولی این ش��رکت ها خواهد 
بود. به عبارت ساده، به منظور دستیابی به باالترین سطح 

مدیریتی نکته در عدم توقف و ادامه تغییرات است.«
احس��اس نیاز ب��ه تغییرات که در س��خنان مولکاهی از 
اهمیت ویژه  ای برخوردار اس��ت، توس��ط مدیران بسیاری 
حس شده اس��ت. یکی از این مدیران کارلی فیوریناست، 
وی در هن��گام تص��دی مق��ام مدیرعاملی برن��د »هیولت 
پ��اکارد« در س��ال 1999، نیاز به یک سیس��تم دقیق به 
منظور گزین��ش و ارزش  گذاری کارمن��دان را حس کرد: 
»ب��ر این اس��اس از مدیران می��ان  رده بخش  های مختلف 
درخواست شد تا براساس اصل شایسته  ساالری به ارزیابی 
کارمن��دان پرداخته و گزارش  های��ی را به صورت مرتب از 

نحوه عملکرد آنها تهیه کنند. 
این گزارشات توسط بخش ارزیابی شرکت بررسی شده 
و نتیج��ه در ترفیع رتب��ه و پاداش  ها تاثیرگذار بود. به این 
ترتیب بار دیگر هیولت پاکار به محلی برای رقابت س��الم 

میان کارمندان و افراد خالق تبدیل شد.«

آنچه در عمل باید انجام دهیم
-  ضروری اس��ت تا با کارمندان  تان منصفانه رفتار کنید. 
همچنی��ن در ترفی��ع رتبه  ه��ا و ارائه پاداش  ه��ا توجه به 

عملکرد و قابلیت  های افراد بسیار بااهمیت است. 
- در سیستم اداری شایسته  ساالرانه افرادی که عملکرد 
و تالش بسیار باالیی از خود نشان می  دهند، معموال بیشتر 
از حد استاندارد پاداش دریافت می کنند. این نکته یکی از 
جنبه  های ترغیب کننده نظام شایسته  ساالری اداری است 

که معموال مورد توجه قرار نمی  گیرد. 
- افراد بااس��تعداد باید به عنوان مدی��ران آینده انتخاب 

شوند. 
- پیوس��تن به تیم مدیریتی شرکت باید برای کارمندان 

بااستعداد امکان  پذیر باشد. 

مترجم: امیرآل علی
www. thebalance. com :منبع

ترجمه: علی آل  علی

نویسنده مرتضی میرمهدی 
کارشناس و مشاور کسب و کار
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 ای��ران با تولی��د 90 درصد زعف��ران جهان در 
جایگاه ویژه ای قرار گرفته اس��ت. ح��دود 80 هزار 
هکتار از س��طح زراعی کش��ور به کش��ت زعفران  
اختص��اص دارد و بیش از 70 درصد این  محصول 
صادر می ش��ود، از این رو س��رمایه گذاری در این 
حوزه بسیار س��ودآور خواهد بود. زعفران از جمله 
گیاهانی است که دچار آفت خاصی نمی شود، مگر 
نوع��ی از قارچ که ب��ا آب دادن زیاد در فصل  های 
آبدهی، می شود از ابتالی این گیاه به آن جلوگیری 

کرد.

برای برداشت زعفران یک سال صبر کنید
نخس��تین کار، خری��د پی��از مرغ��وب زعفران 
اس��ت: »هزینه خرید پیاز برای یک هکتار تقریباً 
۳0میلیون تومان می شود، ۲0میلیون هم باید برای 
کاشت و کوددهی در نظر بگیرید. به گزارش سایت 
خبری »رازق«، در فصل زمس��تان، پیازها از خاک 
تغذیه می کنند و در بهار و تابس��تان می  خوابند تا 
پایی��ز دوباره از خاک بیرون بزنند، اما اگر از همان 
سال اول انتظار برداش��ت محصول را دارید سراغ 
زعفران نروید، این گیاه در سال اول گل نمی دهد و 
شما باید از سال دوم به بعد روی برداشت و فروش 

گل آن حساب باز کنید.«

کود گاوی و کود ریشه، غذای مناسب 
زعفران

از خری��د پیازه��ا بگذریم به مت��راژ زمینی که 

می  خواهیم در آن زعفران کاری کنیم می رس��یم. 
برای س��ودآوری در این زمینه، در کمترین حالت 
بای��د یک هکتار زمی��ن را به ای��ن کار اختصاص 
بدهید: »خاک رس و رطوبت باال برای زعفران مثل 
سم می  ماند برای همین در زمینی که برای پرورش 
زعفران در نظر گرفته ش��ده باید خاک مناس��ب 
بریزید تا گیاه زعفران ها بتوانند از آن تغذیه کنند. 
کود گاوی به همراه کود ریش��ه، بهترین گزینه ها 
برای زعفران است. اگر توضیحات بیشتری درباره 
کودهای ریشه می  خواهید باید بگوییم کود پتاس 
ب��ه همراه کود آمونیوم می ش��ود همان چیزی که 
زعفران نیاز دارد. بعد از کود، ش��ما باید حواس  تان 
به علف  های هرز هم باش��د که اگر هرس نش��وند 
مواد غذای��ی را از خ��اک می  گیرن��د و نمی  گذارند 

گیاهی که ما به آن نیاز داریم خوب رشد کند.«

پاییز به پاییز در انتظار زعفران
در مرحله بعدی باید بدانیم چگونه به زعفران  ها 
آب بدهیم تا خوب رش��د کنند. اگر در این مرحله 
بی گ��دار ب��ه آب بزنید ۵0 میلیون��ی را که صرف 
کاش��ت زمی��ن ک��رده ای��د، دور ریخته اید:»برای 
پرورش زعفران باید دس��ت به عص��ا جلو بروید و 
بدانید این گیاه چه زمانی نیاز به آب دارد، از شروع 
پایی��ز تا اول عید ن��وروز ماهی یک بار به این گیاه 
آب می  دهیم، بعد از عید، زعفران به خواب می رود 
و اص��اًل نیازی به آب ن��دارد. گیاه در این زمان اگر 
آب بخورد در پاییز گل نمی  دهد، بنابراین منطقه 

کشت آن باید به گونه  ای باشد که در بهار و تابستان 
شاهد بارش باران نباشیم یا اینکه گیاه را به صورت 
گلخانه  ای پرورش دهیم. اگر با همین روش پیش 
بروید در فصل پاییز، اواخر آبان و اوایل آذر، گل  ها 
جوانه می  زنن��د و به اصطالح علف زعفران س��بز 
می شود. در این زمان، شما می  توانید محصول  تان 

را برداشت کنید. 
چیدن زعفران کار مهم و زمانبری است. برداشت 
محص��ول از یک هکتار زمین حدودا یک ماه طول 
می کشد. بعد از برداشت هم علف  ها از بین می روند 
و دوباره پیاز زعفران به خواب می رود تا س��ال بعد 

در پاییز از نو به بار بنشیند.«

پاک کردن زعفران ها توسط خانم های 
خانه دار

پس از برداش��ت زعفران، پرورش دهندگان وارد 
ف��از جدید و س��ختی به ن��ام پاک ک��ردن گل ها 
می ش��وند. زعفران کاران معموالً ب��رای این کار از 
خانم  ه��ای محلی کم��ک می  گیرند، آنه��ا با صبر 
و حوصل��ه بیش��تری، این کار را انج��ام می  دهند: 
»خانم ها معموالً س��ه کیلو سه کیلو، زعفران  ها را 
پاک می کنند و به ازای هر کیلو، چند هزار تومان 

دستمزد می  گیرند.
 این قسمت کار، به صورت دستی انجام می شود. 
آنه��ا را در دم��ای ۶0 تا 70 درجه   طی دو یا س��ه 
س��اعت نگهداری می کنند. بعد از آن، دسته بندی 

زعفران ها شروع می شود.«

زعفران نگین، کیلویی 5 میلیون تومان
از آنجا که زعفران  های پاک شده به چند دسته 
مختلف از جمله نگین، دخترپیچ، پوشال و ممتاز 
تقسیم می شوند، بنابراین نحوه فروش و قیمت  شان 
نیز با هم متفاوت اس��ت: »معم��والً ۱00کیلو گل 
زعف��ران یک کیل��و زعفران نگین ب��ه ما می  دهد. 
زعف��ران نگین مرغوب  تری��ن و گران  ترین نوع این 
محصول است و البته مشتری بیشتری هم دارد. اگر 
بخواهیم زعفران نگین را بفروشیم روی هر کیلوی 
آن حداقل ۵میلیون تومان قیمت می گذاریم. انواع 
دیگر زعفران قیم��ت ارزان  تری دارند اما در حالت 
کلی، قیمت زعفران مثل طالست، البته ارزش آن 

هر سال زیاد و کم می شود.«

چگونه زعفران صادر کنیم؟ 
زعفران از گیاهانی اس��ت که پرورش آن مجوز 
نمی  خواه��د مگر اینکه بخواهی��د صادرکننده آن 
باش��ید. در این صورت باید یک ش��رکت تأسیس 
کنی��د و مجوزه��ای مرب��وط را از وزارت جه��اد 
کش��اورزی دریافت کنید: »جهاد کشاورزی برای 
اینکه به ش��ما مجوز صادرات زعفران بدهد زمین، 
خاک و نوع محصول را مورد آزمایش قرار می  دهد 
و بع��د از مدت نه چندان طوالنی، که بس��تگی به 
خودت��ان و زمین تان دارد، به ش��ما اجازه صادرات 
می  دهد آن هم به ش��رطی که بس��ته بندی شما 
درخور صادرات باش��د و مهم تر از آن شما برندی 

برای خودتان ثبت کرده باشید.« 

از صفر تا صد کسب و کار پرورش زعفران
خبر

کسب وکار نخستین قدم در رشد اقتصادی
رئیس کانون کارآفرینان گفت: با توجه به رتبه پایین ایران در تجارت 
الکترونیک و روند س��نتی کسب وکار کش��ور، حضور در عرصه رقابت 
اقتصادی دهکده جهانی از طریق رش��د تج��ارت الکترونیک ضروری 
به نظر می رس��د. به گزارش پول نیوز  ، در این گردهمایی رئیس کانون 
کارآفرینان اس��تان تهران اعالم کرد: ما در سال 9۶ با ۴ دانشگاه بزرگ 
دنی��ا در دوره های DBA و MBA همکاری خواهیم داش��ت. مجید 
سیاری برگزاری مراسم اینچنینی را در هم اندیشی و ایجاد انگیزه برای 
فعاالن حوزه کس��ب وکار مؤثر دانس��ت و گفت: با توجه به رتبه پایین 
ایران در تجارت الکترونیک و روند س��نتی کسب وکار کشور، حضور در 
عرصه رقابت اقتصادی دهکده جهانی از طریق رشد تجارت الکترونیک 
ضروری به نظر می رسد. وی با اشاره به برداشتن گام های اساسی برای 
ایجاد کسب و کار به روز تأکید کرد: مراکز خصوصی آموزش کسب وکار 
نقش بسزایی در رش��د اقتصادی و دانش محور شدن کسب وکار دارند 
و همچنی��ن فرصت رقاب��ت در دنیا را ایجاد و روند ش��کل گیری آن را 

تسهیل می کنند. 
اهمیت شناخت درست از بازار کار

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و نخستین بانوی کارآفرین کشور 
نیز درباره ورود فارغ التحصیالن بخش  خصوصی به فضای کسب وکار با 
اش��اره به اهمیت شناخت درست از بازار کار، تأکید کرد: کارآفرین باید 
جامعه را شناسایی و نسبت به آن فضا با در نظر گرفتن امکانات موجود 
جامعه، کار خود را آغاز کند. فاطمه مقیمی افزود: مدل های کارآفرینی 
کش��ورهای دیگر بدون بومی سازی و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و 
اجتماعی قابل پیاده ش��دن در کشور ما نیستند و همخوانی نخواهند 
داشت. وی مدل بازاریابی جدید را بر مبنای نیازسازی عنوان کرد و گفت: 
در واقع امروزه استراتژی درست پیدا کردن بازار، فقط بازاریابی نیست و 
بازارگردانی و بازارداری را به دنبال دارد؛ به این معنی که چطور خاستگاه 
بازار برای مطالبه همیشگی حفظ شود. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی 
ایران درخصوص اهمیت بخش خصوصی به عنوان سرمایه غیرنفتی در 
جامعه اظهار داشت: بزرگ ترین منابع ماندگار همه جوامع، سرمایه های 
انس��انی است و س��رمایه های نفتی مثل همه منابع طبیعی مسیر رو 
به زوال دارند. از این رو تنها کش��ورهایی که بر پایه س��رمایه انس��انی 
برنامه ریزی کردند به توسعه رسیده اند. به گفته وی، کارآفرینی ها هم از 
تفکر خالق و نواندیشی سرمایه های انسانی شکل گرفته که توانسته اند 
توانمندی جامعه را باال ببرند و رشد اقتصادی را تضمین کنند. پس باید 
این س��رمایه ها، آموزش داده شوند و به عنوان مجموعه خالق به صورت 
فردی یا سازمانی یا با نگاه کارآفرینی محور درون سازمان ها، پیاده سازی 
شوند که در  حال حاضر این مهم را بخش  خصوصی و مدارس غیردولتی 

کسب وکار برعهده گرفته اند. 

حمایت شورای شهر از کارآفرینان
در ادامه این همایش یکی از اعضای شورای شهر گفت: در شرایط بد 
اقتصادی جامعه، همت یک مجموعه افراد دانا و عالم برای ایجاد فضای 
کسب وکار در شرایط خاص، رویکرد کارآفرینی مؤثر و بازاری جدید برای 
جامعه به دنبال دارد. مرتضی طالیی در پاسخ به سوالی درباره حمایت 
ش��ورای شهر از کارآفرینان اظهار داشت: اقتصاد تا زمانی  که مبتنی بر 
منابع زیرزمینی و نفت باشد، شکوفا نمی شود و این جوانان ما هستند که 
بهترین ظرفیت های انسانی و فرصت های علمی کشور محسوب می شوند 
اما مشکل کشور این اس��ت که بخش  خصوصی از عرصه اقتصاد کنار 

گذاشته شده است. 

توسط نماینده انحصاری ABPMP در ایران 
جلسات هم اندیشی فعاالن حوزه 

مدیریت فرآیندهای کسب وکار برگزار 
می شود

نماینده انحصاری »انجمن حرف��ه ای بین المللی مدیریت 
فرآیند کسب و کار« )ABPMP( اقدام به برگزاری جلسات 
هم اندیش��ی مدیریت فرآیندهای کس��ب وکار ب��ا محوریت 
»تب��ادل تجارب در حوزه پیاده س��ازی مدیریت فرآیندهای 
کس��ب وکار در صنای��ع مختل��ف کش��ور« کرده اس��ت. به 
گزارش ایس��نا، برگزاری جلس��ات ادواری هم اندیشی یکی 
از مأموریت های نمایندگان ABPMP اس��ت، لذا نماینده 
ایرانی انجمن مذکور بر آن شده است تا از خرداد ماه امسال 
این جلسات را به صورت ماهانه و در محیط های دانشگاهی 
و صنعت��ی برگزار کند. این جلس��ات که برگ��زاری آنها در 
کشورهای پیشرفته بس��یار متداول است، به صورت رایگان 
برگزار شده و هدف از تشکیل آن »به اشتراک گذاری دانش 
و تجارب فعاالن حوزه BPM« است؛ لذا مدیران، مشاوران 
و کارشناس��ان س��ازمان های فعال در صنایع مختلف اعم از 
تولید، بانک و بیمه، حمل ونقل و لجس��تیک، گردش��گری، 
بهداش��ت و درم��ان، نف��ت، گاز و پتروش��یمی، IT  و... که 
وظایف��ی در خص��وص »بهب��ود سیس��تم ها و فرآیندهای 
س��ازمان« را عهده دار هس��تند، می توانند ب��ا حضور در این 
نشس��ت های ماهان��ه نقش��ی در توس��عه دان��ش و مهارت 
تخصص BPM  در کش��ور ایفا کنند. در ابتدای این سلسله 
نشست ها مفاهیمی مرتبط با مدیریت فرآیندهای کسب وکار 
توس��ط اساتید دانشگاه های کش��ور ارائه شده و سپس یکی 
از متخصصی��ن ح��وزه به بیان بخش��ی از تج��ارب خود در 
به کارگیری و پیاده س��ازی مفاهیم BPM در سازمان خود 
می پ��ردازد. همچنین برای تحقق هرچه بیش��تر اهداف این 
جلس��ات، مجری برگزاری جلسات، کمیته ای با نام »کمیته 
فنی« متش��کل از ۵ تا 7 نف��ر از عالقه مندان مجرب در این 
حوزه تش��کیل می دهد. نخستین جلسه اعضای کمیته فنی 
۲0 خردادم��اه جاری در محل مرکز رش��د دانش��گاه علم و 
صنع��ت برگزار می ش��ود. پ��س از برگزاری جلس��ه مذکور، 

نخستین جلسه هم اندیشی ۲۲ خردادماه برگزار می شود. 

گزارش 2
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از سال 1382 که ستاد توسعه فناوری 
نانو تأس��یس شد، با اعمال حمایت های 
تش��ویقی از س��وی این س��تاد، پس از 
14 س��ال ای��ران عالوه بر ق��رار گرفتن 
در جایگاه شش��م جهانی در تولید علم 
و ص��دور محص��والت ب��ه 17 کش��ور؛ 
نخس��تین خط تولید نانوالیاف را نیز در 
کشور کره جنوبی راه اندازی کرد. حدود 
4۰۰ س��ال پیش از میالد مسیح، یکی 
از فیلس��وفان یونانی برای نخستین بار 
 واژه اتم را ک��ه در زبان یونانی به معنی 
تقسیم نشدنی است، برای توصیف ذرات 
س��ازنده مواد ب��ه کار برد ول��ی امروز با 
توسعه و پیشرفت ابزارهای آزمایشگاهی، 
بش��ر از اندازه اتم به مفاهیم »میکرو«،  
»نانو« و  »فمتو« رس��یده است. فناوری 
نانو فرآیند دس��تکاری مواد در مقیاس 
اتم��ی و تولید م��واد و ابزار، به وس��یله 
کنترل آنها در سطح اتم ها و مولکول ها 
اس��ت. از ای��ن رو نانوتکنول��وژی تغییر 
بنیانی در دنیای آین��ده خواهد بود که 
موجب س��اخت م��واد و ابزارهایی نوین 
خواهد شد. عالوه بر آن محققان قادر به 
ایجاد س��اختارهایی از مواد خواهند شد 
که امکان تولید آنها در طبیعت نیس��ت 
و شیمی مرس��وم نیز قادر به ایجاد آنها 
نبوده  اس��ت، چراکه نانو با دستکاری در 
چینش مولکول ها و اتم ها قادر به تولید 
مواد سبک تر، قوی تر و قابل برنامه ریزی و 
کاهش هزینه تعمیر و نگهداری از طریق 
کاهش دفعات نقص فنی اس��ت. از این 
رو نانو فناوری یک دانش میان  رشته ای 
اس��ت و به رش��ته هایی چون مهندسی 

م��واد، پزش��کی، داروس��ازی و طراحی 
دارو، دامپزشکی، زیست شناسی، فیزیک 
کاربردی، ابزارهای نیم رس��انا، ش��یمی 
ابرمولکول و حتی مهندس��ی مکانیک، 
مهندس��ی برق، مهندس��ی ش��یمی و 
مهندسی کشاورزی نیز مربوط می شود. 
تحلیلگران بر این باورند که فناوری نانو، 
زیست فناوری  )Biotechnology( و 
فناوری اطالعات  )IT( سه قلمرو علمی 
هستند که انقالب سوم صنعتی را شکل 

می دهند. 
نانو در ایران

س��ال 1379 را می توان سالی دانست 
که نخس��تین جرقه ه��ای توجه خاص 
کش��ورها و دولت ها به فن��اوری نانو در 
جهان زده  ش��د. تا قبل از این زمان تنها 
در برخی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، 
آن هم به صورت پراکنده، تحقیقات در 

زمینه فناوری نانو انجام می شد. 

این علم با نام��ه مرحوم دکتر ابتکار، 
مش��اور رئیس جمه��ور وقت ب��ه دفتر 
همکاری های فناوری ریاست جمهوری و 
تشکیل یک تیم از کارشناسان این دفتر 
وارد مرحل��ه جدیدی ش��د. این تیم در 
سال 138۰ با عنوان  »کمیته مطالعات 
سیاست فناوری نانو« تحقیقات خود را 
در ای��ن زمینه ادام��ه  داد و این کمیته، 
نخس��تین همایش ملی فن��اوری نانو را 
روزهای 14 و 15 اس��فند 138۰ برگزار 
کرد. این برنامه، زمینه ای برای شناخت 
و برقراری ارتباط با محققان فناوری نانو 
به وی��ژه محققان ایرانی خارج از کش��ور 
در ح��وزه نانو ش��د. ادامه ای��ن فعالیت 
موجب شد که در سال 82  »ستاد ویژه 
توس��عه فناوری نانو« به ریاست معاون 
رئیس جمه��ور و عضویت وزارتخانه های 
امور اقتصاد و دارایی، بهداش��ت، درمان 
وآم��وزش پزش��کی، جهاد کش��اورزی، 

صنای��ع و مع��ادن، عل��وم، تحقیقات و 
فناوری، رئیس س��ازمان وقت مدیریت 
و برنامه ری��زی کش��ور، رئی��س دفت��ر 
همکاری های فناوری ریاست جمهوری و 
تعدادی از مدیران و محققان تشکیل  شد.  
تصویب اهداف، راهبردها و سیاست های 
کالن و برنامه ملی توس��عه فناوری نانو، 
تقسیم وظایف کلی دستگاه ها و تعیین 
ماموریت های بخشی و هماهنگی آنها در 
قالب برنامه بلندمدت 1۰ساله و نظارت 
عالی بر تحقق اهداف و برنامه ها از جمله 
وظایفی است که برای این ستاد تعیین 
شد. این ستاد در سال 83 سند راهبردی 
این ستاد را تدوین کرد که در سال 84 
به تصویب هیأت دولت و در س��ال 85 
به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی 
رس��ید و همزم��ان با اجرای این س��ند 
1۰ساله، اجرای برنامه های کوتاه مدت در 
چهار حوزه  ترویج، توسعه منابع انسانی، 

زیرس��اخت آزمایش��گاهی و طرح های 
کوتاه مدت آغاز  شد. طبق سند 1۰ساله 
اول ستاد فناوری نانو، ایران باید تا سال 
1393، به رتبه پانزدهم دنیا در فناوری 
نانو دست می یافت و مسیر توسعه باید 
به گونه ای می بود که توسعه فناوری نانو 
موج��ب تولید ث��روت و ارتقای کیفیت 
زندگی مردم می ش��د. با آغاز تحقیقات 
فناوری نانو، نیاز به تجهیزات پیش��رفته 
و دقیق برای ساخت و اندازه گیری مواد 
در مقیاس نانومت��ری افزایش یافت؛ از 
این رو طرح شبکه سازی آزمایشگاه های 
نان��و پیش��نهاد و متعاق��ب آن ش��بکه 
آزمایشگاه های فناوری نانو تشکیل  شد. 

بررسی رشد ایران در تولید علم نانو
تالش ب��رای ارتقای رتبه علمی ایران 
در زمین��ه فناوری نان��و از همان ابتدای 
تشکیل ستاد فناوری نانو آغاز می شود. بر 
این اساس در نخستین آمارها مشخص 
می ش��ود که ایران در سال 2۰۰۰، با 9 
مقال��ه مرتبط با فناوری نانو در رتبه 6۰ 
دنیا ق��رار داش��ته و در منطقه نیز پنج 
کشور ترکیه، مصر، عربستان، ازبکستان 
و ارمنس��تان جلوتر از ایران بوده اند. اما 
در س��ال 138۰ با انتش��ار 17 مقاله به 
رتبه 52 جهان  رس��یدیم. کشور ترکیه 
16 رده از م��ا جلوتر ب��ود و مصر تقریباً 
همتراز ایران قرار داش��ت. در سال های 
81 و 82 نیز از سوی محققان ایرانی هر 
سال 3۰ مقاله مرتبط با نانو منتشر و این 
امر موجب شد رتبه  ایران در این سال ها 

به ترتیب 48 و 51 گزارش شود. 

خبرصدور محصوالت نانویی ایران به 17 کشور

سایت باال نمی آید، نیازمندان به اینترنت 
دسترسی ندارند

اگ��ر نیازمندید، ثبت نام کنید؛ این را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به مردمی می گوید که از میزان دریافتی ماهانه خود ناراضی هس��تند و 
برای ادامه مس��یر زندگی، خود را مستحق دریافت کمک های اجتماعی 
دول��ت می دانند. دو روز قبل علی ربیعی، در حالی از حمایت های دولت 
در سال جدید خبر داد که بخش بزرگی از نیازمندان جامعه برای ثبت نام 
و دریافت حمایت های تامین  اجتماعی دعوت شده بودند؛ نیازمندانی که 
بر  اس��اس تشخیص خودش��ان برای دریافت این حمایت ها، باید به این 
سامانه معرفی شوند. حاال چند هفته ای از پایان انتخابات گذشته و خبرها 
حکای��ت از برنامه های جدید دولت در س��ال های پیش رو، به نیازمندان 
جامعه دارد؛ خبرهایی که با رونمایی از برنامه  دولتی ها به نظر می رس��د 
می تواند عده زیادی را از زندگی با دریافتی های ناچیز نجات دهد. آن طور 
که از خبرها برمی آید، با اجرایی  ش��دن ای��ن طرح جدید دولت، بخش 
بزرگی از افراد جامعه از فقر نجات خواهند یافت و شاید فاصله طبقاتی 
هم کمتر شود چون مسئوالن از این طرح به عنوان یکی از گام های مؤثر 
دولت در کاهش فقر مطلق یاد کرده اند. آن طور که اقتصادآنالین به نقل 
از ایبنا، درباره صحبت های ربیعی گزارش کرده، رئیس جمهوری شخصاً 
اج��رای این طرح را صادر کرده و از نیازمندان خواس��ته برای ثبت نام به 
س��امانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مراجعه کنند. برخورداری از 
حقوق های حداقل، حمایت های غذایی، آموزش��ی و درمانی از مهم ترین 
ویژگی های این طرح حمایتی بوده که ربیعی از آنها یاد کرده اس��ت. به 
گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بررسی این طرح به زودی در جلسه 
کمیس��یون تخصصی ش��ورای  عالی رفاه انجام خواهد شد. در این طرح 
جدید دولت، طرح اش��تغال فراگیر ضدفقر نیز م��ورد توجه قرار گرفته 
است. ربیعی، اجرای طرح اشتغال فراگیر ضد فقر را گام دیگر دولت برای 
نیازمندانی که در طرح رفاه اجتماعی ثبت نام کرده اند، دانست و گفت: این 
اف��راد پس از اینکه در مراکز فنی وحرفه ای آموزش دیده اند، بالفاصله به 
کارگاه های فعال در کشور معرفی می شوند. وزیر کار با بیان اینکه پرداخت 
بخشی از حقوق نیازمندان فعال در کارگاه ها برعهده دولت است، اجرای 
این برنامه را تحولی بزرگ در سیاس��ت های رفاهی برش��مرد. او با بیان 
اینکه بخش قابل توجهی از نیازمندان جامعه هنوز نتوانسته اند از خدمات 
نهادهای حمایتی ازجمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد بهره مند شوند، 
افزود: با توجه به پایگاه اطالعاتی که هم اکنون در اختیار دولت قرار دارد، 
اج��رای این طرح می تواند گام مؤث��ری در جهت کاهش فقر مطلق در 

جامعه به شمار  آید. 

تفکیک اینترنت برای نیمی از استان ها
مدیرکل روابط عمومی ش��رکت مخابرات ایران از اجرایی شدن طرح 
تفکیک اینترنت داخل از بین الملل برای 15 استان کشور خبر داد و گفت 
این طرح به زودی در سایر استان ها نیز اجرایی می شود. محمدرضا بیدخام 
با اشاره به اجرایی شدن طرح تفکیک اینترنت داخل از بین المللی، گفت: 
شرکت مخابرات ایران طبق مصوبه 237 سازمان تنظیم مقررات رادیویی 
باید اینترنت داخل از بین الملل را تفکیک کند. با اجرای این طرح هم 
قیمت اینترنت به مراتب کاهش می یابد و هم کیفیت آن بهبود خواهد 
یافت. وی ادامه داد: این تفکیک برای 15 اس��تان اجرایی ش��ده است و 
برنامه داریم با اجرای طراحی و فراهم کردن زیرساخت ها، این طرح برای 

سایر استان ها نیز در آینده نزدیک اجرا شود.

خبر

آیا اینترنت ایران استاندارد است؟ 
نگاه آماری به وضعیت اینترنت در چند سال اخیر نشان می دهد 
به دنبال راه اندازی نسل های سوم و چهارم اینترنت همراه، افزایش 
پهنای باند، توس��عه اینترنت داخلی و. . . کاربران توانستند شاهد 
رشد نسبی کیفیت اینترنت باش��ند و حتی در روزهای حساسی 
مانند انتخابات با قطع اینترنت مواجه نشوند. البته دستاوردهایی 
مانند رش��د تعداد کس��ب و کارهای اینترنتی، اجرای سرش��ماری 
اینترنتی، توس��عه اینترنت روستاها و. . . گواه این مطلب است که 
این پدیده دیجیتالی نه چندان جدید باالخره در س��بک زندگی 
ایرانی ه��ا جای گرفت، به طوری که در س��ال های اخیر به یکی از 
کاالهای اساسی س��بد مصرفی آنها تبدیل شده است. همین امر 
باعث شده معاون وزیر ارتباطات با اشاره به دو مولفه بهبود کیفیت 
و قیمت ارزان دسترسی به شبکه ملی اطالعات و اینکه تا سال 92 
ارتباط داده ای بین دو نفر در کشور، بسیار بدتر از کیفیت ارتباطات 
خارجی بود اما امروز در هیچ نقطه ای از کش��ور مش��کل کیفیت 
وجود ندارد، مدعی شود تمام شاخص های منتشر شده درخصوص 
کیفیت شبکه در اقصی نقاط کشور، در حالت استاندارد قرار دارد. 
اگرچه در س��ال های اخیر وضعیت اینترنت در کش��ور با رش��د 
نس��بی کیفیت بهتر از گذش��ته ش��ده، اما آمار به نقل از کاربران 
درباره کند ش��دن سرعت اینترنت یا قطع شدن آن، سرعت پایین 
دانلود و. . . نش��ان داد دست اندرکاران ارائه خدمات اینترنت اعم از 
شرکت زیرساخت و شرکت های ارائه دهنده این خدمات همچنان 
با نارضایت��ی کاربران مواجهند. طبق گفته وزیر ارتباطات با وجود 
هزینه ای که مردم برای سرویس اینترنت پرداخت می کنند، هنوز 
کیفیت اینترنت در کش��ور رضایت بخش نیس��ت. به عبارت دیگر 
کیفیت، حلقه مفقوده زنجیره تأمین خدمات اینترنت در کش��ور 
اس��ت و به نظر می رسد وضعیت اینترنت کشور برخالف اظهارات 
مدیرعامل ش��رکت ارتباطات زیرساخت با شرایط استاندارد فاصله 
دارد، چرا که به گفته وزیر ارتباطات، کیفیت باید در همه  ش��هرها 
و هم��ه  مراکز باال ب��رود و مردم باید در قب��ال پولی که می دهند، 
خدمات باکیفیت دریافت کنند. با توجه به دامنه فعالیت و کاربری 
اینترنت مثل انتقال در سطح کشور یا استان ها، تاکنون استانداردها 
و پروتکل های مختلفی تعریف شده است. برای نمونه، وسیع ترین 
مجموع��ه اس��تانداردهای تعریف ش��ده برای اینترنت در س��طح 
 ،)Internet Society( بین الملل منس��وب به جامعه اینترن��ت
شرکتی بین المللی و غیرانتفاعی است که به منظور ارائه و تدوین 
اس��تانداردها، آموزش و سیاست های مربوط به اینترنت با اعضایی 
متشکل از 14۰س��ازمان و 8۰هزار نفر در این حوزه تأسیس شد. 
مفهوم اینترنت بی معنا اس��ت چرا که هر نهادی در هر کش��وری 
ش��اخص هایی را برای تعیین اینترنت باکیفیت تعریف می کند که 
لزوما این تعاریف یکس��ان و واحد نیس��ت. برای اینکه گفته شود 
اینترنت در ایران اس��تاندارد است باید دید معیار وضعیت اینترنت 
در کدام کشور است. به گفته مهران محمدی، کارشناس شبکه های 
اجتماع��ی، کیفیت به عن��وان یکی از ش��اخص های تعیین کننده 
اینترنت استاندارد در سال های اخیر به شکل ملموسی ارتقا یافته 
و رش��د قابل توجه و خوبی داش��ته اس��ت. به هر حال، راه اندازی 
نسل های جدیدتر اینترنت همراه، شرایط دسترسی به اینترنت را به 
شکل چشمگیری بهتر کرده که با رضایت کاربران همراه بوده ولی 
با این حال، در این مرحله از کیفیت هنوز در حد استانداردهای یک 

کشور اروپایی یا کشورهای شرق آسیا نیست.  

و  سیاس��ت گذاری  دفت��ر  مدی��رکل 
برنامه ریزی ام��ور فن��اوری وزارت علوم 
در بازدی��د از زیرس��اخت های در نظ��ر 
گرفته ش��ده برای تأس��یس پارک علم و 
فناوری ارتباطات وفناوری اطالعات گفت: 
ای��ن پ��ارک می تواند در ح��وزه IT یک 
کریدور ایجاد کن��د تا با دیگر پارک های 
علم و فناوری خارج از کشور که در حوزه 
فن��اوری اطالعات فعالی��ت می کنند، از 

طریق همین کریدور در ارتباط باشد. 
دکت��ر خس��رو پی��ری با بی��ان اینکه 
هم اکن��ون پ��ارک ارتباط��ات و فناوری 

اطالعات در کش��ور نداری��م، گفت: این 
پ��ارک علم و فناوری نخس��تین پارک با 
تخصص فناوری اطالعات در کشور است 
که می تواند با توجه به فضای مناسبی که 
در اختیار دارد، واحدهای مرکز تحقیقات 
را نیز در دل خود جای دهد، به ش��رطی 
که بحث تحقیقات به سمت اهداف پارک 
علم و فناوری تخصصی فناوری اطالعات 
هدای��ت ش��ود. وی در خص��وص دیگر 
ش��رکت های تخصصی فناوری اطالعات 
افزود: ش��رکت های متخص��ص فناوری 
اطالع��ات بس��یاری در پارک های علم و 

فناوری دیگر در کش��ورمان مش��غول به 
فعالیت هس��تند که ب��ه دلیل تخصصی 
بودن این پ��ارک می توانند در این پارک 
ب��ه ادامه فعالیت بپردازند و امیدوارم این 
پارک علم و فناوری شرکت های برندساز 
فناوری اطالعات را به وجود آورد و بتواند 
در منطقه چشم انداز خوبی داشته باشد. 

دکتر پی��ری گف��ت: مهم ترین هدف 
اصل��ی پارک عل��م و فن��اوری ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات می توان��د ج��ذب 
شرکت های ایرانی، که در زمینه فناوری 
اطالع��ات در خ��ارج از کش��ور فعالیت 

می کنند، به داخل کشور باشد و از طریق 
ارتباط با ش��رکت های خارجی، پیشرفت 
کشور در حوزه فناوری اطالعات را نیز به 
وجود آورد. مدیر کل دفتر سیاست گذاری 
و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم با 
اش��اره به فعالیت ه��ای پارک های علم و 
فناوری در حوزه بین المللی، خاطرنشان 
کرد: پ��ارک عل��م و فن��اوری ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات می توان��د در حوزه 
IT یک کری��دور ایجاد کند ت��ا با دیگر 
پارک های علم و فناوری خارج از کش��ور 
ک��ه در حوزه فن��اوری اطالعات فعالیت 

می کنن��د، از طریق همی��ن کریدور در 
ارتب��اط باش��ند و فناوری ه��ای فناوری 

اطالعات را در کشور ارتقا دهند. 
براس��اس اعالم رواب��ط عمومی وزارت 
علوم، مذاکرات وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات درخصوص راه اندازی این پارک 
از سال 1382 در منطقه گرمدره استان 
البرز آغاز ش��ده اس��ت و فضای در نظر 
گرفته ش��ده برای پارک عل��م و فناوری 
با تخص��ص ارتباطات و فناوری اطالعات 
22هکتار است که حدود 2۰ هکتار بنای 

آماده بهره برداری دارد. 



س��اعت بیگ بن چیس��ت؟ محل برگزاری مجلس نمایندگان انگلستان یا برج الیزابت که هم اکنون از آن به نام ساعت »بیگ 
بن« یاد می کنند، از معروف ترین و تاریخی ترین مکان های لندن به شمار می آید و پیشنهاد می شود در سفر به این شهر تاریخی 
حتما از آن دیدن کنید. این ساعت بزرگ در کنار رودخانه تایمز و در انتهای شمالی ساختمان مجلس انگلستان قرار دارد. ورود 

به داخل این برج برای عموم مقدور نیست. 

علت نام گذاری این برج به »بیگ بن« چیست؟ 
علت اصلی این نام گذاری هنوز مشخص نشده است. با این حال برای آن دو تئوری در نظر گرفته اند؛ اول به افتخار سر بنجامین 
هال، نخس��تین مأمور عالی رتبه دولت، که در کاخ از او با نام »بیگ بن« یاد می کردند. دوم به افتخار بنجامین کانت، بوکس��ر 
س��نگین وزن آن دوره که از او نیز با نام »بیگ بن« یاد می ش��د. بیگ بن در واقع نام زنگوله غول پیکری است که در درون این 
برج ساعتی وجود دارد که وزن آن به بیش از 13 تن می رسد. در طول شب که چراغ های این برج چهار وجهی روشن می شود، 

جذابیت آن را بیشتر می کنند. 

زمان ساخت این برج به چه تاریخی بر می گردد؟ 
زمانی که کاخ وستمینیتر در سال 1844 در آتش سوخت، تصمیم گرفته شد برج جدیدی برای مجلس نمایندگان به همراه 
ساعت ساخته شود. برای ساختن این برج ساعتی، به زنگوله ای بزرگ نیاز بود تا ساعت را به صدا در آورد. از نخستین سازندگان 
این زنگوله، جان وارنر و پسران بودند که متأسفانه فلز این زنگوله ذوب می شود و آنها مجبور به ساخت زنگوله جدیدی می شوند. 
این ساعت بزرگ برای نخستین بار در 13 مه سال 1859 به صدا درآمد. مدتی بعد در ماه سپتامبر همین سال، زنگوله ترک خورد. 
این بار از چکشی سبک تر استفاده کردند تا بتوانند ساعت را به صدا در آورند. این گونه شد که ساعت تا به امروز به صدا درآمد. 

ارتفاع این برج چقدر است؟
 بلندی این برج به 96 متر می رسد. برای باال رفتن از برج و رسیدن به ناقوس باید 334 قدم و برای رسیدن به چراغی که در 

باالی برج قرار دارد، 399 قدم برداشت. 
visitlondon :منبع

 هشدار ایران در خصوص قحطی
 و گرسنگی در یمن

ای��ران در خص��وص قحط��ی و گرس��نگی در یمن و 
همچنی��ن در م��ورد تهدید جدی قحطی و گرس��نگی 
به عنوان مقدمه یک فاجعه انسانی در یمن هشدار داد و 
خواستار تصمیم جدی از سوی جامعه بین المللی برای 

جلو گیری از قحطی و گرسنگی در یمن شد. 
روز دوش��نبه بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه 
ای��ران اظهار کرد: در ادامه جنگ و بمباران و همچنین 
تداوم محاصره هوایی و دریایی در یمن، بخش عظیمی 
از مردم این کشور با قحطی و گرسنگی مواجه شده اند. 
او ب��ه تحوالت ج��اری در یمن و بدتر ش��دن وضعیت 
حقوق بش��ر در این کشور جنگ زده اشاره کرد و افزود 
که مردم در یمن با شرایط دشواری مواجه هستند. وی 
با توجه به ش��یوع بیماری های مختلف به ویژه بیماری 
وبا در این کش��ور جنگ زده، خواستار تالش های بیشتر 
برای اعزام کمک های بشردوستانه به یمن از سازمان ها 

و جوامع بین المللی شد. 
به گزارش س��ازمان بهداش��ت جهانی )WHO (در 
23 ماه مه با افزایش 50 درصدی بیماری »وبا« در یمن 
روبه رو بوده ایم. س��ازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که 
مبتالیان به »وبا« از 27 آوریل زمانی  که بیماری شروع 
ش��د تاکنون 35217 نفر گزارش شده است. همچنین 
با مقایس��ه آمار داده ش��ده توسط س��ازمان ها در هفته 
 گذش��ته، این نتیجه به دس��ت آمده ک��ه با یک جهش 
50 درصدی مواجه بوده ایم. بیماری وبا که باعث اسهال 
ش��دید و کم شدن آب بدن است از طریق نوشیدن آب 
آلوده منتقل می ش��ود و در 15درص��د از موارد درمان 

نشده و می تواند کشنده باشد. 
س��خنگوی ایران اظهار کرد: اقدام��ات کافی برای از 
س��رگیری مذاکرات سیاس��ی در یمن وجود ندارد و از 
جامعه بین المللی درخواس��ت کرد تا گروه های سیاسی 

را برای برگزاری مذاکرات تشویق کند. 
قاس��می همچنین اش��اره ک��رد: جمهوری اس��المی 
ایران یک اس��تراتژی سیاس��ی از طریق مذاکره با همه 
طرف های سیاس��ی در آن کش��ور و تشکیل یک دولت 
فراگیر را به عنوان تنها راه حل وضعیت موجود در کشور 
توصیه می کند. عربس��تان سعودی از سال 2015 باعث 
جنگ در یمن ش��ده اس��ت تا رئیس جمهور سابق یمن 
را که رابطه دوس��تانه ب��ا ریاض داش��ت بازگرداند. در 
این حمالت ک��ه در آنها ایاالت متح��ده آمریکا نیز به 
عربستان س��عودی کمک کرده است هزاران نفر کشته 

شدند. 
presstv :منبع 

بلوتوث 5 از سال جاری وارد بازار 
خواهد شد! 

اگر ش��ما به دنب��ال یک نرم اف��زار جانب��ی بلوتوثی 
هستید، تا سال بعد کمی صبر کنید.

 دو ت��ا از بزرگ تری��ن تولیدکننده های گوش��ی های 
هوشمند، سامس��ونگ و اپل، به سرعت در حال به کار 

بردن بلوتوث پنج درمحصوالت جدید خود هستند.
 گوش��ی گلکس��ی اس 8 به این قابلیت جدید مجهز 
ش��ده و انتظار می رود که گوش��ی های گلکسی نوت و 

آیفون8 نیز به این قابلیت مجهز شده باشند. 
ویژگی ه�ای بلوتوث5: بااس��تفاده از ای��ن قابلیت 
می توانید فایل های خود را با س��رعتی دو برابر بلوتوث 
4.2 به دستگاه دیگر انتقال دهید. همچنین بلوتوث 5، 

مسافت و برد بیشتری را پشتیبانی می کند.
 از نظر تئوری، سامس��ونگ گلکسی اس8 می تواند به 
بلندگویی با بلوتوث5 با حداکثر فاصله ای برابر با 79متر 

متصل شود و کار شما را راه بیندازد.
 البت��ه همچن��ان وجود دیوار ها و موانع دیگر س��بب 
عدم اتصال در مس��افت های طوالنی تر می شود،  همانند 
بلوتوث 4.2 که در مس��افت 20متر هم اتصال ضعیفی 

داشت. 
ش��ما می توانید بلندگوه��ای بلوتوثی 4.2 را با قیمت 
100 دالر خری��داری کنید. اگر قصد خرید آیفون 8 را 
دارید، بهتر است تا سال 2018 صبر و بلندگوی مجهز 
به بلوتوث 5 را خریداری کنید تا از برد و مسافت بیشتر 

به هنگام اتصال بهره برده باشید. 
همچنی��ن هدفون های مجهز به بلوتوث 5 این امکان 
را برای ش��ما فراه��م می کند تا تلفن خ��ود را در اتاق 
کارتان بگذارید و به هرج��ای خانه بروید و به کار های 
دیگرتان بپردازید، بدون اینکه اتصال قطع ش��ود. شکی 
نیس��ت که بلوتوث5 بس��یار بهتر و موفق تر از بلوتوث 

4.2 خواهد بود. 

تا چه زمانی منتظر گجت های بلوتوث 5 باشیم؟ 
ظاه��را بایدتا س��ال 2018 صبر کنی��د، چراکه هنوز 
ش��رکت ها به س��اخت گوش��ی های مجهز به بلوتوث 5 

اقدام نکرده اند. 
قرار است در ماه های آتی شرکت ها تولید محصوالت 
جدید خود را آغاز کرده و عملکرد آنان را تس��ت کنند. 
در حال حاضر تنها تلفن همراهی که با اس��تاندارد های 

این قابلیت مطابقت دارد، گلکسی اس 8 است. 
س��خنگوی ش��رکت آنکر از زمان فروش نخس��تین 
محصوالت مجهز به بلوتوث 5 در اواخر س��ال 2017 و 

اوایل 2018 خبر داد.
 ش��رکت اینس��یپیو نیز اعالم کرد که تا سال 2018 
هیچ گونه محصولی با ای��ن قابلیت جدید ارائه نخواهد 

کرد. 
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از نظر ش��ما قدرتمند ترین چیزی که 
در دنی��ا وجود دارد چه چیزی اس��ت؟ 
و اگ��ر بگویم آنچه ش��ما آن را قدرتمند 
می پنداری��د خودتان در اختی��ار دارید 
چه خواهید کرد؟ پس باید بدانید ش��ما 
با آن اب��زار قدرتمند به دنی��ا آمده اید و 
این موهبت ب��زرگ بدون هیچ هزینه ای 
به ش��ما داده شده اس��ت اما اغلب شما 
آن را نمی بینی��د و آن را ح��ق مس��لم 
خود می دانی��د. اما به راس��تی می دانید 
آن ابزار قدرتمند چیس��ت؟ اجازه دهید 
راهنمایی ت��ان کن��م؛ وزن آن کمت��ر از 
س��ه پون��د و قوی ت��ر از ه��ر کامپیوتر 
فوق العاده ای اس��ت. قطعا درست حدس 
زده ای��د آن اب��زار قدرتمند مغز ش��ما و 

به طور خاص همان ذهن شماست. 
آیا تاکنون به چیزهایی که در زندگی 
تغییر داده اید فکر کرده اید؟ شما در طول 
عمر خود ممکن اس��ت م��دل مو، محل 
زندگ��ی، کارتان، مدل لباس پوش��یدن، 
دوس��تان، حقوق کاری ت��ان، نگرش تان 
و رفتارت��ان را تغییر داده باش��ید، اما با 
این همه تغییر اگ��ر ذهن خود را تغییر 
ندهید، به این معنی اس��ت که شما طرز 
فکرت��ان را تغییر نداده ای��د پس ممکن 
اس��ت تجربه ها و اتفاقات زندگی خود را 
باره��ا و بارها تجربه کنی��د. زیرا هرچند 
هم��ه چیز در م��ورد ظاه��ر زندگی تان 
تغییر کند هیچ چیز در درون شما تغییر 
نکرده اس��ت، بنابراین می توانیم بگوییم 
هیچ تغیی��ری در دنیا ب��ا تغییر ذهن و 

نگرش قابل مقایسه نیست. 
بهتر است در زندگی به ندا های درونی 
خود گوش دهی��د. زندگی در همه حال 
در حال زمزمه کردن در گوش تان است 
و برای موفقیت بیش��تر این سه مورد را 

به یاد داشته باشید. 

به منتقد کننده درونی خود گوش 
ندهید 

در سخنی از فرانسیس و مل رابینز به 
این نکته اشاره می ش��ود: احتمال اینکه 
ش��ما یک ش��انس از بی��ن 400میلیارد 
ش��انس دیگر بوده باش��ید که پا به این 
دنیا نهادید می دانی��د چه معنایی دارد؟ 
این بدان معناس��ت که ش��ما با موفقیت 
ب��ه دنیا آمده ای��د و موفقی��ت جزیی از 
شماست پس باید سطح باالیی از اعتماد 
ب��ه نفس، احترام به خود، عزت نفس در 
خود داشته باش��ید. پس شما فوق العاده 

هس��تید و هیچ همتایی برای ش��ما در 
سراس��ر تاری��خ بش��ر روی ک��ره زمین 
نبوده اس��ت. شما دارای اس��تعداد های 
بکر ش��گفت انگیز و توانایی هایی هستید 
که اگر بش��ر به درس��تی ب��ه کار گیرد، 
می توانید هر آنچه می خواهید و آرزویش 
را دارید به دس��ت آورید. در اصل وجود 
ش��ما یک معجزه را به اثبات می رساند، 
پس از موضوعات منفی س��خن نگویید 
و ب��ه چیز ه��ای ش��گفت انگیزی که در 

وجودتان دارید فکر کنید. 

استاندارد ها را برای خودتان باال 
ببرید

آیا می دانید چه تفاوتی بین چیزهایی 
که شما »باید« انجام دهید و کارهایی که 
»حتما و باالجبار باید« انجام دهید وجود 
دارد؟ جیم روحان، س��خنران انگیزشی 
انجام  می گوی��د: کارهای��ی که راح��ت 
می ش��وند در حقیقت ب��ه راحتی انجام 
نمی شوند. به عبارت دیگر، چیز هایی که 
شما »باید« انجام دهید چیزهایی است 
ک��ه به راحتی انجام نمی ش��ود، بنابراین 
آنها را انجام نمی دهید. برای مثال، شما 
باید تغذیه س��الم داش��ته باشید، اما این 
کار را نمی کنید، شما باید بیشتر ورزش 
کنی��د، اما نمی کنید، باید با همس��رتان 
بس��یار محترمان��ه رفتار کنی��د، اما در 
برابر این موض��وع مقاومت می کنید. اما 
زمانی که ش��ما »کامال مجبور« به انجام 
کاری باش��ید به عن��وان کاری که مرگ 
و زندگی ت��ان ب��ه آن بس��تگی دارد این 
موض��وع تحول��ی ب��زرگ در زندگی تان 
ایجاد می کند. اگر خوردن غذای س��الم 
به معنای مرگ و زندگی شما باشد پس 
ش��ما به احتمال زیاد این کار را خواهید 
کرد. همین عمل در مورد ورزش کردن 
و نی��ز رفت��ار احترام آمیز با همس��ر نیز 
ص��دق می کند. اگر زندگی تان به چیزی 
بستگی داش��ته باشد شما تغییرات الزم 
را انج��ام خواهی��د داد. پ��س زمانی که 
شما اس��تانداردهای تان را باال می برید و 
»باید« را به »حتما باید« تغییر می دهید 
در اینجا ش��ما یک تغییر درونی را که بر 
کیفیت زندگی تان تأثیر خواهد گذاشت 
کنت��رل می کنید. پس در هر ش��رایطی 
ش��ما هر آنچ��ه را که می خواس��تید به 
دس��ت نیاوردید به این دلیل اس��ت که 
ش��ما اس��تاندارد ها را برای خودتان باال 
نبرده اید. با توجه به سخن تونی روبینز، 
اکثر مردم اگر چگونگی زندگی خود در 
جهان امروز را برسی کنند به این نتیجه 

خواهند رسید که شناخت آنها براساس 
مجموعه ای از باورهای ش��ان که در 10 
،20 یا 30 س��الگی یا بیش��تر به وجود 
آمده است بستگی دارد. در واقع بسیاری 
از ما تصمیماتی می گیریم که مربوط به 
زمان هایی است که بسیار از آن گذشته 
اس��ت. مانند تصمیمات زم��ان کودکی، 
اینکه چ��ه چیز هایی را باور کنیم، اینکه 
قادر به انجام چه کاری هس��تیم و اینکه 
به عنوان ی��ک فرد تصمی��م بگیریم چه 
کسی باشیم و... و این تصمیمات سقفی 
شیشه ای می شود و ما را کنترل می کند، 
اما باید از خودتان بپرس��یدکه آیا ش��ما 
همانی هس��تید ک��ه بودید؟ آی��ا همان 
فردی هستید که یک سال پیش بودید؟ 
نه قطعا نیس��تید بنابراین بلند ش��وید و 
استاندارد های زندگی تان را تغییر دهید. 

3-تمرینات سخت و خستگی ناپذیر 
در تنهایی خود

رابین��ز می گوید: » م��ردم در اجتماع 
برای آنچه سال ها در خلوت خود تمرین 

می کردند پاداش می گیرند.«
اگ��ر می خواهی��د روزی مانن��د افراد 
میلیون��ر فکر کنید ش��ما باید عزم تان را 
ج��زم کنید و هنر و صنع��ت را در خود 
روزان��ه کامل تر از دیروز کنی��د. براندن 
بوچارد، نویس��نده ای است که می گوید: 
تمرین تسلط بر مجموعه توانایی های تان 
را انج��ام دهی��د. تمرین ی��ک عادت در 
مح��دوده زمانی معینی یا روزانه اس��ت 
که توانایی ش��ما در ه��ر زمینه ای به آن 
بس��تگی دارد. ب��دون روبه روی��ی روزانه 
و غوط��ه وری در محیط��ی ک��ه ب��رای 
یادگی��ری باید در آن تالش کنید ش��ما 
هرگز به تس��لط نخواهید رسید. آموزش 
باید مانند یک کار روزانه باشد که آن را 

دنبال می کنید. 
چه کاری است که ش��ما بدون توقف 
آن را انج��ام می دهی��د کاری که بدون 
انج��ام می دهی��د؟  خس��تگی هم��واره 
اج��ازه ندهید چی��زی ش��ما را از انجام 
کارهای تان بترس��اند. شما باید خودتان 
را به س��وی موفقیت ه��ل دهید و هرگز 
تسلیم نشوید. جک کانفیلد، نویسنده و 
سخنرانی است که می گوید: شما اگر در 
حال دستیابی به هدف تان هستید، باید 
در مورد افکاری که به آنها می اندیشید، 
فکر کنید. پس به این موضوع فکر کنید 
که اگر در حال حاضر یک میلیونر بودید 

به چه چیزی فکر می کردید؟ 
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سه راه که نشان دهنده افکار متفاوت میلیونر ها نسبت به دیگران است

مطالعات نش��ان داده افرادی که بدن ش��ان دچار کمبود امگا3 است بیشتر از دیگر افراد، مبتال به ضعف روحیه هستند. 
اسیدهای چرب امگا3  موجود در ماهی های چرب مانند سالمون و ساردین، بخش وسیعی از بافت مغز را تشکیل می دهند. 
به گزارش بهداشت نیوز، بعد از کار سخت روزانه یک خوراکی که به شما روحیه و نشاط بدهد خیلی ضروری به نظر می رسد. 
برخی غذاها هستند که مصرف آنها موجب تقویت خلق و روحیه می شود که در اینجا به توضیح چند مورد از آنها پرداخته ایم. 

ساردین
مطالعات نش��ان داده افرادی که بدن ش��ان دچار کمبود امگا3 است بیشتر از دیگر افراد، مبتال به ضعف روحیه هستند. 
اسیدهای چرب امگا3 موجود در ماهی های چرب مانند سالمون و ساردین، بخش وسیعی از بافت مغز را تشکیل می دهند. 
حدود 60 درصد از وزن خشک مغز را چربی تشکیل می دهد که حدود 30 درصد از آن به شکل امگا3 است. داشتن یک رژیم 
سرشار از امگا3  کمک موثری به سالمت مغز خواهد کرد و با حفظ انعطاف سلول های مغز موجب تقویت و بهبود روحیه 

می شود و به این ترتیب پیام رسان های شیمیایی مغزی  )انتقال دهنده های عصبی( می توانند به طور موثرتری کار کنند. 

موز
موز حاوی اسیدآمینه مهم و ضروری تریپتوفان و نیز ویتامین A، B6، فیبر، پتاسیم، فسفر، آهن و کربوهیدرات  است. 
کربوهیدرات ه��ای تقویت  کنن��ده روحیه به جذب تریپتوفان در مغز کمک می کنند و ویتامین B6 به تبدیل تریپتوفان به 
هورمون سروتونین که موجب بهبود اخالق می شود کمک می کند که این مورد به تقویت خلق و خو و نیز داشتن خوابی 
راحت کمک بسزایی می کند. از آنجا که تریپتوفان قادر به افزایش مقدار سروتونین در بدن می شود در درمان بیماری های 
مختلفی مانند بی خوابی، افس��ردگی و حتی هیجانات ناش��ی از خشم نیز موثر اس��ت. موزها به خاطر اینکه دارای پتاسیم 
هستند مصرف آنها به عنوان یک میان وعده سالم برای افرادی که دچار استرس های شدید یا خستگی شده اند مفید است. 

اسفناج
اگر بدن به کمبود ویتامین B مبتال شود، منجر به ضعف روحیه و بداخالقی فرد می شود، چراکه وجود مقدار پایین ویتامین 
B در بدن می تواند در واقع مانع تولید سروتونین شود. با خوردن سبزیجات برگی مانند اسفناج و بروکلی به افزایش سطح 

ویتامین B در بدن خود کمک کنید. 

آب
ب��دن ب��رای وظایف و عملکردهای منظم خود نیاز ضروری به آب دارد که در این خصوص نه تنها تک تک اعضای بدن با 
کمبود آب دچار نقص می شوند بلکه روی توانایی تمرکز مغز نیز تاثیر بسزایی خواهد گذاشت و موجب تضعیف آن خواهد 

شد. 

شکالت تیره
شکالت نه تنها طعم خوبی دارد بلکه می تواند روحیه و خلق و خوی شما را بهبود بخشد. شکالت هرچه تیره تر باشد دارای 
خواص بیشتری است. مصرف تکه چهارگوش کوچکی از شکالت تیره می تواند باعث شود مغز اندورفین آزاد کند و موجب 
افزایش سطح سروتونین شود. طی یک تحقیق به 30 نفر مقدار 40 گرم شکالت تیره طی 14 روز داده شد. نتایج نشان داد 
که این افراد هورمون استرس کمتری در بدن شان تولید شده و مقدار هیجان شان نیز کاهش یافته است. افرادی که دچار 
اضطراب هستند با خوردن شکالت شیری می توانند عالئم و نشانه های این حالت را در خود کاهش دهند. تحقیقات می گوید 
خوردن شکالت تلخ نیز برای افرادی که سابقه اضطراب ندارند می تواند نقش بسیار موثری در بهبود حاالت شان داشته باشد.

 
ماست

کمبود ویتامین D منجر به بروز مشکالت بسیاری برای سالمتی از جمله افسردگی، پوکی استخوان، بیماری های قلبی 
و سرطان خواهد شد. بهترین منبع ویتامین D نور خورشید است، ولی اگر در شرایطی قرار دارید که قادر به دریافت نور 
کافی از خورشید نیستید بهتر است از منابع غذایی حاوی ویتامین D استفاده کنید. کلسیم نیز می تواند مقدار استرس و 
هیجان شما را کاهش دهد، برای این منظور می توانید مقداری توت  )انواع توت ها( به ماست خود بیفزایید و آن را به عنوان 

صبحانه میل کنید. 
بادام

بادام سرشار از ترکیبی موسوم به تیروزین است که یکی از اجزای سازنده برای تولید دوپامین و دیگر انتقال دهنده های 
عصبی مربوط به حاالت فرد است و این بدان معناست که خوردن یک مشت بادام نه تنها موجب بهبودی و سالمت دستگاه 
قلبی عروقی می شود بلکه به خاطر دارا بودن مقدار فراوانی فیبر و اسیدهای چرب غیر اشباع تک زنجیره ای و چند زنجیره ای 
باعث بهبود اخالق فرد نیز می شود. از دیگر منابع غذایی حاوی تیروزین می توان به جوجه، بوقلمون و پنیر نیز اشاره کرد. 

تخمه آفتابگردان
تخمه  آفتابگردان منبع دیگری از تیروزین و نیز سرش��ار از ویتامین E و س��لنیوم است که محافظان خوبی برای قلب به 

شمار می روند. 
  

خوراکی هایی که خوش اخالق تان می کند

قــاب

کیوسـک

خبر

صفحه 16

مدرسه مدیریت

سالمت

G7 اعتراض به نشست گروه هفت

تلفن مستقیم: 86073283شماره 798 www.forsatnet.ir
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از ساعت بیگ  بن چه می دانید؟ 
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