
فرصت امروز: وزارت کش��ور با انتشار اطالعیه ای ضمن بیان 
اطالعات دقیق از دو حادثه تروریستی روز چهارشنبه در تهران، 
از رس��انه ها خواست تا از انتش��ار اخبار غیررسمی درباره این دو 
حادث��ه اجتناب کنند. وزارت اطالعات نیز با انتش��ار اطالعیه ای 
با تکذیب توصیه این ارگان درباره عدم اس��تفاده ش��هروندان از 
وس��ایل نقلیه عمومی و مترو اعالم کرد که چنین اطالعیه ای از 
س��وی این وزارتخانه صادر نشده اس��ت و از مردم خواست تا به 
ش��ایعات توجه نکنند. همچنین سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در اطالعیه ای با تش��ریح اقدام تروریس��تی صبح چهارشنبه در 
ته��ران تأکید کرد که  »ریخته ش��دن هیچ خون پاکی را بدون 
انتق��ام نمی گذاریم و برای حفاظت از جان مردم لحظه ای درنگ 

نخواهیم کرد.«

اوضاع در کنترل عوامل امنیتی است 
در اطالعیه وزارت کش��ور آمده اس��ت: در پی ب��روز دو واقعه 
تروریس��تی در ته��ران و با عنایت به انتش��ار برخی اخبار ضد و 
نقی��ض در خصوص این حوادث، اطالعات دقیق و نکات ذیل به 

استحضار ملت شریف ایران می رسد: 

1. دو تیم تروریس��تی ب��ه صورت همزمان در حاش��یه مرقد 
امام راحل  )ره( و س��اختمان اداری مجلس ش��ورای اس��المی، 
با تحرکات تروریس��تی کور تالش کردند فض��ای آرام و امنیت 

موجود در کشور را تحت الشعاع قرار دهند. 
2. تیم تروریستی اول متشکل از دو نفر حوالی ساعت 10:30 
وارد محوطه مرقد امام )ره( ش��د. نفر اول ب��ا انفجار انتحاری و 
نفر دوم پس از تیراندازی کور در درگیری با مأموران به هالکت 

رسید. 
3. تیم تروریس��تی دوم متش��کل از چهار نف��ر همزمان با 
عملی��ات تیم اول س��عی کرد وارد س��اختمان اداری مجلس 
شورای اسالمی ش��ود که پس از واکنش مأموران؛ یک نفر از 
آنان در انفجار انتحاری و س��ه نفر دیگر پس از تیراندازی های 
کور و تالش برای حضور در طبقات فوقانی س��اختمان اداری 
مجلس ش��ورای اس��المی، در درگیری با ماموران به هالکت 

می رسند. 
4. در مجم��وع براس��اس گزارش های دریافت��ی در دو واقعه، 

تعداد 12 نفر از هموطنان شهید و 42 نفر نیز مجروح شدند. 
5. ه��ر دو واقع��ه خاتمه یافت��ه و اوضاع به ص��ورت کامل در 

کنترل عوامل امنیتی و انتظامی قرار دارد. 
6. به منظور بررس��ی ابع��اد دقیق دو واقعه رخ داده، جلس��ه 

شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور تشکیل شد. 
7. به منظور پیشگیری از انتشاِر اخبار خالِف واقع؛ الزم است 
همه رس��انه ها با اتخاذ رویکرد مسؤوالنه از انتشار هر گونه اخبار 

غیررسمی اجتناب کنند. 

ریخته شدن هیچ خون پاکی را بدون انتقام نمی گذاریم
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در پی حوادث تروریستی 
در ته��ران اطالعی��ه ای صادر کرد. در این اطالعیه آمده اس��ت: 
همان گونه که اطالع رس��انی ش��ده است در ساعت 10:15 صبح 
امروز سه نفر تروریست در پوشش مراجعه به نمایندگان با ورود 
به درب مراجعات مردمی مجلس ش��ورای اسالمی و درگیری با 
پاسدار محافظ درب، وی را به شهادت رسانده و با ورود به سالن 
مراجع��ات، مردم در انتظار مالقات با نمایندگان خود را به رگبار 
بستند که متأسفانه در این حمله وحشیانه تعدادی از هموطنان 

بی گناه ما به شهادت رسیدند. 
در ادامه تروریس��ت ها تالش داش��تند وارد ساختمان مجلس 

شورای اسالمی ش��وند که با عکس العمل به موقع یگان حفاظت 
مجل��س مجب��ور به پن��اه بردن به یک��ی از طبقات س��اختمان 
مراجع��ات مردمی ش��دند ک��ه در مواجه��ه با کارمن��دان این 

ساختمان نیز تعدادی دیگر را به شهادت رساندند. 
ب��ا ورود قاطعانه یگان ویژه حفاظت س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمی و کمک و پشتیبانی نیروی مقتدر انتظامی در مدت یک 
س��اعت تروریست ها در محل اختفای خود به محاصره درآمده و 

سرانجام همه آنها به هالکت رسیدند. 
ی��ادآوری ای��ن نکته حائ��ز اهمیت اس��ت که در ط��ول این 
درگیری ها مجلس شورای اسالمی جلسه علنی خود را در نهایت 
امنیت و آرامش ادامه داده و اقدام جنایتکارانه تروریست ها هیچ 

اختاللی در کار مجلس ایجاد نکرد. 
همزمان با این اقدام تروریس��تی دو نفر دیگر از تروریس��ت ها 
ب��ا ورود به صحن ح��رم مطهر امام خمینی )ره( و به ش��هادت 
رساندن یک کفش��دار مردمی، با اقدام به موقع نیروی انتظامی 

مواجه و هر دو به هالکت رسیدند. 
اف��کار عموم��ی مردم جه��ان به ویژه مل��ت ایران ای��ن اقدام 
تروریستی را که یک هفته پس از جلسه مشترک رئیس جمهور 

آمریکا با س��ران یکی از دول مرتجع منطقه که پیوس��ته حامی 
تروریس��ت های تکفیری است را بسیار معنادار و برعهده گرفتن 
مسئولیت آن توس��ط داعش را بیانگر دست داشتن آنها در این 

اقدام سبوعانه می داند. 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی ثابت کرده است ریخته شدن 
هیچ خون پاک��ی را بدون انتقام نمی گذارد و همانطور که امروز 
نیز با کمک نیروی انتظامی تمامی این تروریست ها را به هالکت 
رس��اند، به ملت ایران اطمینان می دهد ب��رای صیانت از امنیت 
ملی کشور و حفاظت از جان مردم عزیز لحظه ای درنگ نخواهد 

کرد. 

مردم به شایعات توجه نکنند
همچنی��ن روابط عمومی وزارت اطالعات اعالم کرد: در برخی 
رس��انه ها و ش��بکه های مجازی به نقل از وزارت اطالعات آمده 
اس��ت که ش��هروندان از وس��ایل نقلیه عمومی و مترو استفاده 
نکنن��د. روابط عمومی این وزارتخانه تصریح کرد: تاکنون چنین 
اطالعیه ای از س��وی این وزارتخانه صادر نش��ده است و مردم به 

شایعات توجه نکنند. 

اطالعیه وزارت کشور، اطالعات و سپاه پاسداران درباره حوادث تروریستی تهران

چهارشنبه خونین
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رئیس جمهور، خواهان ورود ش��خص حس��ن روحانی به مسائل پیش 
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شاخص های مهم در تحلیل 
کارایی یک صفحه اینستاگرام

 دولت وظایف دستگاه های مختلف را برای ارتقای جایگاه ایران
در شاخص  »شروع کسب وکار« مشخص کرد

فرمان تسهیل شروع کسب وکار
2

جهان حمالت تروریستی دیروز به مجلس شورای اسالمی و مرقد مطهر امام)ره( را محکوم کرد

خرداد خونین
فرصت امروز: وزارت کش��ور با انتش��ار اطالعی��ه ای ضمن بیان 
اطالعات دقیق از دو حادثه تروریس��تی روز چهارش��نبه در تهران، 
از رس��انه ها خواس��ت تا از انتشار اخبار غیررس��می درباره این دو 
حادث��ه اجتناب کنند. وزارت اطالعات نیز با انتش��ار اطالعیه ای با 
تکذیب توصیه این ارگان درباره عدم اس��تفاده شهروندان از وسایل 

نقلیه عمومی و مترو اعالم کرد که چنین اطالعیه ای از س��وی این 
وزارتخانه صادر نش��ده است و از مردم خواست تا به شایعات توجه 
نکنند. همچنین س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی در اطالعیه ای با 
تشریح اقدام تروریس��تی صبح چهارشنبه در تهران تأکید کرد که  
»ریخته ش��دن هیچ خون پاکی را بدون انتقام نمی گذاریم و برای 

حفاظ��ت از جان مردم لحظه ای درنگ نخواهیم کرد.« در اطالعیه 
وزارت کش��ور آمده است: در پی بروز دو واقعه تروریستی در تهران 
و ب��ا عنایت به انتش��ار برخی اخبار ضد و نقی��ض در خصوص این 

حوادث، اطالعات دقیق و نکات ذیل به اس��تحضار ملت 
1و8شریف ایران می رسد...

موج تاثیر حمالت تروریستی به تاالر حافظ رسید

وضعیت قرمز در بورس تهران

بــــورس
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سرمقاله
 انتظار کابینه ای با سرمایه

اجتماعی باال

ناشایس��ته ترین  از  یک��ی 
رفتارهایی ک��ه از برخی افراد یا 
گروه ها در جریان انتخابات س��ر 
می زند، سهم خواهی است. ایشان 
انتخاب��ات را به مثاب��ه مبارزه ای 
می بینند ک��ه در آن، گروه فاتح 
بای��د بین ی��اران خود تقس��یم 
غنائ��م کند. لذا پس از انتخابات، 
نقش خود را در پیروزی پررنگ 
و حت��ی در آن مبالغ��ه می کنند 
تا س��هم بیشتری به دست آورند.  
ام��ا در مقابل این گ��روه اقلیتی 
سوداگران انتخاباتی، گروه بسیار 
مدن��ی،  از جامع��ه  بزرگ ت��ری 
نخبگان، اقش��ار مختلف، اقوام و 
عموم رأی دهندگان وجود دارد...
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پدرام سلطانی

نایب رئیس اتاق ایران



هیأت دولت ب��ا ابالغ یک مصوبه 
س��ازمان های  و  وزارتخانه ه��ا  ب��ه 
دولت��ی، تس��هیل فرآین��د ش��روع 
کس��ب وکار را کلید زد. بیش��تر از 
ی��ک دهه اس��ت که مس��ئله رتبه  
ایران در رده بندی های مرسوم برای 
فضای کسب وکار  شاخص  سنجش 
در دنیا، زیر ذره بین کارشناس��ان و 
فع��االن اقتصادی قرار دارد و تالش 
زیادی برای تس��هیل فرآیند شروع 
کس��ب وکار و بهب��ود رتبه ایران در 
این ش��اخص انجام ش��ده اس��ت؛ 
چن��دی قبل نیز مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارش��ی به رتبه ایران 
در گزارش کسب و کار بانک جهانی 
پرداخت و اقدامات الزم برای بهبود 
رتبه ایران در گزارش س��ال 2018 
انجام کس��ب و کار بان��ک جهانی را 
تشریح کرد. همه این تالش ها برای 
آن اس��ت که رتبه نامطلوب در این 
شاخص، نقش بازدارنده و سلبی را 
ب��رای س��رمایه گذاری خارجی ایفا 
می کند و سرمایه گذاران خارجی را 
از حض��ور و فعالیت در یک اقتصاد 

بازمی دارد. 
دولت یازدهم نیز اگرچه از همان 
آغاز به کار در پی رفع موانع موجود 
در فضای کس��ب وکار و ساده سازی 
فرآیند آغاز کس��ب وکار بوده است، 
ام��ا با توج��ه به مش��کالت عمیق 
و متع��دد در ح��وزه اقتص��اد کالن 
نتوانس��ت به طور جدی وارد حوزه 
ش��ود.  کس��ب وکار  فضای  بهب��ود 
اکن��ون در آخری��ن ماه های دولت، 
مصوبه ای از س��وی هی��أت وزیران 
به برخی دس��تگاه های دولتی ابالغ 
ش��ده اس��ت که برای آنان وظایفی 
در این ح��وزه معین کرده اس��ت؛ 
مصوب��ه ای که ب��ا توجه ب��ه تداوم 
کار دول��ت برای چهار س��ال آینده 
می توان��د ای��ن امی��د را ایجاد کند 
ک��ه دولت در س��ال های آتی توجه 
مضاعفی به فضای کسب وکار کشور 
خواهد داش��ت؛ مصوبه ای که البته 
باید از س��وی بخ��ش  خصوصی نیز 
مورد توج��ه قرار گیرد و اجرای آن 

رصد شود. 

مصوبه دولت برای بهبود آغاز 
کسب وکار

در مصوب��ه ای که هیأت وزیران در 
نخس��تین روز از خردادماه امس��ال 
ابالغ کرده است، هشت وزارتخانه و 
پنج سازمان و دستگاه دولتی مکلف 
شده اند که به منظور ارتقای جایگاه 
ایران در ش��اخص شروع کسب و کار، 
و  فرآینده��ا  ب��ه تس��هیل  نس��بت 
کس��ب و کار  ش��روع  ش��اخص های 
اق��دام کنند و کاهش زم��ان فرآیند 
مجوزهای  اخ��ذ  ثب��ت ش��رکت ها، 
ساخت و ساز، اخذ مالکیت، دسترسی 
ب��ه ب��رق و تس��هیل فرآین��د اخ��ذ 
انش��عاب، تجارت فرام��رزی، اجرای 
پرداخت  و  ورشکس��تگی  قراردادها، 

دیون را در دستور کار قرار دهند. 
به گ��زارش پای��گاه خب��ری اتاق 
ته��ران، پیش نوی��س ای��ن مصوب��ه 
ک��ه در جلس��ه 24 اردیبهش��ت ماه 
به تصوی��ب هیأت وزیران رس��یده، 
توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی 
پیش��نهاد ش��ده و به نظر می رس��د 
پیش نوی��س این مصوب��ه به موجب 
تبصره ماده 4 قانون بهبود مس��تمر 
فضای کس��ب و کار از س��وی وزارت 
اقتصاد به هیأت دولت پیشنهاد شده 
اس��ت؛ برابر این تبص��ره وزارت امور 

اقتصادی و دارایی موظف بوده است 
که با همکاری دس��تگاه های اجرایی 
ایران  و نهادهای بین المللی، جایگاه 
در رتبه بندی های جهانی کسب و کار 
را بهبود بخش��د و وضعیت اقتصادی 
مناسب کشور را به س��رمایه گذاران 

خارجی معرفی کند. 
در بن��د الف ماده 2 ای��ن مصوبه، 
س��ازمان های ام��ور مالیاتی و تامین 
 اجتماع��ی مکلف ش��ده اند که ظرف 
س��ه م��اه از ابالغ ای��ن تصویب نامه، 
ارتباط خود را به صورت پنجره واحد 
الکترونیکی با اداره ثبت شرکت ها و 
موسس��ات تجاری به نح��وی فراهم 
کنند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای 
مربوط ب��ه ثبت ش��رکت ها از قبیل 
پرداخ��ت حق تمبر گواهی س��هام، 
اطالع رسانی به سازمان امور مالیاتی 
کش��ور در خصوص ش��روع فعالیت 
ش��رکت و ثبت اطالعات کارگاه ها و 
کارکنان در سازمان تامین  اجتماعی 
ثب��ت  کل  اداره  درگاه  طری��ق  از 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری در 

کمتر از یک روز صورت گیرد. 
در بن��د 6 این ابالغی��ه نیز وزارت 
ام��ور اقتصاد و دارایی مکلف اس��ت 
از  ب��ا تش��کیل کارگروه��ی مرکب 
نماین��دگان وزارتخانه ه��ای صنعت، 

مع��دن و تجارت، جهاد کش��اورزی، 
نی��رو و ات��اق بازرگانی ای��ران ظرف 
ای��ن  اب��الغ  از  پ��س  م��اه  ش��ش 
تصویب نامه ضم��ن ارائه پیش نویس 
اصالح��ی یا جایگزی��ن در خصوص 
قوانین و مقررات محدودکننده حوزه 
تجارت فرامرزی ب��ه مراجع قانونی، 
الزامات کاهش اس��ناد مورد نیاز در 
تجارت فرامرزی را بررس��ی کرده و 
راهکاره��ای عملیات��ی موضوع را در 
قال��ب برنام��ه عملیات��ی زمان بندی 
شده به مراجع ذی صالح ارائه کند. 

مصوبه  »تسهیل شروع 
کسب وکار« از مترقی ترین 

تصمیمات دولت است
هوم��ن حاجی پور، معاون کس��ب 
وکار اتاق تهران در مورد این مصوبه 
معتقد اس��ت ک��ه مصوب��ه اخیر در 
خصوص ارتق��ای جای��گاه ایران در 
جزو  کس��ب و کار  ش��روع  ش��اخص 
مترقی ترین مصوبات دولت محسوب 
می ش��ود. مترقی از ای��ن جهت که 
فض��ای اقتص��اد ایران را ب��ه فضای 

بین المللی متصل می کند. 
مع��اون کس��ب وکار ات��اق تهران 
با بی��ان اینکه مواد من��درج در این 
مطالبات  دربرگیرن��ده  تصویب نامه، 

ج��دی بخ��ش  خصوص��ی از دولت 
اس��ت، ادامه داد: یکی از مزیت های 
ای��ن ابالغی��ه، توس��عه دولت  مهم 
الکترونی��ک اس��ت؛ موضوعی که در 
وعده ه��ای انتخاباتی آق��ای روحانی 

نیز مورد اشاره قرار گرفت. 
حاجی پ��ور تأکید ک��رد: همچنین 
ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، معادن و 
کش��اورزی و اتاق تع��اون در پایش 
اجرای این مصوبه، باید نقشی جدی 
ایف��ا کنن��د و وظیفه ما این اس��ت 
که بندبند این مصوب��ه را آنالیز و با 
تعیی��ن زمان بندی، اج��رای آن را از 

دولت مطالبه کنیم. 

اقدامات برای بهبود رتبه ایران در 
گزارش کسب و کار بانک جهانی

مرک��ز  گ��زارش  در  همچنی��ن 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی، 
به اقدام��ات الزم برای بهبود رتبه ایران 
در گزارش سال 2018 انجام کسب و کار 
بانک جهانی پرداخته شده است. در این 
گزارش آمده است که مرکز پژوهش های 
مجلس با توج��ه به جای��گاه نامطلوب 
ای��ران در رتبه بندی انجام کس��ب و کار، 
مجموعه مطالع��ات  »راهکارهای بهبود 
رتبه ایران در گزارش انجام کس��ب و کار 
بانک جهانی« را در س��ال های 1393-

1392 تهیه و منتش��ر کرده اس��ت. در 
این مطالعات راهکارهای��ی برای وضع، 
ح��ذف ی��ا اص��الح قوانین، مق��ررات و 
رویه ه��ای اجرای��ی با هدف دس��تیابی 
کش��ور به رتبه اول در میان کشورهای 
سند چش��م انداز ارائه شده است. در این 
گزارش در مجموع 150 مورد از اقدامات 
الزم برای بهبود رتب��ه ایران در گزارش 
انجام کس��ب و کار به تفکی��ک نهادها و 
دس��تگاه های اجرایی مسئول و با توجه 
ب��ه اقدامات صورت گرفته در دو س��ال 
اخیر ارائه ش��ده است که این مجموعه 
می تواند مبنایی برای اصالحات سال های 
آتی فراهم کند و مالک ارزیابی عملکرد 
نهادهای مس��ئول در بهبود رتبه ایران 
قرار گیرد. همچنین گفتنی اس��ت که 
ایران براس��اس آخرین گ��زارش انجام 
کسب و کار بانک جهانی در سال 2017، 
در رتبه 120 از میان 190 کشور جهان 
و در جایگاه شانزدهم در میان 25 کشور 
منطقه سند چشم انداز قرار گرفته است. 

دولت وظایف دستگاه های مختلف را برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص  »شروع کسب وکار« مشخص کرد

فرمانتسهیلشروعکسبوکار

روز  در  دی��روز  ام��روز:  فرص��ت 
پرهیاهوی مجلس خب��ر مهمی نیز 
از بین اخب��ار حادث��ه تیراندازی به 
گ��وش رس��ید و آن، ارس��ال الیحه 
اص��الح بخش��ی از س��اختار دولت  
)تفکی��ک وزارتخانه ه��ا( ب��ا قید دو 
فوریت به مجلس ش��ورای اس��المی 
براس��اس  ب��ود.  دول��ت  س��وی  از 
دولت،  اطالع رس��انی  پایگاه  گزارش 
حسینعلی امیری معاون امور مجلس 
رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به 
هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
ای��ن الیحه را که مش��تمل بر هفت 
ماده است برای طی تشریفات قانونی 

به مجلس ارسال کرد. 
در این نامه آمده اس��ت: در اجرای 
اص��ل 74 قانون اساس��ی جمهوری 
اس��المی ایران و م��اده 137 قانون 
آیین نام��ه داخل��ی مجلس ش��ورای 

اسالمی به پیوس��ت الیحه  »اصالح 
بخش��ی از س��اختار دول��ت« جهت 
اعالم وصول با قید دو فوریت و طی 
تش��ریفات قانونی تقدی��م می گردد. 
همچنین سازمان اداری و استخدامی 
کشور به عنوان نماینده دولت جهت 
شرکت در جلس��ات مجلس شورای 
اسالمی و کمیسیون ها برای توضیح 

و دفاع معرفی شده است. 
در مقدمه توجیه��ی این الیحه با 
تأکید بر ضرورت بهس��ازی و اصالح 
نظ��ام اداری در ابع��اد تش��کیالت و 
س��ازماندهی و س��اختار اداره ام��ور 
کش��ور آم��ده اس��ت: برای توس��عه 
اش��تغال و رونق اقتص��ادی و تحقق 
اقتص��اد  برنامه ه��ای  سیاس��ت ها و 
مقاومتی و تحق��ق اهداف و تکالیف 
برنامه شش��م توس��عه و با عنایت به 
حج��م زی��اد ماموریت ه��ا و وظایف 

در وزارتخانه ه��ای صنعت، معدن و 
تج��ارت و وزارت راه و شهرس��ازی 
ماموریت های  تفکی��ک  ض��رورت  و 
مه��م و اصل��ی با تأکید بر تش��کیل 
وزارتخانه های جدید و ضرورت توجه 
بیشتر به امور جوانان، با رعایت اصل 
عدم توسعه تشکیالتی در دولت، این 
الیحه جهت طی تش��ریفات قانونی 
تقدیم می ش��ود.  همچنین در ماده 
یک این الیحه آمده است: به منظور 
توس��عه بازرگانی داخل��ی و خارجی 
در اقتصاد کش��ور با تفکیک اهداف، 
ماموریت ها و وظایف مربوط به امور 
صنعت،  وزارتخانه های  از  بازرگان��ی 
معدن و تجارت و جهاد کش��اورزی، 
وزارت بازرگانی تشکیل می گردد. در 
یک��ی از تبصره های این ماده تصریح 
شده اس��ت: با انفکاک امور بازرگانی 
از وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 

ای��ن وزارتخانه ب��ه وزارت صنایع و 
معادن تغییر ن��ام داده و با اهداف و 
ماموریت های قبل از ادغام با وزارت 
بازرگان��ی، ب��ه فعالیت خ��ود ادامه 
می دهد.  براساس ماده 2، به منظور 
تمرک��ز وظایف و ایجاد یکپارچگی و 
انس��جام در حوزه راه و حمل و نقل با 
تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف 
مرب��وط به ام��ور راه و حمل و نقل از 
وزارت راه و شهرس��ازی، وزارت راه 
و ترابری تشکیل می شود. با انفکاک 
ام��ور راه و حمل و نقل از وزارت راه و 
شهرس��ازی این وزارتخانه به وزارت 
مسکن و شهرس��ازی تغییر نام داده 
و ب��ا اه��داف و ماموریت ه��ای قبل 
از ادغ��ام ب��ا وزارت راه و ترابری به 

فعالیت خود ادامه می دهد. 
در م��اده 3 ای��ن الیح��ه نیز آمده 
اس��ت: به منظ��ور س��اماندهی امور 

جوان��ان و هماهنگ س��ازی اقدامات 
ح��وزه  در  مس��ئول  دس��تگاه های 
جوان��ان  مل��ی  س��ازمان  جوان��ان، 
ب��ا ش��خصیت حقوق��ی مس��تقل و 
وابس��ته به ریاس��ت جمهوری ایجاد 
می ش��ود. براساس ماده 4، به منظور 
تعیین تکلی��ف امکان��ات، تعه��دات، 
نیروی انسانی، تشکیالت، پست های 
سازمانی، دارایی ها و اموال منقول و 
غیرمنقول وزارتخانه های موضوع این 
قانون و س��ازمان ملی جوانان حسب 
اه��داف و ماموریت ه��ای هر کدام از 
وزارتخانه ها، کارگروهی با مسئولیت 
سازمان اداری و اس��تخدامی کشور 
با عضویت س��ازمان برنامه و بودجه 
کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و وزارتخانه ه��ای مربوط تش��کیل و 
ظرف مدت س��ه ماه نسبت به موارد 

اتخاذ تصمیم و اقدام می نماید. 

در جدول زیر، 
جایگاه و رتبه ایران 
در شاخص های 
اقتصادی بین المللی 
در سال های 
1392 و 1395 به 
نقل از وزارت امور 
اقتصادی و دارایی 
آمده است.

چرخش دولت از ادغام به تفکیک

سرانجام الیحه تفکیک وزارتخانه ها به مجلس رفت

اقتصاد کالن

اینفوگرافی

یادداشت 

فلسفه جداسازی وزارتخانه ها را 
فراموش نکنیم

جوامع مدرن در دنیای معاصر چند ویژگی دارند که آنها را از 
جوامع پیشین متمایز می کند. از ویژگی های جامعه مدرن یکی 
وجود دولت مدرن اس��ت که از یک  طرف اختیارات حاکمیتی 
گسترده ای دارد و از سوی دیگر به لحاظ ساختار اداری به  سوی 
الغر ش��دن حرکت می کند. دولت ها در دوره معاصر بیشترین 
دخالت ها را در س��طح سیاست گذاری مش��ارکتی با نهادهای 
مدنی دارند و می دانند که این مشارکت، دلیل چابک و چاالک 
بودن آنهاس��ت. در ایران اما به دالی��ل گوناگون دولت ها هنوز 
به معنای آنچه در دنیای مدرن دیده می ش��ود به س��طح قابل 
قبولی از این وضعیت نرسیده اند؛ در پیدایش این وضع دو عامل 

تاثیرگذار است. 
 تدوین کنندگان قانون برنامه سوم توسعه )1379-1384( 
با ش��ناخت کافی از تحوالت دولت ها در دنیای پیش��رفته و 
فعالیت نهاد دولت در ایران، دو تصمیم بزرگ را در دس��تور 
کار قرار دادند؛ نخس��تین تصمیم ای��ن بود که فعالیت هایی 
مثل بانکداری، بیمه، صنای��ع مادر و بزرگ و... را از انحصار 
دولت خ��ارج کردند و بخش خصوصی اج��ازه یافت در این 

فعالیت ها حاضر شود. 
کار دیگری که در برنامه س��وم توس��عه پیش بینی ش��د 
ادغ��ام وزارتخانه های م��وازی و تکامل دهن��ده یکدیگر بود. 
هدف قانونی راه را برای چابک و کوچک سازی دولت هموار 
می ک��رد، ام��ا دولت نهم و دهم با برداش��ت خ��اص خود از 
نه��اد دولت در ادغام وزارتخانه ها ب��ه گونه ای رفتار کرد که 
گره ها باز نش��د و البته ابعاد کار به لحاظ پیچیدگی ژرف تر 

و دامنه دارتر شد. 
ادغام ب��دون برنامه و بدون افکار پیش��ین وزارتخانه های 
بازرگان��ی ب��ا صنایع و مع��ادن و راه و ترابری با مس��کن و 
شهرسازی، تعاون با وزارت کار به جای بهتر شدن وضعیت بر 
تنگناها افزود، اما دولت یازدهم که انتظار می رفت در مسیر 
کوچک سازی دولت گام بردارد، کاری نکرده تا اینکه از چند 
روز پیش ش��نیده می ش��ود وزارتخانه های ادغام شده دوباره 
جدا می ش��وند و به حالت اول برمی گردند. این برگش��ت به 
عقب که به لحاظ س��اختار دولتی همان ساختار کابینه های 
دهه های 50 و60 اس��ت ب��ه گمان کارشناس��ان نمی تواند 
روزگار کسب وکار ایرانیان را در سطح بنگاه ها و حتی اقتصاد 

کالن مناسب تر از حاال کند. 
 یکی از دالیل مخالفت کارشناسان این است که در حالت 
تفکی��ک بازرگانی از صنع��ت و معدن، حج��م دولت کمتر 

نمی شود بلکه باز هم افزایش می یابد. 
 ع��الوه ب��ر ای��ن، در صورت برگش��ت به حال��ت قبل در 
بازرگان��ی و صنعت، هم��ان مجادله ه��ای پایان ناپذیر قبلی 
تک��رار خواهد ش��د و فعاالن اقتصادی میان کارشناس��ان و 
مدی��ران دو وزارتخانه در رفت و آمد خواهن��د بود و تعارض 
مناف��ع میان صاحب��ان فعالیت های گوناگ��ون افزایش و در 

مسیر حل ناشدنی حرکت خواهد کرد. 
 فلس��فه جداس��ازی و درهم آمیزی وزارتخانه ها این است 
که از اندازه دخالت دولت کاس��ته شود، نقش و تاثیرگذاری 
نهاده��ای کارفرمای��ی، کارگ��ری و اصن��اف در محل ه��ای 
تصمیم س��ازی و تصمیم گیری اضافه ش��ود و تعارض منافع 

به سوی حل شدن از روش های مدرن حرکت کند. 
 ادغام دو وزارتخان��ه بازرگانی و صنایع و معادن با همین 
فلس��فه انجام ش��د اما به نظر می رس��د دوباره و در شرایط 
خ��اص به س��ویی می روی��م که پی��ش از این در آن مس��یر 
رفته و به تعارض رس��یده بودیم. جداس��ازی وزارتخانه ها با 
ای��ن هدف بود ک��ه تصدی گری از دولت گرفته  ش��ده و به 
نهادهای مدنی واس��پاری  شود. به نظر می رسد درهم آمیزی 
وزارتخانه ها برخالف این فلس��فه اس��ت. با توج��ه به اینکه 
قان��ون بهبود مس��تمر فضای کس��ب وکار دول��ت را موظف 
کرده اس��ت در تصمیم گیری ها، نظر و دیدگاه تش��کل های 
خصوصی را لحاظ کند، بهتر اس��ت قب��ل از هر اقدامی این 
وظیف��ه قانونی دولت در کانون توجه ق��رار گرفته و اجرایی 
ش��ود. تشکل ها و نهادهای مدنی می توانند تا قبل از تصمیم 
قانونی دیدگاه های خود را به اطالع دولت برسانند. اگر زمان 
سپری ش��ده و قانون تفکیک اجرا ش��ود آنگاه فقط می توان 

انتقاد کرد و کاری از پیش نمی رود. 
منبع: پایگاه خبری اتاق ایران

 

یک فعال بازرگانی: 
آثار رکود بی سابقه هنوز در اقتصاد دیده 

می شود
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است دولت یازدهم 
خدماتی در حوزه اقتصاد داش��ته اس��ت اما موانع خارجی و 
داخل��ی مانع از تحقق برخی اهداف ش��د ک��ه از جمله آنها 
مس��ائل مربوط به بانک ها بود که باعث شد بعضی برنامه ها 
محق��ق نش��ود.  ع��الء میرمحم��د صادق��ی در گفت وگو با 
ایسنا، گفت: مش��کالت اقتصادی مختلفی در دولت یازدهم 
وجود داش��ت که از جمله آن مس��ئله رکود بود که به شکل 
بی سابقه ای در بخش های اقتصادی ایجاد شد و آثار آن هنوز 
هم وجود دارد و این رکود باعث ش��د بیکاری تشدید شود، 
ب��ه طوری که امروز براس��اس آمارها ارق��ام بیکاری به چند 
میلیون می رس��د.  نایب رئیس اتاق بازرگان��ی ایران تصریح 
کرد: به نظر می رسد از یک سو فضای سیاست خارجی برای 
فعالیت دولت دوازدهم آرام تر ش��ده اس��ت و از طرفی باید 
سعی شود مشکل رکود و بیکاری برطرف شود. از بین بردن 
رکود اقتصادی هم راهکارهای مختلفی دارد که یکی از آنها 

افزایش نقدینگی بنگاه ها و تولیدکنندگان است. 
میرمحم��د صادقی افزود: با این نرخ های فعلی که برای بهره 
بانکی تعیین شده است امکان اینکه کسی با این بهره ها بتواند 
کار تولی��دی انج��ام دهد وجود ندارد، نتیج��ه کار تولیدی در 
ش��رایط فعلی ورشکستگی یا تعطیلی کارگاه خواهد بود و بعد 
هم به زندان رفتن مدیر واح��د تولیدی، بنابراین باید چاره ای 
اندیش��ید تا نقدینگی در اختی��ار واحدهای تولیدی قرار گیرد 
مشروط بر آنکه تولیدکنندگان به اشتغال مشغول باشند.  وی 
با اشاره به اهمیت موضوع قدرت خرید مردم گفت: راه افتادن 
تولید و ایجاد اش��تغال باید همراه با تقویت قدرت خرید مردم 
باش��د و توان مردم برای خری��د افزایش پیدا کند.  میرمحمد 
صادق��ی عنوان کرد: به هر ح��ال بحران هایی در اقتصاد ایجاد 
می شود که باید با چاره اندیشی صاحب نظران حل شود. دولت 
دوازدهم باید یک چاره اندیشی اساسی برای حل مسئله اشتغال 
کند، چراکه با این کار بخش��ی از وعده های خود را جامه عمل 
پوشانده است که باعث می شود مردم به آینده جامعه امیدوارتر 

شوند. 

سرمقاله

 انتظار کابینه ای با سرمایه
اجتماعی باال

یک��ی از ناشایس��ته ترین رفتارهایی ک��ه از برخی افراد یا 
گروه ها در جریان انتخابات س��ر می زند، سهم خواهی است. 
ایش��ان انتخابات را به مثابه مب��ارزه ای می بینند که در آن، 
گ��روه فاتح باید بین یاران خود تقس��یم غنائم کند. لذا پس 
از انتخاب��ات، نقش خود را در پیروزی پررنگ و حتی در آن 

مبالغه می کنند تا سهم بیشتری به دست آورند. 
اما در مقابل این گروه اقلیتی س��وداگران انتخاباتی، گروه 
بس��یار بزرگ تری از جامعه مدنی، نخبگان، اقش��ار مختلف، 
اق��وام و عم��وم رأی دهندگان وجود دارد ک��ه در رأی دادن 
خود بهبود وضعیت و شرایط کشور را مدنظر دارند؛ بهبودی 
ک��ه آثارش در زندگ��ی، کار و کنش های اجتماعی ایش��ان 
هویدا ش��ود. این گروه بس��یار بزرگ تر دوم همان س��رمایه 
اجتماعی دولت مس��تقر هستند. یک رئیس جمهور بادرایت 
و ی��ک دول��ت باکفایت نیک می داند که س��رمایه اجتماعی 
باال چه اهمیتی در موفقیت او دارد. س��رمایه اجتماعی قوت 
قلبی است برای اخذ تصمیمات کلیدی و نیرویی است برای 

اجرای تصمیمات و برنامه های مهم و بزرگ دولت. 

یک نویسنده و هنرپیش��ه آمریکایی جمله ای دارد که به 
باور من بس��یار درست و عمیق اس��ت. او گفته است: »من 
کلید موفقیت را نمی دانم، اما کلید شکس��ت این اس��ت که 
س��عی کنی هم��ه را راضی نگه داری«. مص��داق این جمله 
پرمعنا در انتخابات هم وجود دارد. یعنی اگر رئیس جمهوری 
بخواهد هم سوداگران انتخاباتی و هم سرمایه اجتماعی خود 
را راضی نگه دارد، حتما شکست می خورد، زیرا خواسته های 
این دو به هیچ وجه با هم قابل جمع نیستند. حفظ رضایت 
اولی فقط با دادن امتیاز و تقسیم قدرت و پست ها و مناصب 
حاصل می ش��ود و حفظ رضایت دومی )س��رمایه اجتماعی 
رأی دهن��دگان( ب��ا گزینش مدیران شایس��ته و حرفه ای و 

پرهیز از باج دهی انتخاباتی. 
در تکمی��ل بحث مهم س��رمایه اجتماعی الزم اس��ت به 
نکته دیگ��ری هم بپردازم. یکی از آفات س��رمایه اجتماعی 
ش��کاف های موج��ود در یک جامعه اس��ت. ش��کاف قومی، 
مذهب��ی، جنس��ی و اقتص��ادی از اه��م ای��ن ش��کاف های 
تهدید کننده س��رمایه اجتماعی هستند. حکمران خوب باید 
تالش بر این داشته باشد که اعمال و برنامه هایش در جهت 
ترمیم این شکاف ها باشد، منجمله چیدمان کابینه باید پیام 
توجه به اصالح ش��کاف های اجتماع��ی را به مردم بدهد. به 
همین جهت اس��تفاده از زنان، اقلیت های مذهبی و اقوام در 
ترکیب کابینه، اقدامی ضروری در راس��تای افزایش سرمایه 

اجتماعی است. 
چهار س��ال پیش رو به گمان من س��ال های پرچالش��ی 
در عرصه ه��ای داخل��ی، منطق��ه ای و جهان��ی خواهد بود. 
رئیس جمهور محترم برای عبور کم هزینه تر و کم آس��یب تر 
از این چالش ها باید از گام نخست به حفظ و تقویت سرمایه 
اجتماعی همت بگمارد. گام نخست چیدمان کابینه است و 
کشور به کابینه ای با بیشترین سرمایه اجتماعی نیاز دارد. 

باالترین نرخ تورم در کدام دولت اتفاق 
افتاده است؟ 

بررس��ی ها نش��ان می دهد متوس��ط نرخ ت��ورم در دولت 
یازدهم 3درصد نسبت به دولت دهم کاهش یافته است. 

به گزارش خبرآنالین، بررس��ی ها نش��ان می دهد متوسط 
ن��رخ تورم در هف��ت دولت پس از جن��گ از آن دولت دوم 
هاشمی رفس��نجانی ب��وده اس��ت. ه��ر چن��د در دولت اول 
هاشمی رفسنجانی متوسط نرخ تورم به 18.2درصد رسیده 
ب��ود، در دولت دوم این رقم ب��ه 32.4درصد افزایش یافت. 
با ای��ن حال، دولت اول اصالحات ای��ن رقم را به 17درصد 
کاهش داد و این روند در دولت دوم اصالحات تداوم یافت و 

متوسط نرخ تورم به 14.5درصد کاهش یافت. 
با این همه، دولت نهم متوسط نرخ تورم را به 16.5درصد 
رس��اند. این رقم در دولت دوم احمدی نژاد با افزایشی قابل 
توجه به 18.8درصد رس��ید. بررسی ها نشان می دهد تحت 
تاثیر سیاس��ت های آرمان خواهان��ه و بلندپروازانه دولت اول 
احمدی نژاد، نرخ تورم در دولت دوم افزایش��ی قابل توجه را 
تجربه کرد و همین امر سبب شد سال 1391، شوک تورمی 

به وقوع بپیوندد. 
بررس��ی این مولفه در اقتصاد ایران نشان می دهد در سال 
1374 و 1391 ای��ران باالترین نرخ های تورم در س��ه دهه 
اخیر را در کارنامه کاری خود ثبت کرده اس��ت. با این حال 
دول��ت یازدهم را می ت��وان یکی از موفق تری��ن دولت ها در 
حوزه کنترل نرخ تورم دانس��ت چراکه این دولت موفق شد 
پس از 26 سال بار دیگر نرخ تورم در ایران را تک رقمی کند. 
از س��وی دیگر آنچه در کارنامه دولت مشهود است، تداوم 
چهار س��اله روند کاهشی نرخ تورم در ایران بوده است. نرخ 
تورم در ایران طی چهار س��ال گذش��ته در حالی هر س��ال 
نس��بت به س��ال پیش از آن کاهش یافت که اقتصاد ایران 
بیش از چهار دهه اس��ت به تورم ب��اال و دورقمی خو گرفته 

است. 
نمودار زیر، متوسط نرخ تورم در هفت دولت پس از پایان 

دوره هشت ساله جنگ را نشان می دهد. 

پدرام سلطانی
نایب رئیس اتاق ایران

حسین سالح ورزی
 نایب رئیس اتاق ایران
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وزیر کار از ثبت کانون روزنامه نگاران خبر داد
فروش سهام بانک رفاه به بازنشستگان 

تامین اجتماعی
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی از افزایش ۵۵درصدی 
تشکل ها در دولت یازدهم خبر داد و گفت: روزنامه نگاران تا 

آخر این هفته صاحب کانون می شوند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، علی ربیعی در نشس��ت تش��کل های 
کارگ��ری و کارفرمای��ی و س��ازمان های مردم نه��اد که در 
مجموع��ه تالش برگزار ش��د، گفت: برنامه توس��عه س��هم 
تشکل ها در ش��ورای عالی تامین اجتماعی را در دستور کار 
داریم که به ش��کل الیحه نیز به مجلس ارس��ال شده است. 
در این الیحه س��هم تش��کل های کارگ��ری و کارفرمایی در 
ش��ورای عالی تامین اجتماعی افزایش می یاب��د تا به غیر  از 
س��هم نمایندگان دولت، سه نماینده کارگری و سه نماینده 

کارفرمایی در این شورا تصمیم گیری کنند. 
وی از ثب��ت کانون روزنامه نگاران ت��ا آخر هفته خبرداد و 
گفت: تالش کردیم تا قانون مدار حرکت کنیم و خرس��ندیم 
ک��ه بگویی��م روزنامه نگاران نیز صاحب کانون ش��دند و این 
اتفاق اواخر هفته به ثبت می رس��د تا مشکالت آنها برطرف 

شود. 
ربیع��ی تصریح کرد: اگر چه در این دوره نقص هایی وجود 
داش��ت اما س��عی کردیم غیر سیاسی عمل ش��ود و گردش 

گفتمان صورت گیرد و کارها در حد سالمت پیش برود. 
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی رم��ز موفقیت دولت 
روحانی را، مثلت جامعه، تش��کل ها و دولت دانست و افزود: 
تشکل ها راه بی بدیل نجات کش��ور هستند و باید پایمردی 
و ایستادگی کنند و در سیاست گذاری تأثیر داشته باشند. 

وی از تشکل ها خواست در جهت کاهش آالم و رنج مردم 
تالش کنند و تأکید کرد: تش��کل ها باید مظهر خیر و برکت 
باش��ند. همه باید تالش کنیم به شکلی رفتار کنیم که جای 
خ��ادم و مخ��دوم در دولت عوض نش��ود و با ه��م افزایی و 

همدلی کارها را پیش ببریم. 

ربیعی در ادامه از فروش س��هام بانک رفاه به بازنشستگان 
تامین اجتماع��ی خبر داد و گفت: فروش س��هام بیمه ملت 
نیز به بازنشستگان کش��وری آغاز شده و قرار است بهترین 
هلدینگ ها ب��رای ارتقای وضعیت زندگی به بازنشس��تگان 
واگ��ذار ش��ود.  وی افزود: تمام تالش دولت در چهار س��ال 
اخیر این بود که ش��رایط بازنشس��تگان را بهبود بخشد اما 
متأس��فانه نابرابری از گذشته بس��یار بود و برای به حداقل 

رساندن آن به زمان طوالنی تری نیاز داریم. 
وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی در بخ��ش دیگری از 
س��خنان خود اجم��اع عمومی و جاری ب��ودن عقالنیت در 
کشور را مهم ترین پیام انتخابات دانست و با اشاره به برخی 
بداخالقی ه��ا در دوران انتخاب��ات ابراز امی��دواری کرد: این 
بداخالقی ه��ا و اتهام زدن ها تنه��ا در یک ماه انتخابات بوده 
باشد و طی چهار سال آینده ادامه پیدا نکند.  به گفته وی، 
اش��تغال و فق��ر مهم ترین گفتم��ان دوران انتخابات بود که 
مورد توجه قرار گرفت و به افکار عمومی کشیده شد، از این 
رو همه باید تالش کنند تا نابرابری ها در کوتاه مدت کاهش 

یابد و بیکاری در چهار سال پیش رو به حداقل برسد. 

واکنش گمرک به ماجرای خرمای رژیم 
صهیونیستی

گمرک ایران در واکنش به انتشار ماجرای خرماهای رژیم 
صهیونیس��تی اعالم کرد که »9 دستگاه کامیون حامل این 
ن��وع خرما توقیف ش��ده که با حکم محاکم قضایی دس��تور 

امحای آن صادر شده است.«
به گ��زارش »فرصت امروز« در توضیح��ات گمرک آمده 
اس��ت: »نماینده ش��رکت حمل ونقل بین المللی  »ج. ر« در 
فروردین ماه س��ال گذش��ته تعداد چهار دس��تگاه محموله 
خرما ط��ی ردیف های بن��دری به محوطه بن��دری گمرک 
ب��ازرگان حمل می کن��د. پس از چند روز نماینده ش��رکت 
طی درخواس��تی، خواس��تار مرجوع کردن به علت نداشتن 
مجوزه��ای الزم را ک��رد که با توجه به اینک��ه پیش از این 
محمول��ه به گمرک اظهار نش��ده ب��ود و در محوطه بندری 
قرار داش��ت لذا طبق قانون می بایست برای ارجاع محموله 
ارزیابی و بازرسی از کاال صورت می گرفت. در مرحله ارزیابی 
کاال جهت مرجوع ش��دن توس��ط مأموران گمرک مشخص 
 Jordanrover, Medjoul شد محموله های وارده مارک

محصول رژیم صهیونیستی است.«
در ادامه این گزارش آماده است: »در مجموع برای تعداد 
9 دس��تگاه کامیون حامل خرما قبض انبار صادر می شود و 
پس از رس��یدگی پرونده در مرحله بازپرس��ی پرونده جهت 
ادامه رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری شهرستان ماکو 
ارجاع و طبق دادنامه صادره از ش��عبه مزبور دستور به رفع 
توقیف تعداد 9 دستگاه کامیون حامل صادر و محموله های 
خرما به علت تعلق کاال به رژیم غاصب صهیونیستی به نفع 
دولت ضبط و دستور امحای خرماها )به علت قطعیت حکم 

صادره( صادر شده است.«
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فرصت ام�روز: ب��ا ارس��ال الیح��ه اصالح 
)تفکی��ک  دول��ت   س��اختار  از  بخش��ی 
وزارتخانه ه��ا( ب��ا قید دو فوری��ت به مجلس 
شورای اسالمی در روز گذشته، بحث تفکیک 
وزارتخانه ها وارد فاز عملیاتی ش��ده اس��ت و 
می توان اب��راز امیدواری کرد که این الیحه تا 
دو ماه دیگر و قبل از تشکیل دولت دوازدهم 
در مجلس ش��ورای اسالمی به نتیجه برسد و 
کابینه دولت دوازدهم با س��اختاری جدید و 
به صورت وزارتخانه های جدید ش��کل بگیرد. 
گرچ��ه نمی توان با قاطعی��ت گفت که وزرای 
جدید با وزارتخانه های جدید برای کسب رأی 
اعتماد به مجلس معرفی می ش��وند، اما بدون 
ش��ک رئیس جمهور حتی می تواند با معرفی 
سرپرس��ت تا تش��کیل وزارتخانه های جدید 

صبر کند. 
این الیحه مشتمل بر هفت ماده است و دولت 
آن را ب��رای طی تش��ریفات قانونی به مجلس 
ارسال کرده است. بر این اساس، با انفکاک امور 
بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این 
وزارتخانه ب��ه وزارت صنایع و معادن تغییر نام 
داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با 
وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه می دهد. 
همچنین ب��ا انفکاک ام��ور راه و حمل و نقل از 
وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه به وزارت 
مس��کن و شهرس��ازی تغییر نام داده و وزارت 
راه و ترابری نیز تش��کیل می ش��ود و در ادامه 
به منظور ساماندهی امور جوانان، سازمان ملی 
جوانان با ش��خصیت حقوقی مستقل و وابسته 

به ریاست جمهوری ایجاد می شود. 
اما س��والی که مطرح است، این است  که این 
جداس��ازی چه کمکی می توان��د به دولت کند 
و آیا وزارتخانه هایی که تفکیک می شوند، باید 
به ساختار گذشته برگردند یا اینکه باید تغییر 

ساختار بدهند؟ 

 حمایت بی حدوحصر از  »صنعت«
 و کم توجهی به  »تجارت«

ه��ر چ��ه ب��ه روزه��ای پایانی عم��ر دولت 
یازده��م و روی کار آم��دن دول��ت دوازده��م 
نزدیک می ش��ویم، بحث ها درباره جداس��ازی 
وزارتخانه هایی که ش��ش سال قبل ادغام شده 

بودند، جدی تر می شود. 
جدای��ی  خب��ر  خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
وزارتخانه ه��ای صنعت و معدن از تجارت، یک 
ماهی اس��ت ک��ه در مطبوعات و ش��بکه های 
اجتماعی مطرح شده، هرچند تا پیش از اعالم 
رس��می معاون پارلمان��ی رئیس جمهور مبنی 
بر ارائ��ه الیح��ه جداس��ازی وزارتخانه ها تنها 
محمدرض��ا نعمت زاده، وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت نسبت به این جدایی اظهارنظر رسمی 
کرده و انجام ش��دن این تصمی��م را منوط به 
نظ��ر رئیس جمه��وری دانس��ته ب��ود، اما حاال 
دیگر مش��خص اس��ت که دولت دوازدهم قبل 
از معرفی کابینه خود، وزارتخانه هایی همچون 
صنع��ت، مع��دن و تجارت را ب��ه دو وزارتخانه 
صنایع و مع��ادن و نیز راه و شهرس��ازی را به 
دو وزارتخانه راه و مسکن و شهرسازی تفکیک 

خواهد کرد. 
احمدی نژاد ش��ش س��ال پی��ش این چهار 
وزارتخان��ه را با یکدیگر ادغ��ام کرده و هدف 
از این کار خود را، کوچک سازی دولت عنوان 
کرده بود؛ این در حالی است که نه تنها دولت 

کوچک نشد، بلکه دولت فربه تر هم شد. 
ب��ه عبارت��ی، وزارتخانه ه��ای ادغام��ی به 
قدری عریض و طویل ش��دند ک��ه نه وزرای 
تازه منصوب شده ش��ان می توانستند از پس 
مدیری��ت آن بر آیند و نه وزرای بعدی که در 

رأس این دو وزارتخانه نشستند.
 در آن زمان خیلی از کارشناسان اقتصادی 
نس��بت به ادغام برخ��ی وزارتخانه ها واکنش 
نش��ان دادند و گفتند دولت دهم اش��تباهی 
می کند که آثار منفی آن در دولت های بعدی 

نمایان می شود. 
ای��ن وضعیت ادامه داش��ت و در یک س��ال 
ابتدای ادغام؛ تنها پاس��خ دولتی ها به منتقدان 
ادغام  صبوری برای پیاده سازی آنچه طراحان 
ادغام در ذهن داش��تند، بود. اما دو س��ال پس 
از این ادغام ها هم دول��ت تغییر کرد. از همان 
آغ��از روزه��ای کار دولت یازده��م بارها بحث 
جداسازی وزارتخانه های ادغام شده مطرح بود 
و حاال پس از گذشت چهار سال، بحث جدی تر 

شده است. 
در روزه��ای گذش��ته معاون ام��ور مجلس 
ب��رای  دول��ت  تصمی��م  از  رئیس جمه��وری 
تفکیک س��ه وزارتخانه خب��ر داده و گفت که 

در دولت مطرح ش��ده اس��ت ک��ه وزارت راه و 
شهرس��ازی به وزارتخانه ه��ای  »راه و ترابری« 
و  »مس��کن و شهرس��ازی« تبدی��ل ش��ود. 
همچنین قرار شده وزارتخانه صنعت، معدن و 
تج��ارت به وزارتخانه ه��ای  »صنعت و معدن« 
و  »بازرگان��ی« و وزارت ورزش و جوان��ان نیز 
به  »وزارت ورزش« و  »سازمان ملی جوانان« 

تبدیل شوند. 
وی اب��راز امیدواری کرده اس��ت این لوایح با 
فوریت در مجلس بررس��ی ش��ود و به تصویب 
برس��د تا رئیس جمهوری، کابین��ه دوازدهم را 

براساس این ساختار تشکیل دهد. 

یک تصمیم و چند سوال
در همی��ن زمین��ه، احمد خرم، وزی��ر راه و 
تراب��ری دولت اصالحات با ذک��ر این نکته که 
ادغام ه��ا در دول��ت قبل یک ن��وع عوام فریبی 
بود، معتقد اس��ت: وزارتخانه زیاد داشتن عیب 
نیس��ت، دولت حجیم داشتن اش��کال دارد. ما 
نبای��د انتزاع وزارتخانه های ادغامی را نیز بدون 

مطالعه انجام دهیم. 
باید روی س��اختار دول��ت و وزارتخانه ها کار 
مطالعاتی شود و طرح در قالب یک الیحه برای 

بررسی و تصویب به مجلس رود. 
به گفته خرم، نکت��ه ای که باید به آن توجه 
کرد، این است که هر اقدامی قرار است صورت 
گیرد، باید روی آن کار مطالعاتی صورت پذیرد 
و طرح مطالعاتی آن توس��ط مشاور ذی صالح 

تهیه شود. 
یحی��ی آل اس��حاق، وزی��ر بازرگان��ی دولت 
س��ازندگی نی��ز می گوی��د: حتماً جداس��ازی 
وزارتخانه ها باید با اقتضاهای روز باش��د. چون 
در حوزه بازرگانی در سطح جهان تغییراتی در 

روش ها و منش ها ایجاد شده است.
 به عبارت��ی، نظام بازرگانی نی��ز مانند بقیه 

حوزه ها، تغییر فنی و تکنولوژی داشته است. 
وی متذکر می ش��ود: آسیبی که امروز تولید 
دی��ده، به دلیل عدم وجود ی��ک نظام بازرگانی 
منس��جم، متخص��ص و حاض��ر در کار اس��ت. 
بنابراین به طور قطع باید حوزه تجارت از وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت جدا ش��ود و این یک 

ضرورت منطقی است. 
رئی��س  حاجی آقا می��ری،  س��یدرضی  ام��ا 
کمیس��یون صادرات اتاق ایران عنوان می کند: 
ادغام هر چیز که از جنس هم نباشد و جوهره 
متفاوتی داشته باشد، کار خردمندانه ای نیست. 
این به معنای این نیست که ادغام را به طورکلی 

رد کنیم و به تفکیک رأی دهیم. 
وی یادآور می ش��ود: بس��یاری از ادغام های 
انجام شده درست اس��ت، اما ادغام بخش هایی 
که به هم مرتبط نیست و از یک جنس نیست 
و در م��واردی دچار تضاد هم هس��ت، ما را به 
عاقبتی می رس��اند که امروز در وزارت صنعت، 

معدن و تجارت آن را می بینیم. 
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران تصریح 
می کند: هرچند دو بخش این وزارتخانه به هم 
نزدیک اس��ت، اما تج��ارت از جنس دو بخش 
دیگر نیست و بهتر است صنعت و معدن را یک 

وزارتخانه دانست و برای تجارت یک وزارتخانه 
مجزا در نظر گرفت. 

فرب��د زاوه، کارش��ناس خودرو نی��ز معتقد 
اس��ت: در عمل آنچ��ه در خص��وص ادغام ها 
طی س��ال های گذش��ته محقق ش��د، قربانی 
ش��دن یکی از دو بخش مه��م اقتصاد به نفع 
دیگری بود. دید منفی به فعالیت های تجاری 
و صرف��اً پر اهمی��ت دانس��تن بخ��ش صنعت 
س��بب فعالیت های تجاری در ح��وزه خودرو 
به خصوص در امر واردات به شدت تحت تأثیر 

قرار بگیرد. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه عب��اس آرگون، 
عض��و هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران 
می گوید: این ادغام برمبنای اصولی در گذشته 
انجام و در مجلس تصویب شده است، بنابراین 
درس��ت نیس��ت که االن به ش��رایط گذشته 
برگردی��م. به گفته وی، در گذش��ته ادغام به 
معنی یکی ش��دن صورت نگرفته، تنها برخی 

از کارها واگذار شده است.
 در واقع دو وزارتخانه با یکدیگر جمع شدند. 
با ادغام شدن بخش��ی از کارها واگذار شده و 
دولت در راس��تای کوچک سازی قدم برداشته 
بود. درحالی که جدایی ای��ن دو وزارتخانه در 

راستای بزرگ شدن دولت انجام می شود. 
آرگ��ون تأکی��د می کن��د: دول��ت بای��د از 
تصدی گ��ری خ��ارج و وارد کاره��ای نظارتی 
ش��ود؛ نه اینکه دوباره تصدی گری را برعهده 

بگیرد. 

ادغام بدون آیین نامه وزارت صنعت و 
بازرگانی در دولت احمدی نژاد

همچنین رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان تهران معتقد اس��ت که ادغ��ام وزارت  
»صنای��ع و مع��ادن« و وزارت  »بازرگانی« در 
دولت احمدی نژاد بدون آیین نامه انجام ش��ده 
اس��ت. او همچنی��ن درحالی که ادغ��ام این دو 
وزارتخانه را غل��ط می داند، تفکیک مجدد آنها 
از یکدیگر را نیز اقدامی نادرست دانسته است. 
محمدرضا مرتضوی در گفت وگو با ایسنا در 
مورد مسائل مرتبط با احیای وزارت بازرگانی و 
ارس��ال الیحه تفکیک این وزارتخانه طی هفته 
جاری به مجلس ش��ورای اسالمی، اظهار کرد: 
وزارت »صنایع و معادن« و وزارت »بازرگانی« 
در حال��ی با یکدیگر ادغام ش��دند که مش��کل 

پیش آمده در ارتباط با مدل ادغام بود. 
وی ادام��ه داد: در هم��ان زم��ان نیز عنوان 
می کردند ک��ه آیین نامه مربوط ب��ه ادغام این 
دو وزارتخانه نوش��ته نشده و برخی از دوستان 
اصرار داشتند اگر قرار است دو ساختمان و دو 
طرز فکر ناهمگون با یکدیگر ادغام ش��وند باید 
آیین نامه های مربوطه ب��ه منظور جلوگیری از 

مشکالت پیش آمده نوشته شود. 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
ته��ران با بیان اینک��ه در دولت دهم ادغام این 
دو وزارتخانه بدون آیین نامه انجام شد، تصریح 
کرد: باید بروید و ببینید که آیا در حال حاضر 
نیز آیین نامه ادغام نوش��ته شده است یا خیر؟ 
تصور بنده بر این است که چند سال بعد از این 
ادغام هنوز آیین نامه های مرتبط با آن نوش��ته 
نش��ده هر چند این آیین نام��ه کارایی الزم را 

ندارد و مربوط به زمان قبل از ادغام بود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تصور نمی کنم مش��کل 
مدیریت��ی در وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
مربوط به وجود یک یا دو وزارتخانه باشد، گفت: 
قطعاً اگر نگاه درس��تی به کارکرد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت داش��ته باش��یم و با به کارگیری 
افراد الیق در کنار وزیر و معاونان آن بخش عمده 
کار را ب��ه بخش خصوصی واگذار کنیم، ش��اهد 

کوچک کردن وزارتخانه خواهیم بود. 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
تهران افزود: متأس��فانه بعد از ادغام فعالیت ها 
ب��ه NGO ه��ا و بخش خصوصی واگذار نش��د 
و ش��اهد بودیم حجم کاری ب��االی وزارتخانه 
همچنان پابرجاس��ت. هر چند معتقدیم نقش 
نماین��دگان بخش خصوص��ی در دولت یازدهم 
بهبود یافته اما باز هم نیازمند این هس��تیم که 
این بخش بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. 
مرتض��وی در پایان ب��ا بیان اینک��ه موضوع 
احی��ای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت توس��ط عده ای دامن 
زده می شود که شناخت کافی از شرایط کار را 
ندارند، گفت: امیدوارم که پس از ادغام اشتباه 
ای��ن دو وزارتخان��ه مجددا ش��اهد تفکیک آن 
نباش��یم چرا که این مسئله نیز تکرار اشتباهی 

دیگر است. 

آسیب شناسی تفکیک وزارت »بازرگانی« از  »صنعت«، »راه« از »شهرسازی« و  »سازمان جوانان« از  »ورزش«

مدار صفر درجه
امالک

رئیس اتحادیه مشاوران امالک: 
اجاره بها 10درصد افزایش می یابد

رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت هم اکنون در پیش رونق 
مسکن قرار داریم و در صورت ورود به دوره رونق، قاعدتاً تورم 
بین 10 تا 1۲درصد زاییده می شود که جهشی و سونامی گونه 
نیس��ت، زیرا اصاًل نقدینگی در کشور وجود ندارد که به بخش 

مسکن برسد. 
حس��ام عقبایی در گفت وگو با ایس��نا گفت: ب��ه اعتقاد من 
1۵ روز خردادماه را باید مالک ارزیابی بازار مس��کن در س��ال 
جاری قرار داد، چراکه نیمه اول فروردین ماه تعطیل اس��ت و 
در نیمه دوم متقاضیان در نهایت از چند فایل بازدید می کنند 
و معامالت چندانی انجام نمی ش��ود. اردیبهشت ماه نیز تحت 
تأثیر دو انتخابات مهم ریاس��ت جمهوری و ش��وراهای ش��هر 
و روس��تا بودیم که به همین دلیل خریداران و فروش��ندگان 
دست نگه داشتند و دیدیم با اینکه همواره حجم معامالت در 
اردیبهشت ماه سیر صعودی داشت، امسال تعداد معامالت کمتر 
بود. لذا می توان گفت معامالت عماًل در خردادماه آغاز شده و 

این ماه را می توان آغاز پیش رونق مسکن عنوان کرد. 
عقبایی همچنین رشد نرخ اجاره بها در سال جاری را بین ۷ 
تا 10درصد عنوان و خاطرنش��ان کرد: اوایل خردادماه تا پایان 
شهریورماه فصل اصلی جابه جایی مستاجرین و نقل و انتقاالت 
اجاره نشینی است. در سال 1۳9۶ با وجودی که فصل خردادماه 
با ماه مبارک رمضان تقارن پیدا کرده و ش��اهد کاهش نسبی 
معامالت مس��کن به دلیل ماه رمضان هستیم، ولی در بخش 
اج��اره این موضوع به چش��م نمی خورد. مس��تاجران درصدد 
جابه جایی هستند و تقریباً از اول خردادماه قراردادهای اجاره 

افزایش یافته است. 
وی ادامه داد: ممکن اس��ت ن��رخ افزایش اجاره بها دغدغه و 
چالش این روزهای مس��تاجران باشد. همانطور که بارها اعالم 
کردیم اصلی ترین ش��اخص تعیین قیمت اجاره بها در کشور و 
حتی در دنیا قیمت مس��کن اس��ت و اجاره بها با رشد قیمت 
مس��کن، افزایش و با کاهش قیمت مسکن کاهش می یابد. با 
توجه به اینکه در کشور وارد پنجمین سالی می شویم که قیمت 
مس��کن رشد نداش��ته، باید این را در نظر داشت که اجاره بها 
نبای��د افزایش یابد. با این حال می بینیم نرخ اجاره تحت تأثیر 
عوامل دیگری مثل سود بانکی، نرخ تورم، بحث تأمین معاش 
موجرین، رقابت کاذب بین مستاجران در مناطق پرتقاضا و به 

هم خوردن توازن تولید مسکن قرار می گیرد. 
عقبایی با بیان اینکه کاهش عرضه نسبت به تقاضا در برخی 
ش��هرها، بافت ها و مناطق کش��ور معموالً به عاملی در جهت 
عدم توازن قیمت مس��کن تبدیل می ش��ود، گفت: پیشنهادم 
به دولت و مجموعه های حاکمیتی این اس��ت که برای اینکه 
جلوی این گونه موارد را بگیریم و فش��ار روی مردم وارد نشود، 
دولت سریعا اصالح سیاست های پولی و بانکی را که در مجلس 
مطرح اس��ت جزو برنامه های خود ق��رار دهد. معتقدم مافیای 
بانکی تمایلی به این اصالح ندارد و در این راه واکنش نش��ان 
می دهد. دولت باید این مقاومت مافیای بانکی را که با رویکرد 

توسعه ای در تضاد است از بین ببرد. 
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با بیان اینکه تولید مسکن 
اس��تیجاری می تواند راهکاری برای ایجاد تعادل در بازار اجاره 
باش��د، گفت: دولت نمی تواند به قیمت گ��ذاری ورود کند اما 
می تواند تولید مس��کن استیجاری را با هدف تعادل بخشی به 
بازار اجاره در دس��تور کار ق��رار دهد. مجالس هفتم تا دهم با 
تولید مس��کن استیجاری موافق بودند. دولت های نهم، دهم و 
یازدهم نیز با این موضوع موافق��ت کردند. لذا امیدوارم دولت 
یازدهم با توجه به اینکه روزهای آخر مس��کن مهر را س��پری 
می کند، برای تولید مسکن استیجاری یک فضای رقابتی ایجاد 
کند و قیمت پایه را با تولید مسکن استیجاری بشکند تا فشار 

کمتری به مستاجران بیاید. 

خبر



از  تع��دادی  ام�روز:  فرص�ت 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی 
در نامه ای به رئیس جمهور، خواهان 
ورود ش��خص حس��ن روحان��ی ب��ه 
مس��ائل پیش آمده درباره موسس��ه 
اعتباری کاس��پین شدند و همچنین 
در نامه ای به هیأت رئیس��ه مجلس، 
آغ��از تحقی��ق و تفح��ص از بان��ک 

مرکزی را خواستار شدند. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ولی اهلل 
س��یف، رئی��س کل بان��ک مرکزی 
عصر سه ش��نبه در جلسه کمیسیون 
اقتص��ادی مجل��س ش��رکت کرد و 
قرار ش��د گزارش��ی درباره فهرست 
موسس��ه  دارایی ه��ای  و  بدهی ه��ا 
کاسپین و فرش��تگان به کمیسیون 
اقتص��ادی مجل��س ارائ��ه ش��ود تا 
درب��اره تعیین تکلیف این موضوع در 

کمیسیون تصمیم گیری شود. 

نامه تحقیق و تفحص از بانک 
مرکزی

ب��ه  نام��ه ای  در  نماین��ده   10
هیأت رئیس��ه مجل��س با اش��اره به 
نق��ض قان��ون و اج��رای ناق��ص آن 
از س��وی بانک مرک��زی در موضوع 
موسس��ات مالی غیرمجاز، خواستار 
آغ��از تحقی��ق و تفح��ص از بان��ک 
مرک��زی ش��دند. پی��ش  از این هم 
رئی��س  محمدرض��ا  پورابراهیم��ی، 
اقتصادی مجلس شورای  کمیسیون 
اسالمی در نامه ای به رئیس کل بانک 
مرکزی خواستار ارائه گزارش کامل 
از وضعیت موسس��ات مالی غیرمجاز 
به خص��وص کاس��پین و فرش��تگان 
شده و اعالم کرده بود که در صورت 
عدم ارائه گ��زارش جامع، ماده ۲۳۶ 
آیین نامه داخلی مجلس که موضوع 
تحقی��ق و تفحص را با درخواس��ت 
کلید  می کند،  پیگی��ری  نمایندگان 

خواهد خورد. 
بر همین اس��اس، ولی اهلل س��یف، 
رئیس کل بانک مرکزی با حضور در 
اقتصادی مجلس عالوه  کمیس��یون 
ب��ر ارائه گ��زارش در م��ورد آخرین 
وضعیت س��اماندهی موسسات مالی 
غیرمج��از، توضیحاتی را در رابطه با 
پرونده موسس��ه اعتباری کاسپین و 
فرش��تگان اعالم کرد؛ اما بنا به گفته 
س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی، با 
توج��ه به مش��کالت و حج��م باالی 
پرونده ها در خصوص موسسات مالی 
و اعتباری کاسپین و فرشتگان مقرر 
شد ادامه رس��یدگی به این پرونده، 
به جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی 
موکول ش��ود؛ در ای��ن میان نظرات 
نماین��دگان کمیس��یون اقتص��ادی 
درباره اعم��ال ماده )۲۳۶( آیین نامه 
داخل��ی در خصوص ارج��اع پرونده 
موسسات مالی و اعتباری کاسپین و 
فرش��تگان به قوه قضاییه نیز بررسی 

شد. 
از  نف��ر  ارتب��اط، 10  در همی��ن 
نماین��دگان مجل��س، ط��ی نامه ای 
به رئیس مجلس ش��ورای اس��المی، 
اج��رای م��اده ۲۳۶ و کلید خوردن 
تحقی��ق و تفح��ص از بانک مرکزی 
محمدرض��ا  ش��ده اند.  خواس��تار  را 
 پورابراهیمی، علی اصغر یوس��ف نژاد، 
کریمی،  علی اکب��ر  قاضی پ��ور،  نادر 
زه��را س��المی، س��یدجواد ابطحی، 
احمد سالک کاش��انی، محمدمهدی 
درازه��ی  محمدباس��ط  و  زاه��دی 
از جمل��ه نمایندگان��ی هس��تند که 
خواس��تار تحقیق و تفحص از بانک 

مرکزی شده اند. 
ب��ه گزارش مهر، مت��ن کامل نامه 
به هیأت رئیس��ه مجلس  نمایندگان 
به این ش��رح اس��ت: »ب��ا عنایت به 
وضعیت به وجود آمده برای موسسه 
کاسپین و فرشتگان به نظر می رسد 
که توس��ط بانک مرک��زی جمهوری 
اسالمی ایران عدم رعایت شئونات و 
نقض اجرای قان��ون و اجرای ناقص 
قانون توس��ط بانک مرکزی معمول 
گردیده اس��ت. بدینوس��یله خواهان 
اعمال م��اده ۲۳۶ قان��ون آیین نامه 
داخل��ی مجل��س در م��ورد بان��ک 
مرک��زی جمه��وری اس��المی ایران 
هستیم. البته تالش ها و کوشش های 
بانک مرکزی برای تحقق خواس��ته 
فوق الذکر  موسس��ات  سپرده گذاران 

هم قابل توجه بوده است.«
گفتنی اس��ت پی��ش از ای��ن نیز 
نماین��دگان مجل��س در تذکری به 
رئیس کل بانک مرکزی، بر ضرورت 
س��پرده گذاران  سریع  تعیین تکلیف 
کاس��پین با توجه به مذاکرات قبلی 
تاکی��د ک��رده و ۲۶ نماینده مجلس 

پای این تذکر را امضا کرده بودند. 

گزارش سیف به کمیسیون 
اقتصادی درباره کاسپین

س��خنگوی  زمین��ه  همی��ن  در 
کمیس��یون اقتصادی مجلس از ارائه 
گ��زارش رئی��س کل بان��ک مرکزی 
درباره موسس��ات مال��ی و اعتباری 
غیر مجاز خبر داد و گفت: فهرس��ت 
کاس��پین  دارایی ه��ای  و  بدهی ه��ا 
و فرش��تگان ب��ه نماین��دگان اعالم 

می شود. 
به گزارش خانه ملت، س��یدکاظم 
دلخوش اباتری در خصوص نشس��ت 
روز سه ش��نبه کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س ش��ورای اس��المی گف��ت: 
جلسه کمیسیون اقتصادی با حضور 
رئیس کل بان��ک مرکزی درخصوص 
مس��ائل و مشکالت س��پرده گذاران 
موسس��ه مالی و اعتباری کاس��پین 
برگ��زار و مقرر ش��د جزئیات مربوط 
ب��ه می��زان س��پرده ها، دارایی ه��ا و 
بدهی  حساب های موسسات مالی و 
اعتباری کاسپین و فرشتگان توسط 
بانک مرکزی تعیین و به کمیسیون 
اقتص��ادی در ای��ن خصوص گزارش 
ارائه شود تا درباره تعیین تکلیف این 
تصمیم گیری  کمیسیون  در  موضوع 

شود. 
س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اس��المی اف��زود: با 
توج��ه به مش��کالت و حج��م باالی 
پرونده ها در خصوص موسسات مالی 
و اعتباری کاسپین و فرشتگان مقرر 
شد ادامه رسیدگی به این پرونده به 
جلس��ات بعدی کمیسیون اقتصادی 
موکول ش��ود؛ در ای��ن میان نظرات 
نماین��دگان کمیس��یون اقتص��ادی 

درباره اعم��ال ماده )۲۳۶( آیین نامه 
داخل��ی در خصوص ارج��اع پرونده 
موسسات مالی و اعتباری کاسپین و 
فرش��تگان به قوه قضاییه نیز بررسی 

شد. 
کمیس��یون  رئی��س  همچنی��ن 
اقتصادی مجلس از درخواس��ت های 
ای��ن کمیس��یون از س��یف درب��اره 
تعیین تکلیف سپرده گذاران کاسپین 
خب��ر داد. محمدرض��ا پورابراهیمی 
درباره جلس��ه کمیس��یون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اس��المی با رئیس 
کل بانک مرک��زی گفت: رئیس کل 
بان��ک مرکزی به دنبال درخواس��ت 
اقتصادی مجلس شورای  کمیسیون 
اس��المی به جلس��ه این کمیسیون 
دعوت ش��د. س��یف در این جلس��ه 
گزارش��ی درباره رون��د فعالیت ها و 
اقدامات انجام ش��ده درب��اره پرونده 

موسسه کاسپین ارائه کرد. 
وی اف��زود: در این جلس��ه درباره 
تعیین تکلیف مش��تریان موسس��ات 
غیر مج��از، تعاونی ه��ا و موسس��ات 
اعتب��اری از جمل��ه کاس��پین که با 
مش��کالتی مواج��ه ش��ده اند، بحث 
و گفت وگ��و و مقرر ش��د ت��ا رئیس 
کل بان��ک مرک��زی در این جلس��ه 
ب��رای  را  مش��خصی  زمانبن��دی 
تعیین تکلیف س��پرده مشتریان این 

موسسه اعالم کند. 
اقتص��ادی  کمیس��یون  رئی��س 
مجلس ش��ورای اس��المی ادامه داد: 
درخواست کمیس��یون اقتصادی در 
این جلس��ه این بود ک��ه زمانبندی 
و نحوه تس��ویه حس��اب با مشتریان 
موسس��ه کاسپین به صورت مشخص 
از س��وی بانک مرکزی اعالم ش��ود. 
پورابراهیمی گفت: همچنین در این 

جلسه گزارش��ی از سوی رئیس کل 
بانک مرکزی درباره روند فعالیت ها و 
اقدامات انجام شده درباره این پرونده 
ارائه ش��د که البته از نظر کمیسیون 
این اطالعات کافی نیست و نیازمند 
تصمیمات جامع و جدی تری است. 

نماینده مردم کرم��ان در مجلس 
شورای اس��المی گفت: همچنین در 
این جلس��ه در م��ورد تعیین تکلیف 
تامی��ن مناب��ع ای��ن موسس��ه ک��ه 
بخش��ی از آن در قالب تس��هیالت و 
بخش��ی از طریق واگذاری دارایی ها 
از محل جذب س��پرده بوده اس��ت، 

بررسی هایی انجام شد. 
پورابراهیم��ی در پایان گفت: البته 
ب��ه دلی��ل گ��ره خوردن مش��کالت 
موسس��ه کاسپین با دستگاه قضایی، 
باید جلس��اتی ب��ا نماین��دگان این 

دستگاه نیز داشته باشیم. 

نامه نمایندگان مجلس به 
رئیس جمهور درباره کاسپین

همچنی��ن جمع��ی از نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی با ارسال 
نامه ای ب��ه رئیس جمهور خواس��تار 
پیگیری شخص حسن روحانی برای 
حل معض��ل کاس��پین و اختصاص 
خط اعتباری به منظور رفع مش��کل 
تمامی س��پرده گذاران این موسس��ه 

شدند. 
نماین��دگان خان��ه مل��ت در این 
رئیس جمه��ور  ب��ه  خط��اب  نام��ه 
نوش��تند: بدیهی است دستور عاجل 
حضرتعال��ی به عن��وان رئیس جمهور 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
بیانگر توج��ه آن مقام ب��ه وضعیت 
معیش��ت عده کثیری از هموطنانی 
که از اعتمادش��ان سوء استفاده شده 
خواه��د بود. نماین��دگان مجلس در 
این نامه به حس��ن روحان��ی یادآور 
شدند: تصمیمات اخیر بانک مرکزی 
در نح��وه تعیین تکلیف س��پرده های 
کاس��پین  موسس��ه  در  هموطن��ان 
)فرشتگان( موجب تشدید نارضایتی 
و اعتراض��ات مردم ش��ده اس��ت، از 
طرفی با گسترش دامنه اعتراضات و 
عدم تدبیر کافی و نیز تعلل و تاخیر 
در اجرای راهکارهای عملی )با وجود 
وعده ه��ای چن��د ماهه مس��ئوالن( 
موج��ب ناامی��دی و بی اعتمادی به 

نظام پولی کشور نیز شده است. 
ب��ه  مل��ت  خان��ه  نماین��دگان 
با وجود  رئیس جمهور تاکید کردند: 
تاکنون  کاس��پین  موض��وع  اهمیت 
هی��چ گون��ه اق��دام ج��دی در رفع 
این معضل بزرگ توس��ط مسئوالن 
مربوطه صورت نگرفته است که این 
خود متاس��فانه موجب سوء استفاده 
رسانه ها و ش��بکه های معاند نظام و 
زمینه بی اعتمادی و تشویش اذهان 

مردم را فراهم آورده است. 

با ارسال نامه تعدادی از نمایندگان به رئیس جمهور و هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی:

تحقیق و تفحص از بانک مرکزی پررنگ شد

تاکیدات ولی اهلل سیف، رئیس کل 
بانک مرکزی مبنی ب��ر اینکه مردم 
نگران سپرده های خود نزد بانک های 
موسس��ات  و  وخصوص��ی  دولت��ی 
اعتباری مجاز نباش��ند یک بار دیگر 
نش��ان می دهد که بار گران بانک ها 
در نهای��ت ب��ر دوش دول��ت و ملت 

ایران است. 
به گ��زارش ایرنا، البت��ه این بیانات 
در ش��رایطی که سپرده گذاران زیادی 
نگران سرمایه های خود در موسسات 
اعتب��اری به ظاهر غیر مج��از و به گل 
نشس��ته هس��تند کامال قاب��ل درک 
اس��ت اما واقعا چرا باید دولت ضامن 
س��پرده های بانک ها و موسسات مالی 
مجاز با هر حد س��پرده گذاری باشد؟ 
اگر این تضمی��ن تنها برای بانک های 
دولتی عنوان می ش��د ب��از تا حدودی 
توجیه داشت اما چرا باید بانک مرکزی 
و دول��ت ضامن بانک ها و موسس��ات 
مالی خصوصی باش��ند نهادهایی که 
مانن��د بقی��ه ش��رکت های خصوصی 
کس��ب و کاری را برای اخ��ذ درآمد راه 
انداخته اند و اگر اشتباه کنند باید ضرر 

آن را خود متقبل شوند. 
در غ��رب ک��ه مهد س��رمایه داری 
اس��ت هرگز چنین چک سفید امضا 
و بی قی��د و ش��رطی ب��رای تضمین 
س��رمایه س��پرده گذاران بانک ه��ا از 
سوی هیچ دولتی صادر نشده است. 
در آمری��کا ش��رکت ف��دارال بیم��ه 
 س��پرده ی��ا FDIC تنها ب��ه میزان 
ه��ر  س��پرده  از  ه��زاردالر   ۲50
تح��ت  بانک ه��ای  در  س��پرده گذار 
پوش��ش ای��ن ش��رکت را تضمی��ن 
می کن��د. ای��ن رقم در کان��ادا 100 
هزاردالر است. این در شرایطی است 
که نرخ بهره پرداخت��ی این بانک ها 

ب��ه س��پرده گذاران بس��یار کمتر از 
میزان تورم و ش��انس ورشکس��تگی 
آنها بس��یار پایین است. در حالی که 
در ایران به س��پرده ها در بانک های 
مجاز 18 تا ۲0 درصد در س��ال سود 
تعل��ق می گیرد این رق��م در آمریکا 
تنه��ا 1.5 درص��د در س��ال اس��ت. 
توجه داشته باشید که پرداخت این 
به س��پرده گذاران  نجومی  سود های 
در شرایطی است که دولت به شدت 
از کاهش ارزش ری��ال به رغم وجود 
ت��ورم داخلی جلوگی��ری می کند و 
فرقی بین س��پرده گذاری در ایران و 
آمریکا نیس��ت، حاال چطور ما بیش 
از 10برابر آمریکا به س��پرده ها سود 
می دهیم و هزینه آن را از کجا تامین 

می کنیم بماند. 
در ایران بانک های خصوصی واقعا 

دس��ت به عملیات مال��ی خطرناکی 
می زنن��د. پرداخ��ت س��ود های ۲0 
اندی درص��دی و حتی ۲7 درصدی 
برای رقم های س��پرده چند میلیارد 
تومانی در ش��رایطی که تورم کشور 
به حدود 10 درصد در س��ال رسیده 
واقع��ا کاری خطرن��اک اس��ت و اگر 
دولت سیاس��ت های ضد تورمی خود 
را همچنان ادامه دهد بانک ها هرگز 
نمی توانند چنین سودهایی به دست 
آوردند که به س��پرده گذار های خود 
بدهن��د. بنابرای��ن چرا بای��د دولت 
ودر نهای��ت ملت ای��ران ضامن این 
اعمال خطرناک باش��ند و در صورت 
ورشکس��تگی ای��ن بانک ها ب��ار آنها 
را ب��دوش کش��ند؟ حداق��ل باید بر 
میزان س��پرده هر س��پرده گذار که 
م��ورد تضمی��ن دولت اس��ت حدی 

قرار داده شود. اگر در کانادا این رقم 
100 هزار دالر برای هر سپرده گذار 
 اس��ت درایران نیز نبای��د این رقم از 

۳00 میلیون تومان بیشتر باشد. 
از سوی دیگر اگر بانک های دولتی 
واقعا دولتی هس��تند پس باید دولت 
پاسخ دهد که چرا بانک های متعلق 
به او تابع سیاست های دولت نیستند 
و نرخ های س��ود خ��ود را پایین تر از 
ن��رخ ت��ورم نمی آورند؟ اگ��ر دولت 
واقعا پیگیر کاهش نرخ تورم اس��ت 
باید انضب��اط مالی الزم آن را اعمال 
کن��د و پرداخت س��ودهای باالتر از 
نرخ تورم به سپرده گذاران یا فروش 
اوراق مش��ارکت با نرخ باالتر از تورم 
را متوقف کند. اگر دولت با قاطعیت 
این سیاس��ت ها را دنب��ال کند قطعا 
خیلی زود بانک ه��ای خصوصی هم 

مجبور می ش��وند نرخ ه��ای خود را 
پایی��ن آورند ت��ا در ورطه خطرناک 
پرداخ��ت س��ود بیش از ت��ورم غرق 

نشوند. 
مه��د  ای��ن  غ��رب  از  م��ا  آی��ا 
را  س��رمایه  بیش��تر  س��رمایه داری 
اج��ر نمی نهی��م و از آن محافظ��ت 
نمی کنیم؟ ای��ن حفاظت های بی جا 
باعث شده که س��رمایه در کشور ما 
تنبل ش��ود و به ج��ای خطر کردن 
و وارد کارزار تولی��د و اش��تغال زایی 
شدن سر از بانک در آورد و با خیال 
آس��وده آنج��ا بنش��یند و به راحتی 
سودهای سرشار بیش از تورم کسب 
کند و زیاد ش��ود. س��ود هایی که از 
نظ��ر دالری ه��م ارزش��ش به خاطر 
سیاس��ت حفظ ارزش پ��ول به رغم 
و جود تورم حفظ می ش��ود.  ای کاش 
چنین محافظت هایی اعمال نمی شد 
تا س��رمایه مجب��ور ش��ود از تنبلی 
دس��ت بردارد و وارد چرخه تولید و 
اشتغال زایی شود. افرادی که اکنون 
با خیال راحت س��پرده های چند ده 
میلیارد تومانی در بانک ها دارند تنها 
در صورت��ی پول ه��ای خ��ود را وارد 
چرخه تولید و کار می کنند که کمی 
آسایش ش��ان متزلزل ش��ود و سایه 
حفاظت دولت از سر سپرده های شان 

برداشته شود. 
اگر دولت مانند کش��ورهای غربی 
ب��رای تضمی��ن س��پرده های مردم 
ح��دی نظی��ر ۳00 میلی��ون تومان 
برای ه��ر س��پرده گذار قائل ش��ود 
س��پرده گذاران میلی��اردی این گونه 
ب��ا خیال راحت پول های ش��ان را به 
بانک ه��ا نمی س��پارند و حداق��ل به 
راه های دیگ��ر درآمد زایی در کارزار 

تولید می اندیشند. 

چرا دولت باید ضامن سپرده های بانک ها و موسسات مالی مجاز باشد؟! 

دولت و تضمین سپرده های بانکی

20درصد تسهیالت بانک ملی ایران در 
سال گذشته قرض الحسنه بود

مدیرعامل بانک ملی ایران از پرداخت یک میلیون و ۶77 
هزار و 557 فقره تسهیالت در سال 1۳95 خبر داد که ۳44 

هزار و ۲88 فقره یا ۲0 درصد آن، قرض الحسنه بود. 
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک ملی ای��ران، محمدرضا 
حس��ین زاده افزود: این تسهیالت قرض الحسنه به ارزش ۲5 
هزار و 4۳۲ میلیارد ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت. 

حس��ین زاده ادامه داد: پارس��ال بیشترین شمار تسهیالت 
پرداخت ش��ده بانک ملی ایران )به تفکیک عقود( به میزان 
یک میلیون و 5۳ هزار و 849 فقره در بخش مشارکت مدنی 
بود که ای��ن ردیف از نظر مبلغ نیز با رقم ۶۶5 هزار و 185 

میلیارد ریال، رتبه نخست را به خود اختصاص داد. 
وی افزود: بانک ملی ایران پارس��ال در بخش کش��اورزی 
و صنایع تبدیلی بیش از 80 هزار فقره تس��هیالت به ارزش 

بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریال پرداخت کرد. 
به گفته حسین زاده، پارسال در بخش مسکن بیش از 48 
هزار فقره تس��هیالت به مبلغ بیش از 10 هزار میلیارد ریال 

پرداخت شد. 
بودجه 62 میلیارد ریالی برای مشارکت در طرح های 

عام المنفعه
هیات مدیره بانک ملی ایران اختصاص بیش از ۶۲ میلیارد 
ری��ال بودج��ه را برای مش��ارکت در طرح ه��ای عام المنفعه 

تصویب کرد. 
براساس اعالم این بانک، مشارکت در ۳0 طرح عام المنفعه 
مانند آزادسازی زندانیان غیرعمد ستاد دیه کشور، بازسازی 
شیرخوارگاه، کمک مالی به انجمن خیریه حمایت از بیماران 
س��رطانی، اهدای آمبوالنس و ساخت مدرس��ه، درمانگاه و 
مس��جد در مناطق مح��روم کش��ور در هیات مدیره بانک به 

تصویب رسید. 
۶۲ میلی��ارد و ۲50 میلی��ون ری��ال از مح��ل 5درصد از 
۲ درصد بودج��ه امور فرهنگی و آموزش��ی مربوط به جوایز 
قرعه کشی حس��اب های قرض الحس��نه پس انداز به این امر 

اختصاص یافت. 
این موضوع پس از اخذ مجوزهای الزم از بانک مرکزی به 

اداره های امور شعب استان های بانک ملی ایران ابالغ شد. 
ب��ه تازگی و در روزه��ای ماه مبارک رمض��ان، بانک ملی 
ایران برای آزادس��ازی زندانی��ان جرائم غیر عمد 10 میلیارد 

ریال کمک کرد. 
معارفه عضو جدید هیات مدیره بانک ملی

همچنین مسعود خاتونی به عنوان عضو جدید هیات مدیره 
بانک ملی ایران معارفه ش��د. خاتونی که به تازگی با تصویب 
مجم��ع عمومی بانک ه��ا و با حکم علی طیب نی��ا وزیر امور 
اقتصادی و دارایی به عنوان عضو هیات مدیره بانک ملی ایران 
منصوب ش��ده اس��ت، دیروز با حض��ور مدیرعامل و اعضای 

هیات مدیره بانک معارفه شد. 
در این مراسم محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی 
ایران با تقدیر از خدمات س��یدولی اهلل فاطمی اردکانی عضو 
پیش��ین هیات مدیره بانک، تاکید ک��رد: وی خدمات مهمی 

را در حوزه فناوری اطالعات )IT(  بانک ارائه کرده است. 
وی افزود: فاطمی همواره به بانک ملی ایران متعصب بوده 
و هس��ت و می توان گفت که وی طی دوره حضور در بانک، 

همواره ایثار کرد. 
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد: برنامه های پایه ریزی 
ش��ده در حوزه فن��اوری اطالعات همچن��ان ادامه می یابد و 

عضو جدید هیات مدیره نیز این راه را ادامه خواهد داد. 

راه اندازی »بسته های غیر نقدی« باشگاه 
مشتریان بانک ایران زمین

بخش ویژه »بس��ته های غیر نقدی« باشگاه مشتریان بانک 
ایران زمین در راستای معرفی کسب و کارهای اینترنتی و ارائه 
خدمات و محصوالت متنوع به اعضای باشگاه راه اندازی شده 

است. 
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، اعضای باشگاه 
مشتریان بانک ایران زمین، از طریق این بخش می توانند، از 
بسته های ویژه ای که شرکت ها و فروشگاه های بزرگ آنالین 

ارائه کرده اند، استفاده کنند.
 نحوه اطالع از بسته های غیر نقدی به این شرح است: 

روش اول: بعد از ورود به سایت باشگاه مشتریان، در بخش 
کاربری می توانید بخش »بسته های غیر نقدی« را مشاهده و 
اگر از طریق گوشی تلفن همراه وارد صفحه اختصاصی خود 
ش��دید، منوی ورود به بخش کاربری در باال گوش��ه سمت 

چپ قرار دارد. 
روش دوم: شما می توانید با عضویت در روبات ایران زمین، 
پس از ثبت نام به بخش های مختلف باشگاه دسترسی داشته 
باش��ید.  همچنین به اطالع اعضای فعال باش��گاه مشتریان 
بانک ایران زمین، می رس��اند نخستین دوره این باشگاه طبق 
قوانی��ن تدوین ش��ده در پای��ان خردادم��اه 1۳9۶ به اتمام 
 خواهد رسید، لذا اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین تا 
۳1 خردادماه فرصت دارند در صورت رسیدن به امتیاز الزم 
از بسته های غیر نقدی و نقدی باشگاه مشتریان با استفاده از 

امتیازهای دور اول خود استفاده کنند. 

بانک صادرات 1400 میلیارد ریال وام 
قرض الحسنه پرداخت

بانک ص��ادرات ایران با هدف ترویج س��نت پس��ندیده و 
فرهنگ اس��المی قرض الحس��نه در جامعه از ابت��دا تا پایان 
اردیبهش��ت س��ال  جاری، بالغ بر یک ه��زار و 4۲0 میلیارد 
ریال وام قرض الحس��نه به 7 هزار و ۳۶1 متقاضی پرداخت 
کرده اس��ت.  به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
از مجموع وام های قرض الحس��نه پرداختی این بانک در این 
م��دت ۲ هزار و 570 فقره وام ب��ه ارزش ۳۳7 میلیارد ریال 
مربوط به مددجویان کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره(، 
قرض الحس��نه  کم درآم��د،  مس��تاجران  مس��کن  ودیع��ه 
اش��تغال زایی و مش��اغل خانگی، زندانیان معسر و نیازمند و 
زلزل��ه زدگان بوده اس��ت.  همچنین 4ه��زار و 15 فقره وام 
ب��ه ارزش یک هزار و ۳4 میلیارد ریال مربوط به س��رفصل 
 وام ه��ای ازدواج و جهیزی��ه و تع��داد 77۶ فق��ره به ارزش 
49 میلیارد ریال به سایر سرفصل ها اختصاص یافته است. 

مانده وام های قرض الحس��نه ش��بکه بانک صادرات ایران 
مع��ادل 5۳ هزار میلیارد ریال بوده که به متقاضیان نیازمند 

در سنوات اخیر پرداخت شده است. 
منب��ع تامین ای��ن ن��وع وام ه��ا، دارندگان حس��اب های 
قرض الحس��نه نزد ش��عب بانک صادرات ایران اس��ت که با 
نیت خیرخواهانه خود در این امر نوع دوستانه و خداپسندانه 

شرکت کرده اند. 
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تحلیل

اطالعیه جدید بانک مرکزی
موسسه مالی حافظ غیرمجاز است

بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد که موسس��ه مالی 
حاف��ظ، غیرمجاز ب��وده و مردم نباید در آن س��پرده گذاری 
کنند.  به گزارش »فرصت ام��روز« پیرو اطالعیه های قبلی 
بانک مرکزی در س��ال های گذشته مبنی بر غیرمجاز بودن 
موسس��ه حافظ، براس��اس اخبار واصله، این موسسه مجددا 
در برخی مناطق کش��ور اقدام به ایجاد ش��عبه کرده اس��ت 
که با تدابیر نهادهای نظارتی و انتظامی از گسترش فعالیت 
آن جلوگی��ری ب��ه عمل آمده اس��ت.  بدین وس��یله تاکید 
می ش��ود، این فع��اِل غیرمجاز فاقد هرگونه مج��وز از بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران بوده و فعالیت ش��عب آن 
غیرقانونی اس��ت. از این رو ضروری است هموطنان عزیز به 
منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود از هرگونه 
ارتباط با این موسسه جعلی از قبیل در اختیارگذاردن ِملک 
به منظور ایجاد شعبه، س��پرده گذاری یا دریافت تسهیالت 
جدا خ��ودداری کنن��د. در غیر  این  ص��ورت، بانک مرکزی 
هیچ گونه مس��ئولیتی در قبال تضییع حقوق مش��تریان این 
موسس��ه غیرمجاز به خصوص اس��ترداد وجوه سپرده گذاران 
نداش��ته و حق پیگیری موضوع از طری��ق مراجع قضایی را 
همچنان ب��رای خود محفوظ می دان��د.  ضمنا از هموطنان 
گرامی درخواس��ت می شود قبل از سپرده گذاری در بانک ها 
و موسس��ات اعتباری، با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی بانک 
مرکزی به نش��انی WWW. CBI. IR از لیست بانک ها و 

موسسات اعتباری مجاز اطمینان یابند. 

لیالز: 
مسئله کاسپین سیاسی شده است

یک اقتصاددان با بیان اینکه مسئله موسسه اعتباری کاسپین 
مقداری سیاسی شده است، گفت: برخی از گروه های سیاسی 
قصد داشتند این موضوع را در شب انتخابات ریاست جمهوری 
به جایی برسانند، اما نشد و حاال دارند با آتش در انبار مهمات و 
نه آتش در انبار پنبه بازی می کنند.  به گزارش ایبنا، سعید لیالز 
با اش��اره به اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی برای فائق 
آمدن بر آنارشیسم حاکم بر نظام بانکی در دولت گذشته، افزود: 
کاری که ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای دولت 
یازدهم آغاز کرده، مثل خنثی کردن یک بمب ساعتی در انبار 
مهمات و راه رفتن در میدان مین است.  این اقتصاددان گفت: 
متاس��فانه مردم فکر می کنند اگر به کسی یا موسسه ای پول 
دادند، دولت باید آن پول را برای مردم بگیرد.  وی با بیان اینکه 
بانک مرکزی س��تادی متشکل از جمعی اقتصاددان و کارمند 
اس��ت که با تعدادی شعب در شهرستان ها از طریق بانک های 
عامل، نرخ تورم را محاسبه می کند، افزود: بانک مرکزی بازوی 
اجرایی ندارد؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز چنین اس��ت 
و اگ��ر قص��د برخورد با فردی را داش��ته باش��د از قوه قضاییه 
می خواهد وی را براساس قوانین و مقررات ممنوع الخروج کند.  
این استاد دانشگاه با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره برخورد 
بان��ک مرکزی با موسس��ات غیرمجاز ادام��ه داد: این موضوع 
مس��تلزم آن اس��ت که بانک مرکزی در تمامی شهرستان ها و 
به موازات نیروی انتظامی، کالنتری تاسیس کند.  لیالز یادآور 
شد که مورگان شوستر مستشار اقتصادی اواخر دوران قاجار در 
ایران، برای وصول مالیات اقدام به تاس��یس پلیس خزانه داری 

کرد زیرا در آن زمان ایران فاقد نیروی مسلح بود. 
وی تصری��ح ک��رد: اگر منتق��دان اعتقاد دارن��د که ایران 
نیروی انتظامی و نیروی مسلح ندارد، حق با آنهاست و بانک 
مرکزی برای برخورد با موسسات غیرمجاز باید نیروی مسلح 
در اختیار داش��ته باش��د؛ در حالی که اینجا نظام جمهوری 
اس��المی اس��ت و تگزاس قرن 18 یا ای��ران اواخر قاجار در 
قرن 19 نیست.  این اس��تاد دانشگاه گفت: نیروی انتظامی 
و قوه قضاییه باید براس��اس وظیفه ذاتی خود همان گونه که 
با یک کتاب فروش��ی غیرمجاز برخورد می کنند، با بانک ها و 
موسسات غیرمجاز نیز برخورد کنند.  این اقتصاددان با بیان 
اینکه بانک مرکزی در چهار سال گذشته بر آنارشیسم کامل 
حکمفرما بر ش��بکه بانکی لگام زده و شروع به برخورد کرده 
اس��ت، اظهار داش��ت: بانک مرکزی در دول��ت یازدهم وارد 
بانک ها شد و صورت های مالی آنها را به شدت تحت کنترل 
گرفت.  وی هشدار داد: به تمام دسته جات سیاسی می گویم 
در صورت��ی که اعتماد عمومی به بانک ها و موسس��ات مالی 
و اعتباری س��لب ش��ود، تمام نظ��ام سیاس��ی، اقتصادی و 

اجتماعی با هم فرومی ریزد. 

واکنش بازار ارز به حمالت تروریستی تهران
بازار ارز در واکنش به حمالت تروریس��تی روز گذش��ته با روندی 
صعودی رو به رو شد و صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را 
۳.7۳7 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.۲05.۳50 
تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش قیمت دالر و همچنین 
افزایش قیمت انواع س��که در بازار است. هر یورو در بازار آزاد تهران 
4.۲5۶ تومان و هر پوند نیز 4.877 تومان قیمت خورد. همچنین هر 
نیم سکه ۶۳8.000 تومان و هر ربع سکه ۳۶۶.000 تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی ۲49.000 تومان خرید و فروش شد و هر 

گرم طالی 18 عیار 115.۲94 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.7۳7دالر آمریکا

4.۲5۶یورو اروپا

4.877پوند انگلیس

1.0۲7درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

499.400مثقال طال

115.۲94هر گرم طالی 18 عیار

1.180.000سکه بهار آزادی

1.۲05.۳50سکه طرح جدید

۶۳8.000نیم سکه

۳۶۶.000ربع سکه

۲49.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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هیجان ایجاد ش��ده پ��س از وقوع حوادث 
تروریس��تی در تهران، ش��اخص کل بورس را 
منفی کرد به طوری ک��ه نماگر بورس اوراق 
بهادار تهران با افت 535 واحدی تا جایگاه 79 
هزار و 758 واحدی افت داشت. بدین ترتیب 
روند خنثی و راکد معامالت روز گذشته بورس 
ته��ران پس از انتش��ار اخبار مبن��ی بر وقوع 
حوادث تروریستی در مجلس و حرم امام )ره(، 
روندی ریزشی را در پیش گرفت. اگرچه اکثر 
کارشناسان بازار سهام، این شوک را مقطعی 
و گذرا می دانند، اما فضای منفی ایجاد شده، 
باعث ایجاد صف های فروش و عرضه در بازار 
س��هام ش��د. هر چند امنیت حاکم بر جامعه 
یکی از مواردی اس��ت که ب��ر تصمیم گیری 
س��رمایه گذاران برای ورود و خ��روج از بازار 
س��هام موثر اس��ت اما هیجان زدگی نیز یکی 
از آفت های همیش��گی بازار س��هام بوده که 
معام��الت بورس را تحت تاثیر خود قرار داده 
است. در عین حال باید در نظر داشت افرادی 
ک��ه در صف های هیجانی فروش س��هام قرار 
گرفتند و روز گذش��ته اقدام به فروش سهام 
خ��ود بدون هی��چ دلیلی کردن��د، به زودی از 

این کار خود پش��یمان می ش��وند و در زمره 
متضررین ب��ورس قرار می گیرند. بیش��ترین 
تاثیر از ش��وک حاصل از حمالت تروریستی 
بر معامله گران حقیق��ی هیجان زده بود تا در 
اغلب نمادهای معامالت��ی به دنبال واگذاری 
س��هام خود باش��ند. هر چن��د در این زمینه 
حقوقی ها اغلب نظاره گر اوضاع موجود بودند، 
اما عرضه س��هام در برخی گروه های ارزنده از 
جمله گروه های انفورماتی��ک یا دانش بنیان، 
فرصتی برای جمع آوری بی سروصدای سهام 
برای برخ��ی معامله گران ش��د. همچنین در 
پ��ی افزایش تنش ها در برخی از کش��ورهای 
منطق��ه و ح��وزه خلیج فارس از یک س��و و 
عوامل��ی منف��ی نظی��ر اقدامات تروریس��تی 
در انگلی��س و برخی از کش��ورها از س��ویی 
دیگر، ش��اهد کاهش نس��بی بهای مواد اولیه 
کامودیتی ها در بازارهای جهانی و بورس های 
منطقه ای بودیم. در این میان، ماه رمضان به 
رک��ود حاکم بر بازارهای مالی و کاالیی ایران 
عمق بیش��تری داده و شاهد کاهش تدریجی 
ش��اخص ها و س��طح عموم��ی قیمت ها طی 

روزها و هفته های اخیر هستیم.
 این در حالی  است که فعاالن حقوقی بازار 
س��هام با خریدهای گسترده خود به حمایت 
از ب��ازار س��هام پرداخته و مانع افت بیش��تر 

شاخص کل طی روزهای اخیر شده اند. بر این 
اساس بازار سهام در حالی با روند رکودی به 
کار خود در هفته جاری پایان داد که به نظر 
می رس��د در هفته آینده با معامالتی متعادل 
و بازگش��ت به جریان عادی معامالت همراه 

باشد. 

قرمزپوشی اکثر نمادهای بورسی
در آخرین روز معامالت��ی هفته نماد صنایع 
پتروش��یمی خلیج ف��ارس با 53 واح��د تاثیر 
منفی روی دماسنج بازار سهام بیشترین نقش 
را در نوس��انات نزولی شاخص کل داشت. پس 
از آن نماده��ای گروه مپن��ا، معدنی و صنعتی 
گل گهر و آس��ان پرداخت پرش��ین بیش��ترین 
نقش نزولی را در بازار س��هام داشتند. در بازار 
سراس��ر قرمزپوش روز گذشته، گروه استخراج 
کانه های فلزی به جز در دو نماد به صورت یک 

دست افت کردند.
 همچنی��ن اکثری��ت قری��ب به اتف��اق نماد 
محصوالت شیمیایی با افت در قیمت پایانی و 
قیمت آخرین معامله روبه رو ش��دند، همچنین 
خودرویی ها نیز به جز در دو نماد یک دس��ت 
قرمز رنگ ش��دند و نمادهای پ��ارس خودرو، 
زامیاد، ایران خودرو دیزل و س��ایپا آذین بیش 
از 3درص��د اف��ت در قیم��ت پایان��ی را تجربه 

کردند. حتی قندی ها نیز روز گذشته هم جهت 
با ش��رایط کلی بازار یک دس��ت هم در قیمت 
پایانی و هم در قیمت آخرین معامله، افت قابل 
توجهی را تجربه کردند که تعدادی از نمادهای 

این گروه با صف فروش همراه شد. 

رصد معامالت درون گروهی
روز گذش��ته در بازار دوم ب��ورس تهران که 
به معام��الت درون گروهی س��هامداران عمده 
اختص��اص دارد، اندکی بی��ش از 37 میلیون 
س��هم ایران ترانس��فو ب��ه ارزش بی��ش از 21 
میلیارد تومان و همچنین بیش از 52 میلیون 
حق تقدم س��هام این ش��رکت ب��ه ارزش بیش 
از 21 میلیارد تومان از س��وی س��هامدار عمده 
این شرکت بازارگردانی ش��د. همچنین کمتر 
از 12 میلیون سهم بیمه آرمان به ارزش کمتر 
از 1.5میلی��ارد تومان با معامالت درون گروهی 

از سوی سهامدار عمده مواجه شد. 
در گروه بهم��ن اما معام��الت انتقالی میان 
س��هامداران عم��ده به جابه جای��ی 11 میلیون 
سهم به ارزش بیش از 2 میلیارد تومان منتهی 
ش��د. همچنین اندکی بیش از 6 میلیون سهم 
گ��روه مپنا به ارزش بیش از 4.5 میلیارد تومان 
با معامالت انتقالی میان سهامداران عمده این 

سهم روبه رو بود. 

موج تاثیر حمالت تروریستی به تاالر حافظ رسید

وضعیت قرمز در بورس تهران

در حالی  ک��ه برخی تحلیلگ��ران تنش ایجاد 
شده بین کش��ورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
را بلند مدت ارزیابی نمی کنند، اما کارشناس��ان 
اقتص��ادی بر ای��ن باورند که ای��ران می تواند از 
ای��ن فرصت برای نزدیک ش��دن به ب��ازار قطر 
اس��تفاده کند و دس��ت کم بخش��ی از نیازهای 
اقتصادی و مصارف روزمره مردم این کش��ور را 
به  خود اختصاص دهد و از این رهگذر، تجارتی 
کوتاه م��دت و حتی بلندمدت ب��رای خود ایجاد 
کند. البته این موضوع زمانی بیش از پیش جلوه 
می کند که بررس��ی آمارهای تج��ارت خارجی 
کشور نش��ان می دهد حجم کل تجارت خارجی 
ایران با کش��ور قطر طی سال های گذشته بسیار 
ناچیز و غیرقابل اعتناس��ت. به گزارش تس��نیم، 
ه��ر چند مجل��ه فوربس، قط��ر را ثروتمندترین 
کشور جهان معرفی می کند و دارای رکوردهای 
دیگ��ری همچ��ون باالترین ش��اخص توس��عه 
انس��انی بین کش��ورهای جهان عرب، س��ومین 

کش��ور دارن��ده ذخای��ر گاز پ��س از روس��یه و 
ای��ران، تأمین کنن��ده 30درص��د گاز مصرف��ی 
دنی��ا و... اس��ت، اما حاال در پ��ی تنش به وجود 
آمده در روابط قطر با برخی کش��ورهای عربی، 
ریس��ک های جدی و مهلکی حوزه های مختلف 
از جمل��ه اقتصاد این کش��ور را تهدید می کند؛ 
از مس��دود شدن مسیرهای هوایی به سوی قطر 
و ممنوعیت پ��رواز هواپیماهای قطری گرفته تا 
جلوگی��ری از ورود مواد غذایی و مایحتاج روزانه 
م��ردم به این کش��ور و... از نگاهی دیگر یکی از 
بازارهایی که فعالیتش هم��ه تحوالت داخلی و 
خارجی را رصد می کند، بازار س��رمایه است که 
این روزها س��هامدارانش عالوه بر اینکه با رکود 
اقتص��ادی و تأثی��ر آن بر بورس دس��ت و پنجه 
ن��رم می کنند، حاال نیم نگاهی دارند بر تحوالت 
سیاس��ی در کش��ور قطر؛ آن هم ب��ه این دلیل 
که هر چند ش��اید به ای��ن زودی ها رویدادهای 
پیش  آمده در میان کش��ورهای عربی حاش��یه 

خلیج فارس تأثیر مس��تقیمی روی بورس تهران 
نداش��ته باش��ند، اما به عقیده کارشناس��ان این 
ام��کان وجود دارد که در پ��ی افزایش مراودات 
تجاری ش��رکت های ایرانی با قط��ر این موضوع 
بر س��ودآوری آنها تأثیر بگذارد یا اینکه فعالین 
بازار سهام شرایط پیش  آمده را به عنوان ریسک 
و عامل��ی منفی برای بازار منف��ی تعبیر کنند و 
بورس از آن تأثیر منف��ی بپذیرد. به عالوه اینکه 
بازاره��ای نفت و ارز و نی��ز کاالهای جهانی هم 
از جمله بازارهایی اس��ت که تأثیر مستقیمی از 
این رخ��داد خواهند گرفت و تکانه های اختالف 
به وجود آمده میان اعراب می تواند قیمت جهانی 
طالی س��یاه، دالر و کاالها را باال و پایین کند و 
از این منظر اقتصاد و بازار س��رمایه کشور تحت 
تأثی��ر قرار بگیرد. در مجم��وع باید گفت به نظر 
می رسد تنش های به وجود آمده میان کشورهای 
عرب��ی و قطر اگرچه تأثیر مثبت��ی روی اقتصاد 
ایران نداشته باشد، دست کم مخرب هم نخواهد 

ب��ود؛ اما این رخداد بین المللی درس های زیادی 
برای اقتصاد کشور دارد؛ از جمله اینکه هر چند 
برقراری مراودات بین المللی با س��ایر کش��ورها 
بس��یار خوب و مورد نیاز اقتصاد کش��ور اس��ت 
ام��ا با توجه به چهار فصل ب��ودن ایران و فراهم 
بودن ام��کان تأمین همه مایحت��اج و نیازها در 
داخل کشور، نباید از اصل مهمی به نام »اقتصاد 
مقاومت��ی« و تکیه بر »تولید« و »توان داخلی« 
غاف��ل بود؛ موضوع��ی که فعالین بازار س��هام و 
صنایع و بنگاه های تولی��دی نیز بر آن واقفند و 
برای رونق کسب و کارش��ان ب��ه آن محتاجند. با 
این اوصاف اما هر تهدیدی برای برخی می تواند 
تبدیل به فرصتی مغتنم برای برخی دیگر باشد 
و در این میان تهدیدها و فرصت های این رخداد 
برای اقتصاد ایران موضوعی است که خودنمایی 
می کند؛ آن هم به این دلیل که حاال تنها شاهراه 
پروازی و صادرات و واردات قطر، در حال حاضر 

از شمال این کشور، یعنی ایران میسر است. 

سال 96 به طور معناداری بهتر از سال های 94 
و 95 خواهد بود، زیرا وضعیت اقتصادی کش��ور 
از ش��رایط بحرانی چند س��ال اخیر خارج شده 
اس��ت. محس��ن رحمتی، مدیرعامل تدبیرگران 
فردا، ب��ا بیان مطلب فوق گف��ت: چنانچه روند 
حرکتی اقتصاد مانند دو س��ه س��ال اخیر ادامه 
پیدا کند، از نیمه دوم امسال شاهد رونق نسبی 
در ب��ازار س��هام خواهیم بود. به گزارش س��نا، 
وی با بیان اینکه نبای��د از بازار همان رونقی را 
انتظار داشت که در سال 92، بازار و سهامداران 
تجرب��ه کردند، اف��زود: اگر تغییر ش��دیدی در 

سیاس��ت های دول��ت اتفاق نیفتد ما از اواس��ط 
امسال شاهد بهتر شدن صورت مالی شرکت ها 
خواهی��م بود. ای��ن کارش��ناس بازار س��رمایه 
خاطرنش��ان کرد: وضعی��ت کالن اقتصادی رو 
به بهبود اس��ت و با یک فاصله زمانی، وضعیت 
بهبود در درآمد، فروش و س��ودآوری شرکت ها 
خودش را نشان می دهد. مدیرعامل تدبیرگران 
ف��ردا با ابراز امیدواری نس��بت به س��ال جاری 
اظه��ار داش��ت: م��ا امس��ال خیلی نس��بت به 
س��ال های 94 و 95 امیدوارتری��م، زی��را تنه��ا 
ریسک سیس��تماتیکی که می توانس��ت بازار را 

تهدی��د کند انتخ��اب رئیس جمهور جدید برای 
چهار س��ال آینده بود که با انتخاب مجدد دکتر 
روحانی تکلیف بازار در این خصوص روشن شد. 
در نتیجه بازار نسبت به سیاست ها و روش های 
دولت دوازدهم با ابهام جدی مواجه نیست. وی 
با تأکید بر اهمیت انتخاب مجدد دولت تدبیر و 
امید گفت: طیف هایی که در انتخابات ش��رکت 
کردن��د از منظر سیاس��ت های اقتصادی خیلی 
متفاوت بودند، به همین دلیل انتخاب هر کدام 
تعیین کنن��ده سیاس��ت های چهارس��اله ای بود 
که می بایس��ت در دولت دوازدهم اجرا می شد، 

بنابرای��ن بهترین انتخاب از نظر بازار س��رمایه 
ادام��ه کار دولت فعلی ب��ود. رحمتی در بخش 
پایانی گفت وگو با »س��نا« با بی��ان اینکه ادامه 
روند دولت تدبیر و امی��د موجب رونق بازار در 
نیمه دوم امس��ال و در نهایت سال 97 می شود، 
گفت: با روشن ش��دن نتیجه انتخابات بسیاری 
از فعاالن بازار که در تعیین سیاس��ت های خود 
دس��ت نگه داش��ته بودند، هم اکنون روش های 
خود را مشخص کردند به همین دلیل می تواند 
انتظار داشت وضعیت بازار در ادامه امسال بهتر 

شود. 

زلزله سیاسی در قطر و تأثیر آن بر بورس تهران

امیدوارتر از دو سال گذشته هستیم

خبر

رضایت سرمایه گذاران از اصالح 
دستورالعمل های بازار سرمایه

روز سه ش��نبه 16 خردادماه س��ازمان ب��ورس در فراخوانی 
عموم��ی از کلی��ه فعاالن بازار س��رمایه دعوت ک��رد نظرات و 
پیشنهادهای خود را تا روز چهارشنبه 31 خردادماه 1396 در 
خصوص مواد اصالحی دستورالعمل های نحوه انجام معامالت، 
پذیرش اوراق بهادار و نحوه افش��ای اطالعات توس��ط ناشران 
پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار ته��ران و فرابورس ایران 
اعالم کنند. این فراخوان نخستین قدم رسمی سازمان بورس 
ب��رای تجدیدنظر و اصالح قوانین و رف��ع محدودیت های بازار 
سرمایه بود. سیدرضا علوی، مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه 
صادرات با تأکید بر اینکه فراخوان سازمان بورس برای اصالح 
قوانین و دستورالعمل های نحوه انجام معامالت، پذیرش اوراق 
بهادار و نحوه افش��ای اطالعات توسط ناشران پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اقدام مثبتی اس��ت، 
اظهار داش��ت: از طریق این فراخوان از پتانسیل ها و اطالعات 
افراد کارش��ناس در بازار س��رمایه می توان استفاده کرد. وی با 
تأکید بر اینکه بررسی این فراخوان توسط نخبگان بازار می تواند 
در اصالح هرچه بهتر قوانین تأثیر گذار باشد، ادامه داد: در کنار 
اس��تفاده از نظرات کارشناس��ی اهالی بازار سرمایه، بهتر است 
این تغییرات مبتنی بر مطالعات و استفاده از تجربه بورس های 
پیشرفته دنیا باشد. مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات 
در بررس��ی بیشتر این فراخوان گفت: در بخش تبدیل گزارش 
پیش بینی درآمد هر سهم به گزارش تجزیه و تحلیل مدیریت 
براس��اس استانداردهای بین المللی باید بررسی بیشتری انجام 
شود. علوی در عین حال معتقد است هنوز برخی شرکت های 
مش��اور س��رمایه گذاری ما به مرحله بلوغ نرسیده اند و ممکن 
اس��ت با تحلیل های ه��دف دار به بازار صدم��ه بزنند. به گفته 
وی، این تغییرات باید با دقت و مدیریت انجام ش��ود تا به بازار 
سرمایه آسیبی وارد نشود. این کارشناس بازار سرمایه تغییرات 
س��اختاری بازار س��رمایه و تجدید نظر در قوانین مهم بازار را 
اقدامی بس��یار مثبت دانس��ت و ادامه داد: تغییر این قوانین و 
رف��ع محدودیت ه��ا به طور قط��ع باعث خش��نودی و افزایش 
رضایتمندی سرمایه گذاران بازار سهام خواهد شد اما در اجرای 
این تغیی��رات باید نهایت دقت انجام ش��ود و قوانین به نوعی 

تدوین شوند که امکان اجرای سلیقه ای وجود نداشته باشد. 

بورس کاال میزبان نخستین صندوق کاالیی
صندوق س��رمایه گذاری پش��توانه طالی لوتوس که نخستین 
صندوق کاالیی بازار سرمایه کشور است، آماده پذیره نویسی شد 
و از 20 تا 24 خرداد 1396  )شنبه تا چهارشنبه هفته آینده( در 
ساعات 9 الی 15.30 از طریق کارگزاری های عضو بورس کاالی 
ایران و همچنین از طریق سیستم معامالت آنالین با نماد »طال« 
قابل خریداری اس��ت. این صندوق ک��ه از نوع صندوق های قابل 
معامله است، در بورس کاالی ایران فعالیت خواهد کرد و دارایی 
آن بر پایه س��که طال تعریف شده است. صندوق پشتوانه طالی 
لوت��وس با نماد طال عرضه خواهد ش��د و واحدهای آن در زمان 
پذیره نویسی 10هزار ریال قیمت دارد که برای سرمایه گذاری باید 
حداقل 10 واحد صندوق معادل 100 هزار ریال خریداری کرد. 
تأمین سرمایه لوتوس پارس��یان مدیر و بازارگردان این صندوق 
است و فعالیت صندوق تحت نظارت حسابرس، متولی و سازمان 
بورس و اوراق بهادار انجام می ش��ود. مدیریت صندوق به صورت 
فعال  )Active( صورت خواهد گرفت و دارایی آن گواهی سپرده 

سکه طال و اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طالست. 

تاالر محصوالت کشاورزی متنوع شد
در آخرین روز معامالتی هفته، 89 هزار و 760 تن انواع قیر، 
مواد ش��یمیایی، لوب کات و وکیوم باتوم در تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی عرضه شد. تاالر محصوالت کشاورزی روز 
چهارش��نبه 17 خردادماه میزبان عرض��ه 87 هزار و 325 تن 
گندم دوروم، گندم خوراکی، ش��کر س��فید، روغن خام، ذرت 
دانه ای و دامی بود. عالوه بر این، 15 هزار و 980 تن جو دامی 
نیز در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی در این 
تاالر عرضه شد. بر اساس این گزارش، در این روز 28 هزار تن 
انواع قیر در تاالر صادراتی عرضه شد. تاالر محصوالت صنعتی 
و معدن��ی ب��ورس کاالی ایران در این روز ش��اهد عرضه 500 
تن شمش هزار پوندی آلومینیوم شرکت ایرالکو و 4 کیلوگرم 
ش��مش طالی زرمعدن اختران بود. ب��ازار فرعی بورس کاالی 
ای��ران نیز در این روز عرضه 11 هزار تن آهک پخته، 150 تن 

سولفات آمونیوم و یک هزار تن کنسانتره فسفات بود. 

 اختصاص 247 ریال سود
به ازای هر سهم »کروی«

ش��رکت توسعه معادن روی ایران صورت های مالی یک ساله 
منتهی به پایان اسفندماه 95 را با سرمایه 2هزار و 413 میلیارد 
و 950 میلیون ریال به صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. 
شرکت توس��عه معادن روی ایران در سال مالی منتهی به 30 
اسفند 95، مبلغ 645 میلیارد و 156 میلیون ریال درآمدهای 
عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت هزینه های فروش، اداری 
و عمومی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 596 میلیارد 
و 76 میلیون ریال رسید. به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای 
غیر عملیاتی اضافه شد و پس از کسر مالیات از آن سود خالص 
دوره به مبلغ 596 میلیارد و 120 میلیون ریال محاسبه شد و 
بر این اساس مبلغ 247 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. 
به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و 
در نهای��ت مبلغ یک هزار و 744 میلیارد و 531 میلیون ریال 

سود انباشته پایان دوره در حساب های »کروی« منظور کرد. 

صورت های مالی تلفیقی 12 ماهه »شرانول«
ش��رکت نفت ایرانول اطالع��ات و صورت های مالی تلفیقی 
س��ال منتهی به 30 اس��فندماه 1395 را با سرمایه یک هزار 
میلیارد ریال، به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت 
نف��ت ایران��ول در دوره 12ماهه س��ال مال��ی منتهی به 30 
اس��فندماه 1395، مبلغ 2 ه��زار و 33 میلیارد و 31 میلیون 
ریال س��ود خالص شناسایی کرد و بر این اساس به هر سهم 
مبلغ 2 هزار و 33 ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره 
مشابه در سال 94، معادل 47درصد افزایش را نشان می دهد. 
»ش��رانول« سود انباش��ته پایان دوره را مبلغ 2 هزار و 878 
میلیارد و 779 میلیون ریال اعالم کرد. یادآور می ش��ود این 
ش��رکت در دوره منتهی به 29 اسفندماه 1394، سود خالص 
را مبلغ یک هزار و 385 میلیارد و 579 میلیون ریال و سود 

به ازای هر سهم را یک هزار و 386 ریال اعالم کرد. 

نگاه
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سیدمحمد صدرالغروی
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بورس کاال

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
معدنی دماوند در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
درص��د افزایش را از آن خود ک��رد که گلوکوزان در جایگاه 

دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

13,5685کدما

41,7225غگل

5,2174,99کپشیر

3,3134,97کسرام

1,2404,11ثشاهد

3,4843,14پسهند

1,0762,67وبهمن

 بیشترین درصد کاهش
ایران ارقام صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد کاهش 
شد. ش��هد ایران در رده دوم این گروه ایستاد. نیروکلر هم 
در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.99(6,171مرقام
)4.91(2,748غشهد
)4,88(4,323شکلر

)4,74(4,278پکویر

)4,57(2,277شیراز

)4,52(8,262رتکو

)4,48(2,220غالبر

پرمعامله ترین سهم
گروه پتروشیمی س��رمایه گذاری ایرانیان پرمعامله ترین 
س��هم بازار بورس شناخته ش��د. پارس خودرو در رده دوم 
این گروه ایستاد. بانک ملت هم در رده های باال قرار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

35.853 1275پترول

34,371 979خپارس
34,289 1008وبملت
28,293 584شپلي
20,321 810خاور
19,503 921وساپا
18,937 807خزامیا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را س��رمایه گذاری 
صنع��ت بیم��ه به خ��ود اختص��اص داد. گ��روه پتروش��یمی 
سرمایه گذاری ایرانیان رتبه دوم را به دست آورد. گروه صنعتی 
بارز هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
51.415 3616وبیمه
45,730 1275پترول

43,902 3808پکرمان
37,209 24012آپ

34,564 1008وبملت
33,657 979خپارس
32,250 5380شبندر

بیشترین سهام معامله شده
پ��ارس خودرو در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین 
س��هام معامله ش��ده را به دست آورد که پلی اکریل در این 
گروه دوم شد و گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در 

رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

9791882خپارس
5841374شپلی
12751358پترول
9211324وساپا
8071285خزامیا
10081279وبملت
8101180خاور

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته سایپا شیشه 

به دست آورد. تولید محور خودرو در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

21421071کساپا
2241560خمحور
881440خکمک
3798271فمراد
2386217تکنو

1902211کسعدی
2760197خلنت

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزم��ی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. س��رمایه گذاری اعتبار ایران 

جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

7682.05وخارزم
12962.40واعتبار
11353.40پردیس

10593.53ورنا
10484.03وصنعت
19224.10اخابر

19244.11پارسیان

نماگر بازار سهام
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اصفه�ان – قاس�م اس�د - اس��تاندار 
خراس��ان رض��وی که ب��ه هم��راه نماینده 
مردم شریف شهرس��تان خواف و رشتخوار 
در مجل��س ش��ورای اس��امی و جمعی از 
معاونی��ن و مدی��ران اجرایی این اس��تان از 
پروژه گندله س��ازی و کنس��انتره ۵ میلیون 
تن��ی س��نگان بازدید میک��رد، با اش��اره به 
نقش مهم این پروژه در اش��تغالزایی و رونق 
اقتصادی در منطقه س��نگان، تصریح کرد: 
طراحی، س��اخت و راه ان��دازی این کارخانه 
که با حمایت و سرمایه گذاری فوالد مبارکه 
انجام ش��ده اس��ت و همچنین حمایتی که 
ای��ن ش��رکت از پیمان��کاران و س��ازندگان 
داخلی به عمل آورده اس��ت، مصداق واقعی 
به بار نشستن سیاستهای اقتصاد مقاومتی 
اس��ت.علیرضا رش��یدیان با بیان اینکه این 

پروژه افتخار ملی است، در همین خصوص 
با تأکی��د بر اینکه اجرای این پ��روژه دانش 
فنی کش��ور را ارتقا داده اس��ت، خاطرنشان 
کرد: با توجه به ظرفیتهای بالقوه کشورهای 

 همسایه شرقی در حوزه معدن و فوالد، این 
س��رمایه گذاری شایس��ته عاوه ب��ر تولید 
محصول، در بلند مدت یک مزیت است. وی 
ضمن ابراز خرسندی از روند اجرای این پروژه 

ابراز کرد: با بازدید از روند اجرای گندله سازی 
و خط کنسانتره ۵ میلیون تنی سنگان فوالد 
مبارکه به حجم کار انجام شده شبانه روزی 
توسط مدیران و مهندسان داخلی طی یک 
سال گذشته پی میبریم. باید به همت واالی 
این عزیزان آفرین گفت. مدیران و کارشناسان 
ایرانی که توانس��ته اند در مدت کوتاهی این 
پروژه ملی را در مسیر بهره برداری قرار دهند 
و این میزان پیشرفت در دانش فنی را برای 
کش��ور به بار آورند، باید به ایرانی بودن خود 
 افتخار کنند. اس��تاندار خراس��ان رضوی از 
بهره برداری کامل این طرح در آینده نزدیک 
خب��ر داد و در این خصوص افزود: الحمدهلل 
ما به زودی ش��اهد راه اندازی و نهایی شدن 
این س��رمایه گذاری فوالد مبارکه در استان 
خراسان رضوی هستیم و ان شاءاهلل با حضور 

مقامات کش��وری این پروژه را به عنوان یک 
افتخار مل��ی افتتاح خواهیم نم��ود. وی در 
خاتمه س��خنان خود با تأکید بر اینکه رفع 
موضوعات زیرساختی و کمک به راه اندازی 
این پروژه ارزشمند، وظیفه تمامی ارگان های 
اجرایی استان است، گفت: همه دستگاه ها 
باید در حمایت و رفع مشکات این کارخانه 
همت گمارند. در جریان این بازدید، مهندس 
میرمحمدی مدیرعامل شرکت صنایع معدنی 
فوالد س��نگان خراس��ان رض��وی، گزارش 
مبس��وطی از زمان بندی راه اندازی پروژه و 
تاثیر آن در سایر پروژه های منطقه از لحاظ 
رفع مش��کات زیر س��اختی و نقش آن در 
انتقال تجربیات نصب، راه اندازی و همچنین 
برنامه اجرایی پروژه کنسانتره در دست اجرا 

توسط فوالد مبارکه را ارائه کرد. 

اهواز- خبرن�گار فرصت امروز - رییس هیات 
مدیره و مدیرعامل ش��رکت سهامی برق منطقه ای 
خوزس��تان گفت: ظرفیت ترانسT3 پست مدرس 
دزفول ش��امل تامین تجهیزات ، نص��ب و راه اندازی 
پست 132 کیلوولت مدرس به ظرفیت ۵0 مگاولت 
آمپ��ر باموفقی��ت انجام و ب��ه پایان رس��ید. محمود 
 دش��ت بزرگ افزود: هدف از انجام این پروژه شامل؛ 

جم��ع آوری ظرفی��ت ترانس از حالت تی��اف و پاور 
فیوزی روی خط اصلی اندیمش��ک – مدرس، امکان 
انجام برنامه pm  بدون خاموش��ی پست های روبند 
و مدرس، افزایش قدرت مانور در ش��بکه  فوق توزیع 
ناحیه شمال بین پست های مدرس و شهرک صنعتی 
، بهبود سیس��تم حفاظتی پست مدرس، تامین برق 
مطمئن وپای��دار در نواحی تحت پوش��ش، افزایش 

ظرفیت و ضریب اطمینان شبکه وکاهش خاموشی 
ه��ا و افزایش پایداری ش��بکه بوده اس��ت. وی ادامه 
داد: هزینه افزایش ظرفیت ترانسT3 پست مدرس 
دزف��ول در مجموع 3۵ میلیارد ریال بوده که از محل 
اعتبارات ش��رکت برق منطقه ای خوزستان تامین و 
پرداخت ش��ده است.دشت بزرگ تصریح کرد :  کلیه 
امور مربوط به طراحی و خدمات مهندسی، همچنین 

ساخت تجهیزات و عملیات اجرایی این پروژه توسط 
متخصصان و شرکت های داخلی انجام گرفته است .

ارومی�ه- خبرنگار فرصت امروز -مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی در این خصوص گفت: 

این اقدام و دس��تاورد مهم در راستای ارتقای سامت 
اداری کارکن��ان عملیاتی اس��ت و از س��وء اس��تفاده 
احتمالی به میزان زیادی می کاهد.احمد مجردتصریح 
کرد: دستگاه ساخته ش��ده کاما تولید داخل بوده و 
توسط یکی از شرکتهای دانش بنیان استان آذربایجان 
غربی طراحی، ثبت اختراع و س��اخته شده است. وی 
افزود: این دس��تگاه از 1۵ اردیبهش��ت سالجاری در 

کنترل فروش مرزی جایگاه س��رو بکار گرفته ش��ده 
است و می تواند هرگونه فرآورده نفتی جاسازی شده 
در کف و یا سقف کامیون را از فاصله 3 متری تا 300 
متری شناسایی کند، همچنین این دستگاه می تواند 
با وجود هرگونه موان��ع و حایل در داخل باک، مقدار 
سوخت را شناسایی و در کمتر از ۵ ثانیه به کاربر اعام 
کند. این مقام مسئول ضمن اشاره به جزئیات فنی این 

دس��تگاه خاطرنشان ساخت : دستگاه سوخت یاب با 
ایجاد میدان الکترونیکی و خاصیت دوقطبی می تواند 
بسته به نیاز کاربر از یک لیتر تا 1000 لیتر و بیشتر 
را شناسایی کند. مدیر منطقه ارومیه اظهار امیدواری 
کرد: ب��ه زودی این دس��تگاه در کلیه مرزهای تحت 
پوش��ش منطقه اعم از بازرگان، رازی و پلدشت نیز به 

کار گرفته خواهد شد.

 زنج�ان- خبرن�گار فرص�ت ام�روز -نشس��ت 
هم اندیشي موسسات و مراکز قرآنی با معاونت فرهنگی 
اجتماعی ش��هرداری زنجان برگزار ش��د.  سید سعید 
صفوی در این نشست از اجرای ویژه برنامه های متنوع 
فرهنگی، اجتماعی وهنری و قرانی در ماه مبارک رمضان 
در مراکز فرهنگی ش��هرداری زنجان خب��ر داد.  در این 
نشست که با حضور جمعی از مسئولین و متولیان قرآنی 
استان برگزار گردید؛ دکتر صفوی، ویژه برنامه های تدوین 
ش��ده از س��وی این معاونت برای ماه مبارک رمضان را 
تش��ریح کرده و گفت: برای ماه مب��ارک رمضان ده ها 

ویژه برنامه فرهنگی اجتماعی و مذهبی در دستور کار 
دارد که برگزاری کرسی های تاوت قرآن در ماه مبارک 
رمضان در سطح شهر ، برگزاری جمع خوانی قرآن کریم، 
برگزاری ایستگاه افطاری ساده ، برنامه های مشترک با 
دارالقرآن کریم ، برگزاری جشنواره فرهنگی، ورزشی و 
تفریحی و برگزاری ویژه برنامه » به رنگ خدا با حضور 
ط��اب و مبلغین در هفت پارک ش��هر و هفت منطقه 
برای پاسخ به مس��ائل شرعی و شبهات دینی به مدت 
سی روز« از جمله برنامه  های فرهنگی شهرداری زنجان 
در ایام ماه مبارک رمضان اس��ت.  دکتر صفوی، افزود: 

بخش��ی از برنامه های فرهنگی ماه مب��ارک رمضان در 
راستای تکریم مناسبت های ویژه این ماه از قبیل والدت 
امام حسن)ع(، شهادت امام علی)ع(، شب های احیاء، روز 
ق��دس و عید فطر و بخش دیگ��ر در قالب اجرای ویژه 

برنامه های فرهنگی و هنری در سطح شهر زنجان پیش 
بینی ش��ده است. وی ادامه داد: حضور حاج آقا قدوسی 
از تبریز به مدت 10شب در 10 محفل و 10 مسجد به 
همراه 8 بوس��تان و 8 محفل از دیگر برنامه های پیش 
بینی شده در ماه مبارک رمضان است.  دکتر صفوی از 
اختصاص غرفه ها و ظرفیت موجود در معاونت فرهنگی 
و اجتماعی معاونت به موسس��ات قرآنی؛ برای برگزاری 
نمایش��گاه و جش��نواره های قرآنی با حض��ور قاریان، 
حافظان ، گروه های تواش��یح به همراه مجریان قرآنی 

خبرداد.

ساری - دهقان - مهدي عبوري با اشاره به پروژه 
هاي آماده بهره برداري در سطح شهر گفت: ساري به 
زودي قطب گردشگري ش��مال کشور خواهد شد به 
گزارش خبرنگار مازندران ،مهدي عبوري با اش��اره به 
آغاز اجراي عملیات احداث فاز دوم بوستان ملل اظهار 
داشت: مطالعات الزم براي اجراي این پروژه انجام شده 
اس��ت و این پروژه با هدف توسعه گردشگرپذیر بودن 
مرکز استان از پل کابلي شهید رنجبر تا منطقه تنگه 
لته شهرس��تان س��اري ادامه خواهد داشت. نشاط و 
سامت شهروندي قطعاً دغدغه مدیریت شهري خواهد 
بود و کما في الس��ابق حمایت معنوي شهروندان عزم 
ما را در پیش��برد پروژه هاي عمراني جدي تر خواهد 

نمود. عبوري در ادامه افزود: در فاز دوم بوس��تان ملل 
آب نماه��ا، پارکینگ ، گالري هاي هنري، آمفي تئاتر 
روباز ، فضاهاي بازي کودکان ، فضاهاي مذهبي ، موزه 
و ساختمانهاي اداري دیده شده است. وي خاطر نشان 
نمود : تیم مدیریت شهري امروز گردشگري را نه تنها 
راه برون رفت س��اري از معضات پی��ش رو مي داند 
معتقد اس��ت که رویکرد مدیران استان مازندران نیز 
باید همین باشد تا مازندران بدل به قطب گردشگري 
کش��ور شود. شهردار ساري با اشاره به معضل ترافیک 
موجود در ش��هر ساري ، تمهیدات ۴ س��اله اخیر در 
راس��تاي روان سازي ترافیک ، اصاح هندسي معابر ، 
بلوارها و خیابانها بی��ان نمود که دو زیرگذر پل گردن 

 در بلوار داراب و شهید کمالي در منطقه ذغالچال آماده 
بهره برداري براي ش��هروندان مي باشد که امیدواریم 
بی��ش از پیش با راه اندازي این پ��روژه از بار ترافیکي 
س��اري کم ش��ود. وي افزود: همانطور که درگذش��ته 
 هم اش��اره شد شهرداري س��اري در نظر دارد تا غالب 
پروژه های عمراني خود را با پیوس��ت فرهنگي اجرایي 
نماید . حل معضل ترافیک از فش��ار و اس��ترس هاي 
زندگي امروزین ش��هري خواهد کاس��ت و سبب رفاه 
حال شهروندان خواهد بود. از سویي هم نهاد شهرداري 
انتظ��ار دارد تا در حق��وق متقابل، ش��هروندان عزیز 
س��اروي نیز در سبک زندگي شهروندي خود به آداب 
صحیح رانندگي . حق متقابل شهروند و سایر مسائل 

فرهنگي که نهادینه ش��دن آن بي تردید ش��هرداري 
س��اري را در پیش��برد پروژه هاي عمراني و پیشرفت 
شهر تواناتر خواهد نمود، توجه و عنایت الزم را داشته 
باشند. این مقام مسئول اضافه کرد: از صبر و شکیبایي 
همشهریانم که با متانت و تحمل سختي هاي حاصل 
از روند پیشرفت فیزیکي پروژه هاي عمراني داشته اند 
سپاسگزارم و این امر همکارانم در تیم مدیریت شهري 

را ترغیب به ادامه اقدامات جهادي مي نماید. 

قزوین- خبرن�گار فرصت ام�روز - مدیر عامل 
شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین گفت : تا پایان 
نیمه اول سالجاري عملیات اجرایي احداث تصفیه خانه 
پارک صنعتي لیا که در حال حاضر با ش��هرک صنعتي 
لیا ادغام  ش��ده آغاز خواهد ش��د. بنابرگ��زارش روابط 
عمومي شرکت ش��هرکهاي صنعتي اس��تان قزوین " 
حمید رضا خانپور " به خبرنگار صدا و س��یماي مرکز 
قزوین گفت: بعد از ادغام پارک صنعتي لیا با ش��هرک 
صنعتي لیا بافاصله طراحي احداث تصیفه خانه فاضاب 
 ب��ه اجرا در آمده و تا پایان مرداد ماه با انتخاب پیمانکار 
عملیات اجرایي پروژه آغاز مي شود که سرمایه گذاري 

براي اجراي این طرح بالغ بر ۴0 میلیارد ریال مي باشد. 
وي با اشاره به اینکه هم اکنون بیش ۴70 واحد صنعتي 
در شهرکهاي صنعتي استان به شبکه فاضاب متصل 

بوده افزود: آلودگي هاي زیست محیطي کلیه واحدهاي 
تولی��دي ، صنعتي و خدماتي کنترل مي ش��وند ، قبل 
از احداث تصفیه خانه طبق ضوابط شهرکهاي صنعتي 
و اس��تانداردهاي زیست محیطي دفع پساب واحدهاي 
صنعتي با احداث پیش تصفیه بر عهده خود واحدهاي 
صنعتي مي باش��د. و با احداث تصفیه خانه ها پس��اب 
خروجي واحدها به حد اس��تاندارد رس��یدن به شبکه 
فاضاب متصل مي شوند. حمید رضا خانپور از احداث 
دو تصفیه خانه فاضاب دیگر در س��الجاري خبر داد و 
گفت: با برنامه ریزي هاي صورت گرفته عملیات اجرایي 
ساخت دو تصفیه خانه شهرکهاي صنعتي خرمدشت و 

آراسنج با سرمایه گذاري بالغ بر 80 میلیارد ریال تا چند 
ماه آینده شروع مي شود. مدیر عامل شرکت شهرکهاي 
صنعتي استان از پیشرفیت فیزیکي 3۵ درصدي فاز دوم 
تصفیه خانه فاضاب شهرک صنعتي کاسپین با اعتباري 
بالغ بر ۴0 میلیارد ریال خبر داد. حمیدرضا خانپور از اخذ 
گواهینام��ه ISO 14001 برای پنجمین دوره متوالی 
براي تصفیه خانه ش��هرک صنعتي لیا  به عنوان اولین 
 ISO 14001 تصفیه خانه فاضاب دارای گواهینامه
در اس��تان خبر داد. قابل ذکر است پیشتر تصفیه خانه 
فاضاب ش��هرکهاي صنعتي لیا ، فاز اول کاس��پین و 

حیدریه احداث و به بهره برداري رسیده است.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: در حال حاضر 
فروش انرژی به مش��ترکین فقط یک سوم هزینه های 
تولید را پوش��ش می دهد که بقیه آن از طریق اعطای 
یارانه جبران می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق اس��تان هرم��زگان، مهندس محمد 
ذاکری در نشس��ت مدیران واحدهای صنعتی استان با 
تاکید بر اس��تفاده حداکثری از مناب��ع انرژی در بخش 
صنایع گفت: انرژی زیرساخت توسعه صنعت و اقتصاد 

کشور است که بهره وری و استفاده حداکثر از ظرفیت 
منابع، اس��اس توس��عه اس��ت. مهندس ذاکری افزود: 
چگونگی دسترسی، قابلیت اطمینان دسترسی و کیفیت 
دسترسی به منابع انرژی از موضوعات مهمی است که 
روش اس��تفاده از آنها در رشد بهره وری تاثیر مستقیم 
دارد. وی ادامه داد: کشور ما در استفاده از انرژی آمار قابل 
تاملی دارد به گونه ای که ما حدود 10 برابر کشورهای 
توسعه یافته انرژی مصرف می کنیم که اگر بخواهیم به 
بهره وری انرژی در این بخش بی توجه باش��یم امکان 

رقابت در بازارهای جهانی را نخواهیم داش��ت. به گفته 
مهن��دس ذاکری مصرف برق اس��تان بی��ش از 3 برابر 
متوس��ط کش��ور اس��ت که می توان با مدیریت بهینه 
مصرف بخش قابل توجهی از آن را کاهش داد.  مهندس 
ذاکری بیان داش��ت: حدود 30 درصد پیک بار اس��تان 
در بخش صنایع بزرگ و ۵ درصد در صنایع متوس��ط 
و کوچ��ک بوده که همین می��زان در صنایع کوچک و 
متوس��ط قابل کنترل و مدیریت اس��ت.  وی در بخش 
دیگری از س��خنان خود به طرح ذخیره عملیاتی اشاره 

کرد و افزود: در این بخش واحدهای تولیدی می توانند 
در ساعت های مشخصی 20 درصد بار مصرفی خود را 
کاهش داده و از تسهیات شرکت توزیع برق برخوردار 
شوند. مهندس ذاکری اظهار امیدواری کرد در تابستان 
 امس��ال بتوانیم با مش��ارکت جمعی ع��اوه بر افزایش 
به��ره وری در مصرف انرژی ب��رق روند همکاری که از 

سالهای گذاشته آغاز شده را ادامه بدهیم. 

   مژگان علیقارداشى- مالرد-  مدیر عامل شرکت 
آب و فاضاب ش��هرها و شهرکهای غرب استان تهران 
از افتتاح تصفیه خانه مس��کن مهر شهر صفادشت در 
نیمه اول س��ال جاری خب��ر داد.  منصور جنتی گفت: 
جمعی��ت تحت پوش��ش آن حدود ۵0 ه��زار نفر می 
باش��د، که بخش��ی از آن با ٩۵ درصد پیشرفت بزودی 
افتتاح خواهد شد. وی افزود: فرآیند تصفیه فاضاب در 
این تصفیه خانه از طریق هوادهی گس��ترده با قابلیت 

حذف بیولوژیکی نیتروژن و فس��فر است، که در سطح 
شرکت آب و فاضاب شهرها و شهرکهای غرب استان 

 تهران این س��ومین تصفیه خانه فاضاب طی دو سال 
می باشد که به بهره برداری می رسد. جنتی تصریح کرد: 
تاثیرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از دفع نادرست 
فاضاب های شهری و صنعتی ضمن آلودگی آبخوان ها 
در چرخ��ه طبیعی آب نیز اختال ایجاد خواهد کرد، از 
سوی دیگر به دلیل گسترش بیماری ها ایجاب می کند 
تا به منظور حفظ س��امت و پیشگیری از بروز اختال 
در چرخ��ه آب، فاضاب ها به نحو مطلوب جمع آوری، 

تصفیه و به چرخه طبیعی بازگردانده شوند. مدیر عامل 
آبفای ش��هرها و شهرکهای غرب تهران ضمن اشاره به 
پروژه های فاضاب اجرا ش��ده در غرب استان تهران و 
تاکید برضرورت آن خاطر نشان کرد: شناسایی، ارزیابی 
و تحت کنترل ق��رار دادن خطرات زیس��ت محیطی، 
همچنی��ن مطالعه و اح��داث مدرن ترین تاسیس��ات 
فاضاب از جمله مهمترین اهداف ش��رکت است که با 

جدیت دنبال می شود.

استاندار خراسان رضوی با قدردانى از فوالد مبارکه تصریح کرد

اشتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه، مهمترین تأثیر صنایع معدنی فوالد سنگان

ظرفیت ترانسT3 پست مدرس دزفول افزایش یافت 

مدیر شرکت ملى پخش فرآورده های نفتى آذربایجان غربي: 

جدیدترین دستگاه سوخت یاب الکترونیکی درارومیه ساخته شد 

نشست هم اندیشي موسسات و مراکز قرآنی با معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری زنجان 

شهردار ساري:

ساري قطب گردشگري شمال کشور خواهد شد

احداث تصفیه خانه فاضالب پارك صنعتي لیا 

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان:

فروش انرژی فقط یک سوم هزینه های تولید را پوشش می دهد

بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب مسکن مهر صفادشت

اخبار

نشست صمیمى نمایندگان شهرستان های 
گرگان وآق قالوهمچنین گنبدو بخش 

داشلى برون درمجلس شورای اسالمى با 
مدیرعامل گازگلستان

گ�رگان- خبرنگار فرصت امروز - مهندس نب��ی ا...هزارجریبی 
نماینده شهرستان های گرگان وآق قا وقرجه طیار نماینده  شهرستان 
گنبد وبخش داشلی برون درمجلس شورای اسامی بصورت جداگانه  با 
حضوردرشرکت گازاستان گلستان با مهندس جمال لیوانی مدیرعامل 
شرکت دیداروگفت وگو کردند. به گزارش روابط عمومی،در  این نشستها  
مدیرعامل گازگلستان ضمن خوش آمدگویی ،گزارش مبسوطی از روند 
فعالیتهای ش��رکت درزمینه گازرسانی و حدمات رسانی در حوزه های 
انتخاباتی نمایندگان شهرس��تانهای مذکور  ارائه نموده و خواهان ادامه 
روند همکاری در زمینه توسعه گاز رسانی  شد .مهندس صفرعلی جمال 
لیوان��ی افزود:درحال حاضر از برنامه های مهم ما تاش برای تس��ریع 
در روند خدمات رس��انی وگازرس��انی به   روستاهایی است که شرایط 
گاز رسانی را دارند که این امر نیاز به مساعدت نمایندگان و مسئولین 
استان و منطقه  دارد تا با حمایتهای این عزیزان بتوانیم هر چه سریعتر 
روستاهای مورد نظر  را از   نعمت گاز طبیعی بهره مند سازیم .در ادامه 
این نشست هر یک از نمایندگان   با تقدیر از زحمات وتاشهای خالصانه   
مهندس جمال لیوانی ومجموعه کارکنان گاز گلستان   آمادگی خود را 
جهت هرگونه مساعدت با شرکت گاز به منظور مرتفع نمودن مشکات 
موجود و تسریع در روند خدمات رسانی و پیگیری موارد خواسته شده 

اعام نمود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان:
 اجرای شبکه های فاضالب برای 

حفاظت از محیط زیست ضروری است
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
استان گلستان: اجرای شبکه های فاضاب برای حفاظت از محیط زیست 
ضروری اس��ت.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان گلستان گفت: 
اجرای ش��بکه های فاضاب برای حفاظت و حراست از محیط زیست 
ضروری اس��ت.به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضاب استان 
گلستان محمدهادی رحمتی در گفت وگو با پایگاه خبری این شرکت 
ضمن تبریک هفته محیط زیست، افزود: محیط زیست میراث گذشتگان 
نیست بلکه امانتی برای آیندگان می باشد و باید در حفظ و نگهداری 
از آن کوشا باشیم.به گفته وی، وجود پسماندها موجب آلودگی آبهای 
زیرزمینی ش��ده و لزوم حفظ محیط زیست اجرای سریع تر طرح های 
فاض��اب را ضروری می س��ازد.رحمتی افزود: ب��ا توجه به محدودیت 
 منابع آبی در اس��تان اس��تفاده مجدد از پسماند فاضاب تصفیه شده 
اجتناب ناپذیر اس��ت.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان گلستان 
خاطرنشان کرد: اجرای شبکه فاضاب شهر گرگان در محور سجادیه، 
کوی آزادگان با قطر 600  میلیمتر و با هدف حراست از محیط زیست 
برای نس��ل های آینده انجام می ش��ود.به گفته وی، در راستای تحقق 
حقوق ش��هروندی و برخورداری همش��ریان عزیز گرگانی از توس��عه 
زیرساختهای شهری اجرای شبکه فاضاب در این منطقه شروع شده و 
تا پایان این طرح همشهریان عزیز در بخشهایی ازشهرک امام، انقاب، 
کوی آزادگان و سجادیه از نعمت شبکه جمع آوری فاضاب برخوردار 
می شوند.وی ابراز امیدواری کرد: بزودی شبکه فاضاب خطوط اصلی 
شهر در قطرهای 600 و 800 میلیمتری در محور های صیاد تا میدان 
باهنر و در ادامه از ابتدای بلوار الغدیر تا میدان مادر اجرایی می ش��ود.

رحمت��ی اف��زود: طرح جمع آوری فاضاب س��پس از می��دان مادر تا 
روبروی هتل معروف و پروژه سرخواجه حد فاصل امام رضا تا چهار راه 
آتش نشانی نیز بزودی شروع خواهد شد.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
استان گلستان در پایان از صبر و شکیبایی مردم منطقه در اجرای طرح 

های شبکه فاضاب تشکر و قدردانی نمود.

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

استان مرکزی توسط کمیته امداد 
اراک- خبرنگار فرصت امروز - مدیر کل 
کمیته امداد اس��تان مرکزی گفت: طی س��ال 
گذشته س��ه هزار فرصت شغلی توسط کمیته 
امداد در استان مرکزی ایجاد شد که بیش از یک 
هزار و 600 مورد آن مربوط به روستاها و مناطق 

محروم اس��ت.  قنبر موس��ی نژاد پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با 
خبرنگاران و اصحاب رسانه استان مرکزی در اراک اظهار داشت: در حال 
حاضر بیش از 37هزار خانوار در اس��تان مرکزی تحت پوشش کمیته 
امداد هس��تند و 16هزار حامی در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین با 
کمیته امداد همکاری دارند.  مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی افزود: 
همچنین در استان مرکزی بیش از ۴۴هزار و 800 خانوار با سرپرست 
 زن، مش��مول بیمه اجتماعی هس��تند و از مزایای این بیمه بهره مند 
می شوند. موسی نژاد بیان کرد: طبق ارزیابی هم اکنون دو هزار و 770 
خانوار تحت پوش��ش کمیته امداد استان مرکزی مستاجر هستند که 
80درصد آنان را زنان سرپرس��ت خانوار تش��کیل می دهند که در این 
رابطه سال گذشته 122 واحد مسکن به مددجویان کمیته امداد استان 
تحویل و یک هزار و ۴٩0 مورد مسکن نیز مقاوم سازی و بهسازی شد. 
وی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر بیش از 8۵0 خانواده زندانی در 
استان تحت حمایت کمیته امداد بوده و دو هزار و 360 نفر از کودکان 
تحت پوش��ش این نهاد نیز در زمره ایتام جای دارند. مدیر کل کمیته 
امداد استان مرکزی ادامه داد:26 هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی )ره( این اس��تان در ماه رمضان اطعام می شوند که 
این اطعام به صورت تحویل کاال با سرانه هر خانواده یک میلیون ریال 
اس��ت. موسی نژاد تصریح کرد: همچنین شش هزار و 700 دانش آموز 
در استان مرکزی تحت پوشش کمیته امداد هستند و 7۵0 نفر از آنان 
بدون حامی بوده که تاش داریم در ماه رمضان با اجرای طرح محسنین، 
از حامی برخوردار ش��وند.  موسی نژاد یادآور شد: در کنار حمایت های 
مادی، کمیته امداد اس��تان مسائل فرهنگی را نیز مورد توجه قرار داده 
است و تاش دارد با برنامه ریزی برای اجرای طرح های مناسب در این 
زمینه، بستر ارتقای باورهای دینی و ترویج زندگی اسامی ایرانی را در 

میان خانوارهای تحت پوشش فراهم کند.

در راستای تحقق شعار سال و اشتغال زایى
دو میلیون متر مربع از اراضى ملى 

استان به امور اراضى واگذار شد
بندرعب�اس- خبرن�گار فرص�ت امروز - ریی��س اداره 
استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
هرمزگان از واگذاری دو میلیون متر مربع از اراضی ملی استان 
به امور اراضی این استان خبر داد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان ؛ حمید حسین پور گفت:  
در راستای وظایف ذاتی این اداره با همکاری کارشناسان اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری 2106000 مترمربع از اراضی ملی 
در شهرستان های قش��م ، سیریک ، حاجی آباد و بندرعباس 
ضمن بررس��ی میدانی مح��دوده های مس��تعد جهت اجرای 
طرح های مختلف صنعتی و کش��اورزی استعداد یابی شد. وی 
در پایان ابراز امیدواری نمود: ان ش��ااهلل با این اقدام بتوانیم در 
راس��تای ایجاد اش��تغال و فعالیت های اقتصادی و عمرانی در 
سطح استان استقبال و تسریع قابل ماحظه ای از این اقدامات  

را شاهد باشیم.

اخبار

برگزاری مانور بدون اطالع قبلى امداد و 
نجات باهدف ارتقاء توان و آمادگى نیروهای 

واکنش سریع بندرامام خمینى)ره(
اهواز- خبرنگار فرصت ام�روز - مانور بدون اطاع قبلی امداد و 
نجات درون تونل سرویس اسکله با هدف ارتقاء ضریب ایمنی و افزایش 
آمادگی نیروهای عملیاتی با موفقیت در مجتمع بندری امام خمینی)ره( 
برگ��زار گردید. معاون دریایی و بن��دری اداره کل بن��ادر و دریانوردی 
استان خوزستان با اشاره به لزوم تمهید محیطی ایمن برای فعالیت در 
مجتمع بندری امام خمینی)ره( اظهار داش��ت: حسب سناریو و بدون 
اطاع قبلی، مانوری به منظور تمرین و همکاری نیروهای عملیاتی در 
مواجهه با وقوع سانحه سقوط در تونل سرویس اسکله ها برگزار و توان 
و آمادگی نیروهای عملیاتی این مجتمع بندری در این خصوص آزموده 
شد. گرایلو در ادامه افزود: در پی اعام سقوط فرضی یک نفر از کارکنان 
شرکت های فعال در این مجتمع بندری به درون تونل سرویس اسکله 
به مرکز ایمنی و آتش نشانی، بافاصله نیروهای واکنش سریع به محل 
اعزام گردیده و اقدامات الزم  به منظور نجات جان مصدوم را به مرحله 
اجرا گذاشتند. وی در تشریح بخش های مختلف عملیات امداد و نجات 
مصدوم، کس��ب اطاعات اولیه از همکاران فرد حادثه دیده و چگونگی 
وقوع حادثه، دستور تشکیل تیم امدادی و اعزام به درون تونل سرویس، 
استفاده از گازسنج جهت اطمینان از عدم وجود گازهای غیر قابل تنفس 
درون تونل سرویس را از جمله اقداماتی برشمرد که تحت فرماندهی تیم 
واکنش سریع انجام گرفت. معاون دریایی و بندری همچنین با اشاره به 
بهره گیری از ادوات و تجهیزات ویژه از جمله س��ه پایه امداد و نجات و 
س��بد )بسکت( ویژه حمل مصدوم از درون تونل سرویس اظهار داشت: 
عملیات جستجو، خارج سازی و انتقال مصدوم به مرکز درمانی از جمله 
بخش های دیگر این مانور بود که با همکاری گروهی تیم واکنش سریع 

و برابر با استانداردهای عملیاتی صورت پذیرفت. 

برگزاری جلسه شورای اداری بهزیستى 
استان مازندران

س�اری – دهق�ان - ب��ه 
گ��زارش خبرن��گار مازن��دران 
جلسه شورای اداری بهزیستی 
مازندران با حضور دکتر مجید 
خدابخشی مشاور و بازرس ویژه 
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور ، دکتر سید سعید 
آرام مدیرکل بهزیستی مازندران ، معاونین ، مشاورین و جمعی از روسای 
ادارات شهرستانها در سالن کنفرانس شهید عظیمی بهزیستی بابلسر 
برگزار ش��د . دکتر مجید خدابخش��ی در این جلسه ضمن تبریک ماه 
مب��ارک رمضان و ضمن قدردانی از کارکنان بهزیس��تی که با کمترین 
حقوق و مزایا در اس��تان انجام وظیفه می کنند ، گفت : ارائه خدمات 
تخصصی و حرفه ای ش��رائطی را فراهم کرده اس��ت که این س��ازمان 
بیش��ترین خدمات را دولت تدبیر و امید به جامعه هدف بدهد.  مشاور 
و بازرس ویژه معاون محترم وزیر و رئیس س��ازمان بهزیس��تی کشور 
اظهار داشت : مازندران همیشه به  عنوان اولین استانی است که تمامی 
طرح و برنامه ها به صورت پایلوت در این اس��تان اجرا می ش��ود و آن 
محقق نخواهد ش��د مگر به پش��توانه نیروی ماهر که با عشق و عاقه 
برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی کار می کنند. وی در ادامه بیان 
داشت : تا کنون ردیف بودجه ای برای حوزه ورزشی سازمان نداشته ایم 
که خوش��بختانه در دولت تدبیر و امید این بودجه تخصیص یافت و ما 
ان شاهلل شاهد پیشرفت های خوبی در این زمینه خواهیم بود . دکتر سید 
سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران ضمن خیر مقدم خدمت مهمان 
ویژه این جلسه  دکتر خدابخشی  و تبریک ماه مبارک رمضان ، آرزوی 
قبولی طاعات ،  قدردانی از زحمات  معاونین و روسای ادارات   در اجرای 
طرح ها و پروژه ها گفت:این زحمات و تاش ها و ارائه گزارشات یکایک 
شما عزیزان بوده است  تا بهزیستی استان مازندران جزءاستان های برتر 

در ارزیابی عملکرد قلمداد شود.

مدیر اشتغال و کارآفریني اداره کل تعاون و کار هرمزگان:
دانش آموختگان دانشگاهي جویاي کار 

در سامانه کارورزي ثبت نام کنند
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیر کارآفریني و اشتغال 
اداره کل تع��اون، کار ورفاه اجتماعي هرمزگان گفت: دانش آموختگان 
دانشگاهي مقطع کارداني و باالتر که جویاي کار مي باشند، مي توانند 
در س��امانه طرح کارورزي ثبت نام کنند. به گزارش روابط عمومي اداره 
کل تعاون، کار ورفاه اجتماعي هرمزگان، "هادي ابراهیمي" افزود: وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي اقدام به راه اندازی سایت کارورزی نموده که 
بر اساس آن قرار است فارغ التحصیان طبق شرایط خاص و توافقی که 
بین دولت و کارفرمایان اتفاق می افتد دوره های کارورزی را طی کرده 
و برای ورود به بازار کار آماده شوند. وي، افزایش قابلیت جذب اشتغال 
دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار براي ورود 
به بازار کار، فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه 
اقتصادي، ایجاد انگیزه کارآفریني و کسب و کار در دانش آموختگان و 
ارتقاء اخاق و صاحیت حرف��ه اي دانش آموختگان را از اهداف طرح 
 کارورزي ذکر کرد. متقاضیان براي ثبت نام و کس��ب اطاعات بیش��تر 

مي توانند به آدرسkarvarzi.mcls.gov.ir مراجعه نمایند.

مصرف بنزین در استان گیالن به ۲۲ 
میلیون لیتر رسید

رشت- مهناز نوبری- مصرف یک میلیون و 722 هزار لیتر بنزین 
سوپر و  1۵ میلیون و 77۵ هزار لیتر بنزین معمولی در تعطیات اخیر 
در گیان به ثبت رسیده است . افزایش ۵7 درصدی بنزین سوپر و هشت 
درصدی بنزین معمولی نسبت به مدت مشابه سال قبل بخاطر تعطیات 
میان هفته نیمه اول خرداد است که امکان مسافرت بیش از پیش را برای 

مسافران به استان گیان فراهم کرده است. 

فعال ترین مرز ترانزیت ورود کاالي 
کشور بندرعباس معرفي شد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومي اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان علیرضا مجرد گفت : تاش 
شبانه روزی فعاالن حوزه حمل و نقل استان موجب شد هرمزگان از بین 
32 مرز فعال کشور در جایگاه نخست ترانزیت کاال قرار گیرد. مدیر کل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي هرمزگان افزود : در 2 ماهه نخست سال 
13٩6 بندرشهید رجایي  با کسب 3۵ درصد از مجموع ترانزیت کاالهای 
ورودی ، مهمترین و فعال ترین مرز ترانزیتی در کشور بود. وی اضافه کرد: 
در این مدت پانصدهزار و نهصدوهفتاد و نه )۵00٩7٩( تن کاال از طریق 
بندرعباس به دیگر مرزهای کش��ور ترانزیت شده است. مجرد بیشترین 
کااله��ای ترانزیتی از م��رز بندرعباس را مواد س��وختی ، انواع ترکیبات 
شیمیایی ، کاالهای ساختمانی ، لوازم خانگی و انواع پنبه برشمرد. مجرد  
همچنین مرزهای پرویزخان ، بازرگان و شهید باهنر  را دیگر مرزهایی نام 
برد که در جایگاه های بعدی ترانزیت ورود کاال به کشور قرار دارند و 71 
درصد از حجم کل ترانزیت کاال در کشور از طریق مرزهای نام برده شده 
صورت می گیرد و تنها 2٩ درصد متعلق به س��ایر مرزهای کشور است. 
مدیرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي هرمزگان  به میزان ترانزیت کاال 
در کشور اشاره کرد و گفت : آمار و اطاعات جمع آوري شده حاکی از این 
است که طی 2 ماهه نخست سال ٩6 ،  1۴۴0هزار تن کاالهای مصرفی و 
مواد نفتی از کشورترانزیت شده است ، که این مقدار نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 8/6 درصد افزایش داشته است .



عرضه گسترده قطعات یدکی 
بی کیفیت موتورسیکلت در بازار

نایب رئیس س��ندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور 
معتقد اس��ت دولت باید ب��ه منظور جلوگی��ری از عرضه 
گس��ترده قطع��ات خارجی به بازار، نس��بت به اخذ کامل 
مالیات و تعرفه از قطع��ات خارجی اقدام کند.  حبیب اهلل 
محم��ودان در گفت وگو با خبر خودرو با اش��اره به تبیین 
راه��کاری به منظور جلوگی��ری از عرضه قطعات خارجی 
اظه��ار داش��ت: در صورتی ک��ه عرضه کنن��دگان قطعات 
موتورس��یکلت، قطعه داخلی را توزی��ع نکنند، دولت باید 
تعرفه مالی��ات کامل را از قطعات خارج��ی دریافت کند.  
وی تصری��ح ک��رد: ام��روز دیگ��ر تعرفه کنون��ی قطعات 
موتورس��یکلت در جریان ورود قطعات خارجی به کش��ور 
تأثیر گذار نیست.  وی افزود: باید تعرفه قطعات موتورهای 
داخل��ی که دارای قطعات ایرانی اس��ت به پایین ترین حد 
ممکن کاهش یابد همچنین در این راس��تا تعرفه قطعات 
موتوره��ای وارداتی نی��ز تا 100 ی��ا 120 درصد به مدت 

حداقل دو سال افزایش یابد. 
وی همچنین بر تدوین قوانین محکم تری در راس��تای 
ورود قطع��ات خارجی به بازار داخ��ل تأکید کرد و گفت: 
در وضعیت کنونی دولت باید نس��بت به تش��دید و اعمال 
قوانی��ن جدیدی که مان��ع ورود و عرض��ه قطعات یدکی 
خارجی موتورس��یکلت به کشور می شود اهتمام بیشتری 
کند.  وی با توجه به ورود گس��ترده قطعات چینی موتور 
در بازار قطعات یدکی اظهار داش��ت: در صورتی که دولت 
نظارت بیش��تری را در این زمینه نداش��ته و شاهد توزیع 
این گونه قطعات که عمدت��ا از کیفیت پایینی برخوردارند 
به بازار قطعه یدکی باش��یم، این روند ضمن اینکه به ضرر 
تولید داخلی اس��ت بلکه متضرر اصل��ی آن مصرف کننده 

داخلی خواهد بود.
  نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور 
در ادامه با اش��اره ب��ه ضرورت توجه به تولید و اش��تغال 
داخلی به تالش تولیدکنندگان در جهت بومی س��ازی در 
صنعت موتورسیکلت پرداخت و گفت: هرچند در راستای 
جریان بومی س��ازی در تولید هم اکن��ون حدود 60 درصد 
قطعات در این صنعت در داخل و 40 درصد نیز به واس��طه 
واردات تأمین می ش��ود اما بی ش��ک در صورت بی توجهی 
ای��ن درصده��ا تغیی��ر خواهد یاف��ت.  محم��ودان افزود: 
بای��د الزام��ات و قوانین جامعی جه��ت حمایت از صنعت 
قطعه س��ازی موتورس��یکلت در ایران تدوین ش��ود تا این 
صنع��ت ارتقا یافت��ه و به لحاظ کیفیت ام��کان رقابت در 

بازارهای داخلی و خارجی را داشته باشد. 
 
  

تمهیدات دولت دوازدهم برای بهبود 
جریان تولید در صنعت خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
در خصوص وضعیت صنعت خودروسازی گفت: در دولت 
یازدهم اقدامات بس��یاری در جهت ایجاد جوینت ونچر با 
طرف ه��ای خارجی صورت گرفت و امید اس��ت در دولت 
دوازده��م این رویه ادامه پیدا کند و این قراردادها اجرایی 

شوند. 
حمی��د گرمابی در گفت وگو با خبر خودرو با اش��اره به 
توان تولید خودروسازان ایرانی افزود: خودروسازان ایرانی 
ت��وان تولید خودروه��ای اروپایی را دارن��د و زمینه برای 
ص��ادرات این خودروه��ا در منطقه محیا اس��ت، بنابراین 
فراهم س��ازی شرایط و زیرس��اخت ها برای تحقق این امر 

باید در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد. 
وی همچنین در خصوص حضور سرمایه گذاران خارجی 
در صنعت خودروس��ازی تصریح کرد: قطعا سرمایه گذاران 
خارجی عالقه مند به حضور در صنعت خودروسازی ایران 
هستند و خودروس��ازان برتر جهانی همچون فرانسوی ها 
تمایل به همکاری با تولیدکنندگان داخلی دارند، بنابراین 
دولت باید از این ش��رایط نهایت به��ره را ببرد و همکاری 
با طرف های خارجی را در اولویت فعالیت خود قرار دهد. 
وی اظهار داش��ت: مجلس شورای اس��المی و باالخص 
کمیس��یون صنای��ع و معادن حساس��یت بس��یاری روی 
کیفی��ت خودروهای داخل��ی دارند چرا که کیفی س��ازی 
تولی��د خودرو در کش��ور موجب بهب��ود وضعیت صنعت 
خودروس��ازی و افزایش رغب��ت مصرف کنندگان و جذب 

سرمایه گذاران خارجی می شود. 
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی اذعان 
داشت: امیدواریم در دولت دوازدهم تمهیدات الزم جهت 
بهبود تولی��دات داخلی در صنعت خودروس��ازی صورت 
گیرد و مسئوالن توجه الزم را به مقوله کیفیت محصوالت 
تولیدی داش��ته باش��ند تا ب��ه ج��ای واردات خودروهای 

خارجی اقدام به صادرات خودروهای داخلی کنیم. 

چگونگی اجرای قانون جدید شخص 
ثالث در سندیکای بیمه گران

 چگونگی اجرای مواد ۳2 و ۵۸ قانون جدید شخص ثالث 
در دومین جلسه کمیسیون مالی سندیکای بیمه گران ایران 

در سال ۹6 بررسی شد. 
نحوه اجرای موضوع ماده ۵۸ قانون جدید شخص ثالث طی 
نامه رئیس کل بیمه مرکزی در کمیس��یون مالی س��ندیکای 
بیمه گ��ران مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت.  در این جلس��ه 
جهت اجرای صحیح تکالیف آیین نامه شماره ۵۸ شورای عالی 
بیمه در خصوص ذخایر موسسات بیمه توسط اعضای سندیکا 
تصمیماتی اتخاذ ش��د.  در ماده ۵۸ قانون جدید بیمه شخص 
ثالث آمده،  »بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر 
اجرای تعهدات شرکت های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در 
رشته بیمه شخص ثالث نظارت کرده و از کفایت ذخایر مذکور 
جهت ایفای تعهدات آتی ش��رکت های بیمه اطمینان حاصل 
کند.« همچنین چگونگی اجرای ماده ۳2 قانون جدید شخص 
ثالث براساس درخواس��ت مدیرعامل صندوق تأمین خسارت 
بدنی دیگر دس��تور جلسه کمیس��یون مالی سندیکا بود. طی 
مذاکرات صورت گرفته، تأکید شد شرکت های بیمه در جهت 
اجرای این ماده آمادگی دارند و مقرر شد چنانچه موانعی در راه 
اجرا وجود دارد از صندوق تأمین خسارات بدنی استعالم شود. 
همچنین در ماده ۳2 این قانون آمده است: »در حوادث منجر 
به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند 
پس از قطعی ش��دن مبلغ خس��ارت برای تکمی��ل مدارک به 
منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف 
اس��ت حداکثر ظرف مدت 20روز از تاریخ قطعی ش��دن مبلغ 
خس��ارت، مبلغ خس��ارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت 
عدم مراجع��ه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض 
واری��ز را به مرجع قضایی مربوط تحوی��ل دهد. در این صورت 
تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاشده تلقی می شود. صندوق 
مکلف است بالفاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور 

را عیناً به وی پرداخت کند.«

پیش شرط های داخلی سازی خودرو
مولفه هایی که منجر به خودکفایی 

صنعت خودروی کشور می شود
همکاری های مش��ارکتی خودروسازان با هدف مونتاژ، دیگر 
گزینه مناس��بی برای پیش��برد این صنعت نیست. با توجه به 
پیش��رفت فناوری های تولید خودرو در دنیا و در ش��رایطی که 
هر روز ش��اهد ورود خودروهایی با طراحی های روز و جدید به 
بازار هس��تیم، دنباله روی از این شیوه قدیمی، تولیدکنندگان 
خودرو را از آرزوی خودروس��از شدن دور می کند. داخلی سازی 
یک مزیت رقابتی اس��ت و دس��تیابی به این مهم به چگونگی 
سیاست گذاری ها در صنعت خودروی کشورمان بستگی دارد؛ 
چرا که تصمیمات کالنی ک��ه در این صنعت تأثیرگذار گرفته 
می شود، مسیر جاده تولیدکنندگان را تا مقصد تعیین می کند. 
بومی س��ازی فناوری تولی��د یکی از مولفه های ض��روری برای 
داخلی س��ازی است. اگر چه به اذعان بس��یاری از کارشناسان 
صنعت خودرو، خودروس��ازان داخل��ی از دانش فنی الزم برای 
تولید خودرو برخوردار هس��تند، ام��ا از طرفی هم قراردادهای 
خودروس��ازان کش��ور با کش��ورهای مطرح در صنعت خودرو 
فرصت مناس��بی را پیش روی آنه��ا قرار می دهد تا دانش فنی 

تولید خودروهای جدید را هم کسب کنند. 

   تأمین مالی خودروسازان برای بومی سازی
در این بین به اعتقاد برخی فعاالن صنعت خودروی استان، 
یکی از مشکالت موجود برای داخلی سازی، نداشتن سرمایه 
کافی اس��ت. در واقع خودروس��ازان برای انجام فرآیندهای 
طراح��ی، انتق��ال دانش فن��ی و فناوری به س��رمایه کالنی 
نیاز دارند که پرداخت تس��هیالت با به��ره باال و بازپرداخت 
کوتاه مدت هم نمی تواند راهکار مناس��بی برای تأمین مالی 
باشد. رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع قطعات خودرو 
و نیرومحرکه اس��تان به اصفهان زیبا م�ی گوی��د: ی��کی از 
مش�کالتی که خ��ودروس����ازان ب��رای داخلی سازی با آن 
مواجه هستند قیمت ارز است؛ قیمت ارز در کشور ما واقعی 

نیس��ت و همین امر منجر ش��ده واردات خ��ودرو به صرفه تر 
از داخلی س��ازی باش��د. ابراهی��م احم��دی ادام��ه می دهد: 
خودروس��ازان برای بومی س��ازی خ��ودرو نیازمند س��رمایه 
کالنی هستند که تحقق این امر از طریق پرداخت تسهیالت 
کوتاه مدت به خودروس��ازان میس��ر نمی ش��ود، بلک��ه ارائه 
تس��هیالت با بازپرداخت بلندمدت یعنی بیش از 10 س��ال 
باعث می ش��ود خودروسازان برای داخلی سازی سرمایه الزم 
را در اختیار داشته باشند. احمدی می گوید: وظیفه دولت ها 
بنگاهداری نیس��ت، بلکه فقط می تواند نظارت داشته باشد؛ 
بنابراین خصوصی ساز ش��دن صنعت خودرو یکی از عواملی 
اس��ت که به رشد و توس��عه این صنعت بیش از پیش کمک 
می کند. باید به بخش خصوصی اعتماد کرد زیرا خصوصی ها 
از توانمندی بیش��تری برخوردار هستند. وی عنوان می کند: 
در حال حاضر در قراردادهای خودروسازان داخلی با شرکای 
خارجی ش��رط 40 درصد داخلی سازی عنوان می شود که در 
صورتی که قطعه س��ازان کش��ور توانمند تر شوند و همچنین 
فناوری ها به روز شود، این درصد می تواند افزایش پیدا کند. 
این نکته را نباید فراموش کرد که برای داخلی سازی کیفیت 
قطع��ات تولی��دی اهمیت وی��ژه ای دارد، بنابرای��ن همپای 

افزایش عمق داخلی سازی باید کیفیت نیز ارتقا پیدا کند. 

  تولید 100درصدی قطعات مقرون به صرفه نیست
س��رمایه گذاری ب��رای خودکفای��ی صددرص��دی قطعات 
در داخ��ل کش��ور هزین��ه  نامطل��وب و به نوعی از دس��ت 
دادن سرمایه هاس��ت. رئی��س انجم��ن صنف��ی کارفرمایی 
صنای��ع قطع��ات خ��ودرو و نیرومحرکه اس��تان اصفهان در 
این باره بیان می کند: نه تنها کش��ور م��ا، بلکه هیچ کدام از 
کش��ورهای خارجی هم از امکان داخلی س��ازی صددرصدی 
قطع��ات خودرو برخوردار نیس��تند؛ حتی صددرصد قطعات 
خودروهای��ی مانند بن��ز و تویوتا هم داخلی نیس��ت؛ تولید 
برخی از قطعات خودرو صرفه اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 
ب��رای تولید ایربگ تنها پنج یا ش��ش کارخانه در دنیا وجود 
دارد که ساالنه 100 میلیون تولید می کنند یا تولید قطعات 

تخصصی خودرو مانند انژکتور مقرون به صرفه نیست. 
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برخ��الف تص��ور، هن��وز از امض��ای نهای��ی 
بس��یاری از مذاک��رات خودروی��ی ای��ران ب��ا 
طرف های خارجی که گاهی ش��نیده می شود 
در مراحل پایانی قرار دارند، خبری نیست. این 
در حالی اس��ت که ایران از منظر جذابیت های 
س��رمایه گذاری در منطق��ه بی همتاس��ت. به 
عب��ارت دیگر اگر مزیت ه��ای رقابتی ایران در 
امر س��رمایه گذاری خارجی را بررس��ی کنیم، 
خواهیم دید که در تمام زمینه ها از مولفه های 

بسیار خوبی برخوردار است. 
ام��ا با این حال به  جز چن��د مورد هنوز پای 
بس��یاری از خودروسازان برتر دنیا به کشور باز 
نشده است. هرچند در این میان اخباری مبنی 
بر قراردادهای جدید ش��نیده می شود ولی در 
عین حال به نظر می رس��د که در این مس��یر 

دست اندازهای بسیار جدی وجود دارد. 
از سوی دیگر در خالل مناظرات کاندیداهای 
ریاس��ت جمه��وری، یک��ی از مباحث��ی ک��ه 
درخص��وص افزای��ش رش��د و س��رعت تولید 
در اقتص��اد ایران مطرح ش��د، بحث چگونگی 
جلب و جذب س��رمایه گذاری خارجی است. به 
بیان دیگر این موضوع ع��الوه بر تأمین بخش 
عمده ای از نیاز به نقدینگی، در بخش پیشران 
صنعت کشور یا همان صنعت خودرو می تواند 
به نوبه خود باعث در هم تنیدگی اقتصاد ایران 
با اقتصاد جهانی ش��ود. در کنار این بحث، این 
موض��وع را با عل��ی دینی ترکمانی، اس��تادیار 
مؤسس��ه پژوهش و مطالعات بازرگانی در میان 

گذاشتیم. 
به رغ�م مذاکرات پرش�ماری ک�ه بعد از 
اجرایی ش�دن برجام از سال گذشته آغاز 
ش�ده اس�ت، به  جز چن�د م�ورد معدود، 

به نظر می رس�د ک�ه طرف ه�ای خارجی 
همچن�ان در گی�رودار آمدن ی�ا نیامدن 
هس�تند. این موضوع چه دلیل یا دالیلی 

دارد؟ 
پی��ش از ه��ر چیز بای��د دانس��ت که جذب 
سرمایه گذاران خارجی در روند توسعه تکاملی 
ق��رار خواهد گرف��ت و این گونه نیس��ت که به 
محض برداشته ش��دن تحریم ها، شرایط برای 
جذب س��رمایه  خارجی فراهم ش��ود، بنابراین 
نباید انتظار داش��ته باش��یم یک ب��اره به جای 
۳میلیارد دالری که گفته می ش��ود از زمان لغو 
تحریم ها به کش��ور جذب ش��ده است، ناگهان 
۳0 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب اقتصاد 
کش��ور ش��ود. به نظر من مهم ترین موضوع در 
ج��ذب س��رمایه گذار خارج��ی این اس��ت که 
ریس��ک سرمایه گذاری در کش��ور کاهش پیدا 
کند و این موضوع به ش��دت تحت تأثیر شرایط 
سیاس��ی خارجی کش��ور در ارتباط با جهان و 

خاورمیانه است. 
از سوی دیگر باید ش��رایط به گونه ای فراهم 
ش��ود که بازده س��رمایه گذاری در سطح قابل 
مالحظه ای افزایش یابد چون س��رمایه گذار با 
دو ش��رط به کش��ور ورود می کند؛ یکی از این 
ش��رایط تضمین بازگش��ت اصل هزینه اس��ت 
و دیگ��ر اینکه بازدهی س��رمایه اش نس��بت به 
گزینه های دیگری که وجود دارد، باالتر باشد. 
یعنی هن�وز این موضوع برای طرف های 

مورد مذاکره به اثبات نرسیده است؟ 
البته براس��اس گزارش ها برخی مذاکرات در 
حال نهایی ش��دن و برخی دیگر نیز در ش��رف 
اجراس��ت، اما از سوی دیگر باید در نظر گرفت 
که طرف ه��ای خارج��ی از چه ب��ازار و با چه 

امکاناتی به ایران می آیند. باید جایگاه خودمان 
را در صنعت خودرو در نظر بگیریم و ببینیم در 
س��طح جهانی این صنعت کجا قرار داریم، هم 
از نظ��ر تولید، هم از نظر صادرات و هم از نظر 

تکنولوژی ساخت. 
ضم��ن اینکه وقت��ی از کاهش ریس��ک 
صحب��ت می کنی��م بای��د بدانیم ک��ه این 
موضوع برای سرمایه گذار خارجی به شدت 
مهم اس��ت. به عنوان مثال اگر تنش س��ال 
گذشته ترکیه و روس��یه را به یاد بیاوریم، 
می بینیم تنش��ی که ترکیه درگیر آن ش��د 
به چه می��زان در جذب س��رمایه خارجی 
تأثیر گذاش��ت و اقتصاد این کش��ور تحت 
تأثیر این موض��وع قرار گرفت. این موضوع 
نش��ان می دهد که روابط خارجی در روابط 
اقتصادی و جذب س��رمایه گذاری بس��یار 

تأثیر گذار خواهد بود. 
از منظ�ر داخل�ی چگون�ه می ت�وان به 

سرمایه گذار خارجی اطمینان داد؟ 
باید به س��رمایه گذار خارجی اطمینان داده 
ش��ود و برای این کار تنفیذ قرار دادها بس��یار 
مهم اس��ت. تنفیذ قرار داد به این معنی اس��ت 
که وقتی قرار دادی بس��ته می ش��ود، تحت هر 
ش��رایطی آن قرار داد الز م االجراست. متأسفانه 
در ش��رایط اقتصادی و سیاس��ی، ب��ا تغییرات 
دولت ها بس��یاری از قرار داده��ا در نظر گرفته 
نمی ش��ود و امضاهای مدیران پیشین بی اعتبار 
می ش��ود و چنین مس��ئله ای میزان اطمینان 
نس��بت به آین��ده را کاهش می ده��د و باعث 
می ش��ود همه برنامه ریزی ها کوتاه مدت شود. 
ب��اال بودن اطمینان، نداش��تن انگی��زه را برای 
س��رمایه گذاری در ایران، چه توسط ایرانی ها و 

چه توسط خارجی ها کاهش می دهد. 
تغییر قوانین  ی�ا تصمیم  هایی که گاهی 
از س�وی کارشناسان و دس�ت اندرکاران 
نامی�ده  خلق الس�اعه  خ�ودرو  صنع�ت 
می ش�وند، چگونه در اخ�ذ تصمیم گیری 

سرمایه گذار خارجی تأثیر می گذارد؟ 
در ای��ران یک بازار ب��ا ۸0 میلیون متقاضی 
وجود دارد و بازارهای کش��ورهای همس��ایه را 
ه��م در اختیار داریم که ح��دود 400 میلیون 
نف��ر جمعیت دارند. این موضوع می تواند عامل 
جذب س��رمایه گذار خارجی در کش��ور باشد و 
در واق��ع انگی��زه خوبی اس��ت که ب��ه موجب 
آن، س��رمایه گذار می توان��د برای ص��ادرات به 
کشورهای منطقه و آس��یای میانه برنامه ریزی 

کند. 
ام��ا بای��د اش��اره کن��م نگاهی ب��ه وضعیت 
مناطق آزاد نش��ان می دهد که مقررات حاکم 
ب��ر آنها از نظ��ر تش��ویق ها و تس��هیالتی که 
برای س��رمایه گذار خارجی قائل شدند، از نظر 
بازگش��ت اصل و فرع سرمایه تفاوت چندانی با 
مناطق آزاد چین ندارد ولی جذب سرمایه گذار 
برای آن مناطق نیز بسیار اندک بوده است که 
این موضوع به دیپلماس��ی سیاسی و اقتصادی 
ما ارتب��اط دارد. تا زمانی که ب��ا جامعه جهانی 
در رابطه ب��دون تنش ق��رار نگیریم، تصویری 
که جامعه جهانی از ما خواهد داش��ت، تصویر 
مناس��بی برای س��رمایه گذاری نیست، در این 
صورت وقتی به کشور می آیند، شرایط ویژه ای 
را می طلبن��د. مثل پوش��ش بیم��ه ای باال که 
می تواند به ضرر ما تمام شود. البته با توجه به 
سیاست خارجی که ایران در پیش گرفته، این 
موضوع به سرعت در حال کم رنگ شدن است. 

تأثیر دست اندازهای سیاسی در مسیر قراردادهای خودرویی

روزهایی که درهای خروج از تحریم در حال 
بازگش��ایی بود تاکیداتی مبنی بر س��اماندهی 
ورود قطع��ات خ��ودرو ب��ه کش��ور از س��وی 
کارشناسان و فعاالن صنعت قطعه و نیازسنجی 
برای ورود قطعات مورد نیاز بازار انجام ش��د تا 
براساس نیاز واقعی بازار و در صورت نبود تولید 

در داخل، قطعات وارد شود. 
ب��ا گذش��ت چند م��اه از مطرح ش��دن این 
مس��ئله اقدام��ی در ای��ن زمینه انجام نش��ده 
اس��ت و گالیه هایی از س��وی برخی صنف های 
قطعه سازی مبنی بر انبار کاالهای شان به دنبال 
ورود بی رویه قطعات خارجی ش��نیده می شود. 
این گزارش اقدام��ات انجمن تخصصی صنایع 
همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور و 
انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های 
خ��ودرو در این زمینه را بررس��ی کرده که در 

ادامه می خوانید. 

جای خالی تعامل برای ساماندهی ورود 
قطعات

آرش محبی ن��ژاد، دبی��ر انجم��ن تخصصی 
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور 
در ای��ن باره اظهار کرد: ای��ن انجمن به دنبال 
ساماندهی این مسئله بود اما متأسفانه اقدامی 
نش��ده و هماهنگی بین دس��تگاه های مرتبط 
وجود ن��دارد و تا زمانی  که بین س��ازمان های 
مختلف اع��م از مرکز امور اصن��اف و بازرگانی 
در وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، گمرکات، 
س��ازمان ملی اس��تاندارد و دیگر سازمان های 
مرتب��ط هماهنگی جامعی ش��کل نگیرد، این 
مهم عملیاتی نمی ش��ود. در ح��ال حاضر این 
هماهنگ��ی به ظاهر عملی نیس��ت و انجام آن 

با موانعی مواجه است. 
این فعال صنعت قطعه معتقد اس��ت که باید 
متولی چنین امر مهمی دولت باشد و با انتخاب 
ک��د کاالیی، مس��ئله ای ک��ه پیش ت��ر وزارت 
بهداشت برای سلسله لوازم بهداشتی اختصاص 
داده بود، کار را به طور نس��بی سامان دهد. در 
نتیج��ه اگر همین اقدام ب��رای صنعت قطعه و 
ورود آنها به کش��ور انجام شود، ممکن است به 

یک جمع بندی خوبی رسید. همه دستگاه های 
دخیل در این امر س��ازمان های دولتی هستند 
اما این پرس��ش به وجود می آی��د که چرا این 

تعامل وجود ندارد؟ 
محبی ن��ژاد یکی از دالیل ای��ن روند را مهم 
کردن کاالها دانس��ت و گفت: در وهله نخست 
در بحث اولویت بندی ها نمی توان چنین روشی 
را ب��رای تمام کاالها اجرا کرد و در حال حاضر 
اولویت نخس��ت با مواد خوراکی و بهداش��تی 
اس��ت و قطعات خ��ودرو در اولویت های بعدی 
قرار دارند، از این رو برای اجرایی شدن این امر 

نیاز به زمان بیشتری است. 
وی درباره تحقق ساماندهی ورود قطعات در 
س��ال آینده نیز اظهار کرد: اگ��ر برنامه وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت در دس��تور کار قرار 
گرفت��ن این موضوع برای س��ال آینده باش��د، 

می توان امید داش��ت کار به مرحله اجرا برسد. 
در حال حاض��ر گالیه های زیادی از صنف های 
مختلف درب��اره واردات کاالها حتی از مبادی 
رسمی مطرح می شود در حالی  که محصوالت 
داخلی در انبارها خاک می خورد، اما این مسئله 
هم باعث نمی شود انجمن های فعال در صنعت 
قطعه به طور جدی تر موضوع را پیگیری کنند. 
مدیرعامل ش��رکت تولیدی صنعتی پروزن 
و متالورژی پودر مشهد به پیشنهاد انجمن با 
هدف رفع این چالش اشاره کرد و گفت: یکی 
از راهکارهای��ی که انجم��ن تخصصی صنایع 
همگ��ن نیرو محرک��ه و قطعه س��ازی کش��ور 
پیش��نهاد داده نش��ان دار کردن کاالهاس��ت، 
بنابرای��ن ضروری اس��ت در مبادی ورودی یا 
در مکان های��ی که تولیدکنن��دگان معتبر در 
حال فعالیت هس��تند یک نشان کاال یا بارکد 

یا کاالنما وجود داشته باشد و بدون این نشان 
در بازار یدکی، حتی به وس��یله خودروسازان 
نیز قطعه ای قابل خرید نباشد. این کد صحت 
و س��المت کاال و ورود آن را از مبادی رسمی 
تأیید می کند یا از س��وی تولیدکننده معتبر 

تأیید شده است. 
وی معتقد اس��ت در چنین شرایطی کاالی 
قاچ��اق قابلیت توزیع و فروش در بازار نخواهد 
داش��ت. یک��ی از موضوع هایی که ای��ن روزها 
دوباره داغ شده بحث واردات در قبال صادرات 
در صنعت خودرو اس��ت. در این ش��رایط این 
پرسش مطرح می ش��ود که آیا این قانونمندی 
تأثی��ری بر س��اماندهی ورود قطع��ات خواهد 

داشت؟ 
به گفته دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن 
نیرو محرکه و قطعه سازی کشور حداقل واردات 
از مبادی رس��می مورد کنترل خواهد بود زیرا 
امروز مشکل اساس��ی این صنعت قاچاق است 
که حجم آن بیشتر از واردات رسمی کشور در 

حال انجام است. 

تعرفه باال راهی برای تنظیم ورود کاالها
بعضی معتقدند برخی کاالهایی که به صورت 
رس��می وارد می شود در کش��ور تولید دارد و 
البته از سوی دیگر، استدالل واردکنندگان نیز 
این اس��ت که واردات با هدف تأمین نیاز بازار 
انجام ش��ده اس��ت. این تناقض گویی ها از کجا 

نشأت می گیرد؟ 
محبی نژاد در پاس��خ به این پرس��ش گفت: 
به طور معمول مجوز ورود کاالیی که در داخل 
تولید می ش��ود، لغو خواهد ش��د اما در برخی 
شرایط ممکن است این اتفاق رخ دهد و تأکید 
انجمن مبنی بر افزای��ش تعرفه های ورود کاال 
حداق��ل در این صنعت تا س��قف ۳2درصد، با 
هدف رفع چنین مش��کالتی اس��ت که در بازار 
لوازم یدکی شاهد آن هس��تیم. افزایش تعرفه 
قطعات به ویژه برای قطعات خاص این مش��کل 
را در عمل برطرف می کند زیرا زمانی که تولید 
باکیفی��ت کاال در داخل وج��ود دارد ضرورتی 

برای واردات آن نخواهد بود. 

تشکیل کارگروه توان سنجی قطعه سازان

گزارش2

خبر خبر
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در حال��ی  که طی روزهای گذش��ته بح��ران قطر بازتاب 
چندانی در رسانه های آمریکا نداشته است   و با آن به عنوان 
 یک ن��زاع میان متحدان ایاالت متحده برخورد ش��ده بود، 
ناظران سیاسی شاهد سردرگمی در سیاست دولت آمریکا و 
تناقض گویی  بی سابقه مقام های این کشور در خصوص نزاع 
قطر با عربس��تان و متحدان آن هس��تند.   به گزارش ایرنا، 
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در گزارشی از قول چند مقام 
بلندپایه کاخ سفید مدعی شده بود که کاخ سفید به  دنبال 
کاهش تنش میان قطر و عربستان و حل و فصل آن است. 
همزمان وزارت خارجه و پنتاگون بر اهمیت راهبردی قطر 
برای  آمریکا در خاورمیانه تأکید کرده و خواس��تار گفت وگو 
میان شیخ نش��ین های خلیج فارس شدند،  اما روز سه شنبه 
ناگه��ان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتش��ار چند 
توییت علیه قطر، ش��وک بزرگی به سیاستمداران و  ناظران 

در آمریکا وارد کرد.   ترامپ صبح سه شنبه به وقت واشنگتن 
در صفحه توییتر خود، تصمیم کش��ورهای عرب حاش��یه 
خلیج فارس را برای قطع  رابطه  با قطر س��تود و نوش��ت: در 
س��فر اخیرم به خاورمیانه اعالم کردم دیگر نمی توان کمک 
مالی به ایدئولوژی افراط گرایانه را تحمل   کرد. رهبران )عرب( 

انگشت اتهام را به سمت قطر گرفتند . 
این سخنان، نه تنها با موضع به ظاهر میانجیگرانه دستگاه 
دیپلماسی و وزارت دفاع آمریکا تناقض داشت، بلکه به تعبیر 
واش��نگتن  پست چرخش��ی کامل از سیاست قدیمی کاخ 
س��فید برای حفظ فاصله برابر با متحدان عرب آمریکا بود. 
  برخی تحلیلگران بر این باور هستند که بحران قطر بار دیگر 
نش��ان داد دونالد ترامپ وزارت خارجه، پنتاگون و کنگره را 
در  جریان تصمیم های حساس سیاست خارجی قرار نداده و 

راسا و براساس تشخیص خود تصمیم گیری می کند.  

بحران قطر و سردرگمی در دولت ترامپ

   »کلی�ر م�ک کس�کیل«، س�ناتور 
دموکرات از ایالت میزوری آمریکا گفت: 
»دونالد ترام�پ« رئیس جمهوری آمریکا 
درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا 

»به طرز عجیبی سکوت« کرده است. 
 مذاکرات گسترش همکاری های ایران و 
بالروس میان مصطفی اویسی سفیر ایران 
و والدیمیر سماشکو معاون نخست وزیر و 
ویتال�ی ووفک وزیر صنایع بالروس برای 
راهکارهای گسترش همکاری های تهران 

و مینسک برگزار شد. 

محمدج�واد ظریف، وزی�ر امور خارجه ایران صبح چهارش�نبه در 
چارچوب رایزنی های مس�تمر مقامات ایران و ترکیه به آنکارا سفر 

کرد. 

تیتر اخبار

معاون س��ازمان محیط زیس��ت ضمن اعالم اینکه بازرسان 
س��ازمان محیط زیس��ت برای بررس��ی پرونده م��رگ پلنگ 
هیرکان به استان گلستان رفته اند، تصریح کرد: دستور داده ام 
با متخلفان برخورد قاطع ش��ود. به گزارش مهر، فرهاد دبیری 
در پاس��خ به پرسشی درباره هیرکان، پلنگ ماده تلف شده در 
گلستان، توضیح داد: در اداره کل استان گلستان پس از حدود 
دو س��ال نگهداری پلنگ هیرکان به این جمع بندی می رسند 
که حیوان به انسان عادت نکرده و می توان آن را در پارک ملی 
گلستان رهاسازی کرد. اما حیوان آنجا رقیب عمده ای دارد که 
آن هم پلنگ های دیگر اس��ت که از قلمرو خود دفاع می کنند 
و ممکن است این توله پلنگ وارد قلمرو آنها شده و تلف شده 

باش��د. وی تأکید کرد: مشکل اینجاس��ت که با این اتفاق اداره 
محیط زیست گلستان باید بالفاصله موضوع را گزارش می داده، 
اما تأخیر کرده و تأکید من این است که حتماً کسانی که تأخیر 
ک��رده یا گزارش خالف واقع داده اند باید با آنها برخورد ش��ود. 
معاون محیط زیس��ت طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست 
تصریح کرد: احتماالً ترس بیجا به خاطر دفاع قبلی از رهاسازی 
حیوان باعث این پنهان کاری در استان شده در حالی  که اینها 
بای��د منظم گزارش داده می ش��د و من دس��تور دادم که این 
موضوع باید پیگیری و مشخص شود. چه کسانی و چرا به موقع 
گزارش ندادند. دبیر ادامه داد: االن بازرس��ان سازمان به استان 

رفته و در این زمینه در حال بازجویی از مسئوالن هستند. 

معاون سازمان محیط زیست اعالم کرد 
بازجویی از متخلفان پرونده مرگ پلنگ هیرکان

  س�ردار س�یروس فتحی، رئیس مرکز 

انتظام نیروی انتظامی گفت: س�ه گروه از 
کارکن�ان دارای ش�رایط ویژه موسس�ات 
حفاظت�ی و مراقبت�ی با پیگی�ری نیروی 
انتظام�ی، مج�وز حم�ل س�الح دریافت 

می کنند. 
  س�میره صباح، معاون اداره کل نظارت 
بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو، 
مطلب منتشر شده درباره »سرایت بیماری 
خطرناک از طری�ق خفاش ها به خرما های 
بم« در شبکه های اجتماعی را تکذیب کرد. 

ش�هیندخت موالوری، معاون امور زنان و خانواده ریاس�ت جمهوری 
گف�ت: در حال رایزنی با رئیس جمهوری برای حضور بیش�تر زنان در 

دولت آینده هستیم. 

تیتر اخبار

مدی��رکل می��راث فرهنگی و گردش��گری سیس��تان و 
بلوچس��تان از احداث یک شهرک گردشگری در محدوده 
چابهار با سرمایه ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون دالر از سوی یک 
ایرانی مقیم امارات خبر داد. کامبیز مشتاق گوهری با اشاره 
به استقبال سرمایه گذاران ایرانی برای فعالیت در این استان 
به دنبال نام گذاری امسال با عنوان »گردشگری سیستان و 
بلوچستان« و رشد گردشگری این منطقه در مدت کوتاه به 
ایسنا، گفت: این میل، بیشتر در بخش اقامتی و بوم گردی 
بوده است. حتی س��رمایه گذاری ایرانی از دوبی قصد دارد 
ش��هرک گردش��گری را در اراضی ش��هر جدید )روستای 
باس��تانی( »تیس« در جنوب اس��تان و از توابع شهرستان 
چابه��ار، اح��داث کند و اع��الم کرده رقمی بال��غ بر ۵۰۰ 
میلیون دالر س��رمایه گذاری خواهد کرد. گوهری، از برنامه 

این استان برای افزایش تعداد بومگردی ها تا ۲۰۰ واحد، تا 
پایان امس��ال خبر داد. وی این اقامتگاه ها را در گردشگری 
بسیار کارگشا دانست و افزود: تمرکز ما به نسبت هتل، روی 
احداث بوم گردی ها است، چون سریع تر راه اندازی می شوند. 
در بافت روس��تایی و عش��ایری این اس��تان، مخصوصا با 
توجه به تمرکز گردش��گری سیستان و بلوچستان در این 
ح��وزه و پراکندگی آثار تاریخی، بیش��تر به کار می آیند و 
به س��رمایه گذاری کالن هم نیازی ندارند. مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان 
در ادامه به پرونده های این اس��تان برای ثبت در فهرس��ت 
می��راث جهانی یونس��کو، اش��اره ک��رد و گف��ت: در حال 
حاضر سه پرونده »آس��بادها«، »باغ شهر جالق سراوان« و 

»قلعه های بلوچستان« در حال تکمیل هستند. 

احداث شهرک گردشگری ۵00 میلیون دالری در چابهار

فس�تیوال  داوران  هی�أت  جای�زه    
بین المللی »دریاچ�ه ماموت« آمریکا به 
فیلم سینمایی »دم سرد« ساخته عباس 

رزیجی اهدا شد. 
 نمایش »ش�ب و خون« اثر هنرمندان 
ش�هر تبریز ایران در س�الن یاشار کمال 
مرکز هنرهای معاصر شهر آنکارا پایتخت 

ترکیه به روی صحنه رفت. 

فیلم سینمایی »یادم تو رو فراموش« به کارگردانی علی عطشانی 
در هشتمین فستیوال فیلم جاگاران هند به نمایش در می آید. 

تیتر اخبار

هفته دوم لیگ جهانی والیبال از 19 خرداد ماه به میزبانی 
سه کشور ایران، بلغارستان و فرانسه آغاز می شود. رقابت های 
این هفته با دیدار صربس��تان و آرژانتین در سالن 1۲ هزار 
نف��ری آزادی تهران آغاز می ش��ود و با برگ��زاری 18 دیدار 
در سه کش��ور میزبان پیگیری خواهد ش��د. تیم های ملی 
والیب��ال ایران، بلژیک، آرژانتین و صربس��تان در گروه D و 
در س��الن 1۲ هزار نف��ری آزادی در هفته دوم لیگ جهانی 
به مصاف یکدیگر می روند. در بین چهار تیم شرکت کننده 
در رقابت های هفته دوم لیگ جهانی در تهران، صربستان با 
9 مدال و ۲۰ سال حضور در این رقابت ها باتجربه ترین تیم 
است. بعد از صربستان، ش��اگردان خولیو والسکو سرمربی 
تیم ملی والیبال آرژانتین با 19 دوره حضور در لیگ جهانی 

با س��ابقه ترین تیم مسابقات تهران هس��تند. از سوی دیگر 
ملی پوشان ایران در بازی های المپیک ۲۰16 ریو با عملکرد 
شایسته به عنوان پنجم مش��ترک دست یافتند. حضور در 
جمع چهار تیم برتر جهان و المپیک در پایان سال ۲۰۲۰ از 
جمله برنامه های فدراسیون والیبال برای این رشته ورزشی 
اس��ت که ش��روع آن با جذب ایگور کوالکووی��چ به عنوان 
س��رمربی تیم ملی والیبال ایران زده شد. تیم ملی والیبال 
ایران در هفته نخست لیگ جهانی و در کشور ایتالیا سه بر 
صفر مغلوب میزبان شد، سه بر یک نتیجه را به برزیل واگذار 
کرد و در بازی آخر هفته نخست با ترکیب جوانان خود سه 
بر یک لهس��تان را شکست داد تا با یک برد و سه امتیاز در 

رتبه دهم جدول و یک پله باالتر از آرژانتین قرار گیرد. 

لیگ جهانی والیبال در تهران و رویای ایران

   »ساس�ان انص�اری« یک�ی از بهترین 
گلزنان فصل گذش�ته لی�گ برتر فوتبال 
باشگاه های ایران به تیم سپاهان اصفهان 

ملحق شد. 
 رئ�ال مادرید ب�ه دنب�ال تصاحب جام 
قهرمان�ی اللیگا و لیگ قهرمان�ان اروپا از 
بارسلونا پیشی گرفت و در صدر رده بندی 

باشگاه های فوتبال اروپا ایستاد. 
 مجله فرانس فوتبال نام لیونل مسی را 
از فهرس�ت 11 بازیکن منتخب فصل لیگ 

قهرمانان اروپا حذف کرد. 

آخرین رده بندی تیم های ملی فوتبال س�احلی جهان اعالم شد و 
تیم ایران برای نخستین بار با دو پله صعود در رتبه سوم جهان قرار 

گرفت. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیامی حوادث تروریستی روز گذشته در تهران را محکوم کرد. به گزارش مهر، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره 
اع�الم ک�رد: ما حوادث تروریس�تی در تهران را محکوم ک�رده و رویداد مذکور را به دقت دنبال خواهیم کرد. وی در ادامه این پیام افزود: امروز نیز همانند ایامی که یک حمله تروریس�تی در 

جهان اتفاق می افتد روز تلخی است. ما این رویداد را به ایران تسلیت می گوییم.

حمالت تروریستی در ایران که گروه تروریستی داعش 
مسئولیت آن را به عهده گرفته، واکنش های زیادی در 
پی داشته اس��ت. به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه ایران که روز چهارشنبه برای دیداری 
رس��می به ترکیه سفر کرده بود، در آیین استقبال در 
فرودگاه اس��ن بوغای ترکیه، با اظهار تاس��ف از حادثه 
تروریس��تی در تهران گفت: تروریس��م مشکلی است 
که در س��طح خاورمیانه و جهان با آن مواجه هستیم. 
ظری��ف افزود: به لحاظ امنیتی و اقدامات تروریس��تی 
ش��رایط بسیار بدی در منطقه حاکم است. وی با بیان 
اینکه کل منطقه ناامن شده است، اظهار کرد: این اقدام 

کور را محکوم می کنیم. 

1- پوتین در پیام به روحانی حمله های 
تروریستی را محکوم کرد

والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روس��یه در پیامی به 
حسن روحانی همتای ایرانی خود، حمله تروریست ها 
ب��ه تهران را محک��وم کرد. پوتین روز چهارش��نبه در 
پیام خود به روحانی، ضمن تس��لیت شهادت شماری 
از ایرانی��ان در حمله تروریس��ت ها به تهران، نوش��ت: 
این جنایت بار دیگر ضرورت گس��ترش همکاری های 
بین المللی در مبارزه با تروریس��م را نش��ان داد و این 
عملی��ات را قاطعانه محکوم می کنیم. رئیس جمهوری 
روس��یه در این پیام که توس��ط دفتر مطبوعاتی کاخ 
کرملین منتش��ر ش��ده، بر آمادگی طرف روسی برای 
همکاری با شرکای ایرانی در عرصه مبارزه با تروریسم 
تأکید کرده اس��ت. پوتین در پی��ام خود همچنین با 
بس��تگان ش��هدای حمله تروریس��ت ها به تهران ابراز 
هم��دردی و برای مصدومان این حوادث، س��المتی و 

بهبودی آرزو کرده است.

کرملین بر ضرورت مبارزه با تروریسم تأکید کرد
سخنگوی کاخ کرملین مقر ریاست جمهوری روسیه 
حمله تروریست ها به مجلس و حرم مطهر رهبر فقید 
انق��الب اس��المی در تهران را به »ش��دیدترین وجه« 
محکوم کرد. دیمیتری پس��کوف گفت: بدون ش��ک 
این گون��ه حمله های تروریس��تی را به ش��دت محکوم 
می کنی��م. این اقدامات الیق ش��دیدترین محکومیت 
است. شبکه تلویزیونی روسی الیف نیوز روز چهارشنبه 
به نقل از س��خنان پس��کوف گفت: ادام��ه حمله های 
تروریست ها بار دیگر ضرورت و اهمیت تشریک مساعی 
و هماهنگی اقدامات در مبارزه با تروریسم ازجمله در 

مبارزه با گروه داعش را نشان می دهد. 

2- الوروف: عملیات تروریست ها در تهران 
نشانه ضرورت سرکوبی تروریسم است

سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه 
حمالت روز چهارشنبه تروریست ها در تهران بی سابقه 
بود، تأکید کرد که این عملیات نشانه ضرورت سرکوبی 

تروریسم اس��ت. الوروف روز چهارشنبه در کنفرانس 
مطبوعاتی مش��ترک با آلفونسو داستیس کسدو، وزیر 
امور خارجه اسپانیا گفت: اقدامات تروریست ها در حرم 
امام خمینی )ره( و مجلس ش��ورای اسالمی در ایران 
نش��ان داد ک��ه تروریس��ت ها آرام نمی گیرند. الوروف 
افزود: روس��یه آمادگی دارد تالش ه��ای الزم را برای 
مهار تروریس��ت ها ب��ه کار گیرد. وزیر خارجه روس��یه 
گفت: در شرایط افزایش بی سابقه فعالیت تروریست ها 
و افراط گرایان، فعالیت این گروه کاری اهمیت می یابد. 
حمالت روزمره تروریست ها بیانگر این واقعیت است که 

آنها آرام نمی گیرند. 

ایران به حمله تروریست ها پاسخ کوبنده می دهد
مع��اون کمیس��یون امور دفاع��ی و امنیتی ش��ورای 
فدراسیون مجلس سنای روسیه گفت: ایران به حمله 
روز چهارش��نبه تروریس��ت ها به تهران، کوبنده ترین 
پاس��خ را خواه��د داد. آژانس اخبار فدرال روس��یه به 
نقل از فرانتس کلینتسویچ، معاون کمیسیون دفاعی و 
امنیتی شورای فدراسیون مجلس سنای روسیه نوشت: 
چند داعش��ی با انجام اعمال تروریس��تی در حرم امام 
خمینی)ره( که از اماکن مقدس محسوب می شود و به 
یک ساختمان مجلس)شورای اسالمی( درصدد توهین 
بزرگی به ایران بودند. وی افزود: هیچ ش��کی ندارم که 
ایران به این اقدام ها ش��دیدترین پاسخ را خواهد داد، 
زیرا مانند کش��ورهای اروپای غربی نیست که چنین 
توهینی را تحمل کرده و بپذیرد. در جمهوری اسالمی 

دیدگاه های جدی مطرح است. 

3- رئیس شورای روابط خارجی آمریکا: حوادث 
تهران باید مثل حوادث اروپا محکوم شود

رئیس ش��ورای روابط خارجی آمریکا با انتشار پیامی 
خطاب به رئیس جمهور کشورش به حادثه تروریستی 
روز چهارشنبه تهران واکنش نشان داد. ریچارد هاس، 
رئیس ش��ورای روابط خارجی آمریکا و مش��اور ارشد 
پیش��ین وزیر امور خارجه این کش��ور با انتشار پیامی 
در صفحه توئیتر خود خطاب به رئیس جمهور آمریکا 
نوشت: اگر قرار باش��د محکوم کردن تروریسم معنی 
داشته باشد نباید این کار به صورت گزینشی انجام شود. 

حوادث تهران نیز باید مثل اروپا محکوم شود. 

فرانسه حمالت تروریستی تهران را محکوم کرد
وزارت امورخارج��ه فرانس��ه روز چهارش��نبه حمالت 
تروریس��تی در ای��ران را محک��وم ک��رد. ب��ه گزارش 
خبرگزاری فرانسه از پاریس، وزارت امور خارجه فرانسه 
با صدور بیانیه ای در این باره اعالم کرد:  »وزارت خارجه 
فرانسه حمالت گروه داعش به ساختمان پارلمان ایران 
و آرامگاه امام خمینی)ره( را به شدت محکوم می کند.«

4- سناتور فرانسوی: هیچ کس از این نوع 
حمالت نفعی نخواهد برد

نایب رئیس کمیته روابط خارجی سنای فرانسه اعالم 
کرد که تروریست ها با حمله خود نمادهای دموکراسی 
ایران را مورد هدف قرار دادند. ناتالی گوله، نایب رئیس 
کمیته روابط خارجی سنای فرانسه در واکنش به حمله 
تروریستی روز چهارشنبه تهران با محکوم کردن این 
حادث��ه اعالم کرد: هیچ کس از این نوع حمالت نفعی 
نخواهد برد. وی افزود: ایران تنها کشور در خلیج فارس 
اس��ت که دارای یک پارلمان دموکراتیک است. ایران 
اخیرا در انتخابات ریاس��ت جمه��وری خود یک روند 
دموکراتی��ک را به نمایش گذاش��ت. گول��ه ادامه داد: 
بدون ش��ک تنش های اخیر ایجاد شده در خاورمیانه 
و اس��تراتژی جدید آمریکا باعث بر هم خوردن ثبات 
خلیج ف��ارس خواهد ش��د. به گفته گوله ب��ا توجه به 
بحران دیپلماتیک در شورای همکاری کشورهای عربی 
خلیج فارس در رابطه با قطر انجام چنین حمالتی تنها 

باعث افزایش تنش در منطقه خواهد شد.
 

۵- وزیرخارجه ایتالیا: حمله به تهران نشان 
داد که نیاز به یک استراتژی بلند مدت است

آنجلین��و آلفان��و، وزیر خارج��ه ایتالی��ا در واکنش به 
حمالت تروریس��تی در تهران گفت: حمله تروریستی 
به تهران نشان داد که نیاز به یک استراتژی بلند مدت 
علیه تروریسم است. آلفانو روز چهارشنبه درکنفرانس 
مطبوعات��ی پایان دیدار با همتای ارمن��ی خود ادوارد 
نعلبندی��ان در محل وزارت خارجه ایتالیا با اش��اره به 
حمالت تروریس��تی داع��ش در مجل��س و حرم امام 
خمینی)ره( گفت: حم��الت در تهران تأییدی بر نیاز 
به کار با تمام متحدین برای یک اس��تراتژی بلند مدت 
علیه تروریسم است که شامل عناصر امنیتی و عناصر 
گفت وگوی سیاس��ی و مذهبی ش��ود. وی با تأکید بر 
اینکه تروریسم به ش��رق و غرب ضربه می زند، افزود: 
تروریسم بار دیگر و این بار به منطقه ای حساس مانند 
ایران ضربه زد. ایتالیا حمایت خود را با حضور در تمام 

مناطق درگیری تضمین می کند. 

6- اعالم همبستگی ارمنستان با مردم ایران

ادوارد نعلبندیان، وزیر امور خارجه ارمنستان حمالت 
تروریستی در ایران را به شدت محکوم کرد. به گزارش 
خبرگ��زاری ارمنس��تان)آرمن پ��رس(، وی گفت: ما 
حمالت روی داده در مجلس و حرم امام خمینی)ره( 
را به ش��دت محکوم و با مردم ایران اعالم همبس��تگی 

می کنیم. 

تسلیت وزارت خارجه ترکیه به دولت ایران
وزارت امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه با انتشار پیامی 
از حمالت تروریس��تی در آرام��گاه امام خمینی)ره( و 
مجلس ش��ورای اس��المی ایران ابراز تأس��ف و آن را 
محکوم ک��رد. وزارت امور خارج��ه ترکیه در این پیام 
حمالت تروریس��تی تهران را که منجر به ش��هادت و 

زخمی شدن شماری از شهروندان ایرانی شد، محکوم 
کرد. در این بیانیه آمده اس��ت: جان باختن تعدادی از 
ش��هروندان ایران را به بستگان آنها، مردم و دولت این 
کش��ور تس��لیت عرض می کنیم و این حمله شنیع را 
محکوم، برای قربانیان از خداوند طلب آمرزش و برای 

مجروحین آرزوی سالمتی می کنیم. 

وزارت خارجه سوریه، پارلمان عراق و رئیس 
اقلیم کردستان عراق حمالت تروریستی 

تهران را محکوم کردند
وزارت خارجه س��وریه حمالت تروریس��تی صبح روز 
چهارشنبه به مجلس شورای اسالمی و حرم مطهر امام 
خمینی )ره( را به شدت محکوم کرده و ضمن تسلیت 
به خانواده شهدا اعالم کرد که دولت و ملت سوریه در 
کنار ملت ایران خواهد ایستاد. همچنین پارلمان عراق 
حمله تروریس��تی به مجلس ش��ورای اسالمی و حرم 
مطهر امام خمین��ی)ره( را محکوم کرد. کمیته روابط 
خارجه پارلمان عراق در بیانیه ای حمله تروریستی به 
مجلس شورای اسالمی و حرم مطهر امام خمینی)ره( 
را محکوم کرد. همچنین رئیس اقلیم کردستان عراق 
حمالت تروریس��تی صبح روز چهارشنبه در تهران را 
محکوم کرد. مس��عود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان 
ع��راق در بیانیه ای اع��الم کرد: ما به ش��دت حمالت 
تروریستی به تهران را محکوم می کنیم و این حادثه را 
به ملت ایران و خانواده شهدا تسلیت می گوییم. وی در 
ادامه گفت: تروریسم دشمن مشترک تمام کشورهای 
منطقه است و برای مبارزه با آن تمام کشورهای منطقه 

باید تالش کنند. 

7- رئیس پارلمان لبنان: این جنایت ها عزم ایران 
برای نابودی تروریست ها را بیشتر می کند

رئیس پارلمان لبنان حمالت تروریس��تی به مجلس 
ش��ورای اس��المی و حرم مطهر امام خمینی)ره( را 
محک��وم کرد. نبی��ه بری، رئیس پارلم��ان لبنان در 
پیام های��ی جداگانه به مقام معظم رهبری و حس��ن 
روحان��ی رئیس جمهور کش��ورمان و علی الریجانی، 
رئیس مجلس شورای اس��المی حمالت تروریستی 
ب��ه مجل��س ش��ورای اس��المی و حرم مطه��ر امام 
خمینی)ره( را به ش��دت محکوم ک��رد و گفت: این 
جنایت ه��ا عزم ای��ران برای نابودی تروریس��ت ها را 
بیش��تر می کند. همچنی��ن رئیس مجل��س اعالی 
ش��یعیان لبنان حمالت تروریس��تی ته��ران در روز 

چهارشنبه را محکوم کرد. 
عبداالمیر قبالن، رئیس مجلس اعالی شیعیان لبنان 
حمالت تروریستی صبح روز چهارشنبه به تهران را 
محکوم و اعالم کرد ک��ه این حمالت در واکنش به 
دس��تاوردهای ایران در مبارزه با تروریست ها است. 
وی همچنین این حادثه را به دولت، ملت و خانواده 

شهدا تسلیت گفت. 

محکومیت حمالت تروریستی تهران از 
سوی وزیر مشاور در امور خارجه امارات 

امارات متح��ده عربی حمالت تروریس��تی صبح 
روز چهارش��نبه در مجلس ای��ران و مرقد آیت اهلل 
خمینی)ره( را محکوم کرد. به گزارش المنار انور 
قرقاش، وزیر مش��اور امارات در ام��ور خارجه در 
مورد حمالت تروریستی صبح روز چهارشنبه که 
به کش��ته ش��دن 1۲ تن و مجروح شدن 4۲ تن 
انجامید، گفت: ما هرگونه حمله تروریستی به هر 

کشور و پایتختی را به شدت محکوم می کنیم. 

 
محکومیت جهانی حوادث تروریستی در تهران
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فرصتامروز: پس��ران دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده اظهار کردند که شرکت ش��ان در حال 
راه اندازی هتل های زنجیره ای جدید با الهام از کمپین پدرشان است.

 به گزارش نیویورک تایمز، سازمان ترامپ خواستار زنجیره جدیدی از بازار »ایده آمریکایی« شد و بیان 
کرد که با راه اندازی سه هتل در می سی سی پی شروع به کار می کند. در یک مهمانی در برج منهتن، جونیور 
دونالد ترامپ اظهار کرد ما بس��یاری از مکان ها و ش��هر ها را دیده ایم و بس��یاری از داستان ها را شنیده ایم. 
همچنین ش��رکت اعالم کرد که نخس��تین هتل از ده ها هتل این زنجیره با نام »قلعه« شناخته خواهد شد 
که همچنان در دس��ت ساخت و س��از در می سی سی پی اس��ت. هتل »قلعه« از پایین تا باالی کلیولند در 
می سی سی پی در منطقه دلتا که صنعت گردشگری موسیقی »بلوز« در آنجا به طور قابل توجهی چشمگیر 

است، ساخته شده است. 
 چهار هتل می سی سی پی متعلق به هتل داری چاوال است. هتل داری چاوال شامل 17 هتل تحت نام های 
مختلف تجاری اس��ت. هتل های چاوال در اواخر V. K تأس��یس ش��د. چاوال که به عنوان کسی که پناهنده 
جنگ از هند اس��ت معرفی می ش��ود و پسرش دینش چاوال شرح داد که پدرش به عنوان یک مهاجر قانونی 
از کانادا به ایاالت متحده آمده اس��ت. چاوال اعالم کرد که این هتل »قلعه« 20 میلیون دالر می ارزد. س��ه 
هتل دیگر »ایده آمریکایی« نیز در دلتا در کلیولند، کالرکس��دیل و گرین ویل خواهند بود و همچنین در 
ادامه اعالم کرد ش��رکتش هتل هایش را بازسازی خواهد کرد و هر بازسازی حدود 1.5 میلیون دالر هزینه 

خواهد داشت، همچنین گفت: این بازسازی ها 8 ماه طول می کشد.
کاتلی��ن کالرک، یک اس��تاد متخصص اخالق دولت و حقوق در دانش��گاه واش��نگتن در س��نت لوئیس 
گفت: آنها در حال تجارت در ایالت های قرمز هس��تند و من تعجب نمی کنم که خانواده ترامپ از موقعیت 
سیاس��ی خود برای بهره برداری در تجارت خود اس��تفاده کنند. کارش��ناس اخالق دولت نیز نگران هستند 
که توس��عه دهندگان به دنبال نفع به رئیس جمهور مش��تاق در زنجیره جدی��د کمک کنند. اریک دانزیگر، 
مدیرعامل ش��رکت ترامپ بیان کرد او می تواند با اعتماد به نفس ش��رکت خود را از هرگونه مشکل اخالقی 
با بررس��ی کامل دور نگه دارد. دانزیگر گفت نام تجاری»ایده آمریکایی« به دنبال تاریخ و میراث ش��هرهای 

کوچک با استفاده از مصنوعات و مواد محلی گرفته شده است. 
BUSINESS INSIDER:منبع

ایجاد تحولی بزرگ در کس��ب و کار از طریق رس��انه های اجتماعی امری بسیار سخت و حساس است. از 
این رو باید محتوایی که به اش��تراک گذاش��ته می شود جذاب باشد. به عنوان مثال محتوای تبلیغاتی باید 
تأثیرگذار و متفاوت باشد. بنابراین چالش اساسی شما در این زمینه، این است که یک محتوای معمولی 
را به جذاب ترین شکل ممکن برای مخاطبان تان نمایش دهید. عواملی نظیر نوع محصول، مشتریان هدف 

و میزان ریسک پذیری شما، در این امر تأثیر دارند. ما در این مطلب در نظر داریم پایه های اساسی...

فرصتامروز:س��ازمان دهندگان اعالم کردند در این هفته صاحبان60 کس��ب وکار کوچک به همراه 
نماینده خرده فروش��ان در اعتراض به پیش��نهاد »تنظیم مالیات مرزی« جلسه ای با اعضای کنگره ترتیب 
خواهند داد. خرده فروش��انی که توس��ط فروش��گاه های بزرگی هم چون تارگت، بست بای و اتوزون اداره 
می شوند در تالشند نظر جمهوری خواهان را به قطع مالیات تغییر دهند. در این صورت، عالوه بر حمایت 
از تولید داخلی، مالیات بر واردات نیز تحمیل خواهد شد. در این جلسه که در هفته جاری برگزار خواهد 
ش��د، قانون گذاران و کارکنان ایاالت آریزونا، ایندیانا، اوهایو وپنس��یلوانیا حضور خواهند داش��ت که امید 
دارند بتوانند نمایندگان را برای قطع مالیات متقاعد کنند. خرده فروش��ان تنها در این جلسات می توانند 
نمایندگان را برای قطع مالیاتی که منجر به افزایش قیمت مصرف کننده کاالهای وارداتی می شود، تحت 

فشار قرار دهند. 
 پائول رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با استدالل بر اینکه نیرو های اقتصادی مانع افزایش قیمت 
مصرف کننده توس��ط مالیات می ش��ود، از اجرای ط��رح مالیات مرزی حمایت ک��رد. ترامپ، رئیس جمهور 
آمری��کا طرح مخالفت با مالیات را تأیید نکرد. اکثر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان و مجلس س��نا 
نی��ز مخالف��ت خود را با این طرح اعالم کردند. همچنین، تالش ها ب��رای تصویت اصالحات مالیاتی متوقف 

شده است. 
روز سه شنبه مارک شورت، مدیر امور قانون گذاری در کاخ سفید در نشستی با خبرنگاران اعالم کرد که 
کاهش نرخ مالیات از اولویت های آنان اس��ت. در واق��ع اصالحات مالیاتی تنها به کاهش نرخ مالیات کمک 
خواهد کرد. در مقابل جاش��وآ کابا، س��خنگوی ائتالف مخالفت با مالیات، اعالم کرد که به مخالفت خود با 
طرح مالیات ادامه خواهد داد. کابا افزود:  »هنوز مبارزه ای صورت نگرفته اس��ت، افراد مس��ئول همچنان از 

تنظیم مالیات مرزی سود می برند.«
پیتر س��ایدز، مالک فروشگاه لوازم موسیقی که پنج شعبه در ش��هرهای نیویورک وپنسیلوانیا دارد، 
گفت:  »95درصد ابزار و لوازم جانبی فروش��گاه من، وارداتی هس��تند. اگر قیمت ها افزایش پیدا کند، 
بس��یاری از مش��تریان پروپاقرص من ضرر خواهند کرد و این تنها یک��ی از عواقب مالیات های مرزی 

خواهد بود.«
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فرصتامروز:ش��رکت اچ ان ای به زودی بزرگ ترین ش��رکت هواپیمایی در سراس��ر جهان خواهد شد. این 
شرکت تاکنون بیش از چندین میلیارد طی سال های اخیر در زمینه تجارت ها و سهام های عمده در بانک دویچه، 
هتل های زنجیره ای هیلتون و آس��مانخراش های لندن خرج کرده اس��ت. این شرکت بیش از 400 هزار کارمند 
در سراس��ر جهان دارد و همچنان قصد گس��ترش ش��رکت خود را دارد.  آدام تان، مدیر اجرایی این شرکت در 
گفت وگویی با بی بی س��ی اعالم کرد که شرکت HNA باوجود ریسک های موجود در زمینه کنترل مخارج در 
تجارت های چینی و چشم انداز های انگلستان، اعتماد به نفس کاملی در اجرای رویکرد خود دارد. استراتژی این 
شرکت در خرید تمامی کسب و کار های زنجیره تأمین است، یعنی برای مثال در مسافرت ممکن است کار های 
خود را اعم از تحویل اثاثیه، تأمین غذا و اقامت در هتل به شرکت های مختلفی که همگی تحت نظر این شرکت 
باشند، سپرده باشید. او در ادامه گفت:  »کسب وکار ما بدین صورت است. از تجارت شرکت های هواپیمایی گرفته 
تا کسب وکار در فرودگاه، تجارت در خرید و کسب وکار در آژانس هواپیمایی.« خدمات انجام شده در انگلستان: 
این شرکت همانند صنعت سفر، کارنامه درخشانی از زمین ها و دارایی ها در سراسر جهان دارد. یکی از بزرگ ترین 
معامالت س��ال گذشته این شرکت، به دست آوردن دو ساختمان بزرگ در اسکله قناری لندن بود. این معامله 
کمی قبل تر از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا رخ داد. آقای تان در ادامه صحبت های خود گفت: »ما به یافتن 
نقاط قوت اقتصاد انگلستان ادامه خواهیم داد. ما قبل از خرید این دو ساختمان در اسکله قناری اعتماد به نفس 
کاملی در انجام معامالت با انگلستان داشتیم، البته هنوز هم اعتماد به نفس باالیی داریم؛ برای مان فرقی ندارد که 
انگلستان جزیی از اتحادیه اروپا باشد یا نباشد.« شرکت HNA در سال 1993 توسط چن فنگ، میلیاردر چینی 
تأسیس شد. به گفته آقای تان، این مرد بدون هیچ حمایتی از سوی دولت به چنین رشد سرسام آوری رسیده 
است. به همین علت او نسبت به اهداف پکن در تشدید محدودیت ها در زمینه کسب وکار های چینی و صرف پول 
در خارج از کشور خوش بین است. وی در ادامه گفت که هنوز بسیاری از بانک های چینی از این شرکت حمایت 
می کنند و این ش��رکت می تواند روی بانک های بین المللی حس��اب باز کند چرا که پیشتر در خارج از چین هم 
حضور گسترده ای داشته است. تان افزود: »با کمک بانک های مثل جی پی مورگان و گلدمن ساکس می توانیم به 
تأمین مالی روند رشد در آینده ادامه دهیم. از این نظر زیاد تحت فشار نیستیم.« دارایی ها و امتیازات این شرکت 
عبارتند از:  بزرگ ترین س��هامدار بانک دویچه ، سهام 25درصد در گروه هتل هیلتون، هتل های کارلسون،  
bbc:شرکت پذیرایی هواپیمایی گیت گورمت،  شرکت ایرلندی لیزینگ هواپیما )آوولون(.          منبع

شرکتHNAچین
بزرگترینشرکتهواپیماییجهان

تجارتهایکوچکآمریکاییدراعتراضبهمالیاتهای
مرزی،کنگرهراتحتفشارقرارخواهندداد

سازمانترامپدرپیراهاندازیهتلهایزنجیرهای
»ایدهآمریکایی«

بازاریابی و فروش

بازاریابی
اخالقی
چیست؟

11

چرانبایددرمحل
کار،خودواقعی
رابهنمایش
گذاشت؟

مدیریت کسب و کار

12

ساراکیومرثی

آی��ا می دانید بدترین اش��تباهی ک��ه افراد 
در مصاحبه ش��غلی انجام می دهند چیست؟  
و  حرف��ه ای  مرب��ی   ،  Dandan Zhu
مدیرعام��ل و موس��سDandan جهانی در 
سایت کورا، اظهار می کند: به عنوان یک مدیر، 
قبل از اینکه مصاحبه ش��غلی به پایان برسد 

می دانم چه کسی استخدام خواهد شد...

5نکتهکهدرمصاحبه
شغلیبایدرعایتشود

16

BMW"
ازصنعتهواپیمایی

تارویایتسخیر
بازارآمریکا

10

تنوعرا
تقویتکنید

علیآلعلی

در ه��ر اکوسیس��تمی وجود تن��وع و خالقیت 
باعث بقا خواهد ش��د. این قاعده یک امر عجیب 
وغری��ب نیس��ت. در واقع همه ش��رکت ها هنگام 
مواجه��ه با تغییرات محیطی و تجاری به س��وی 
سازگاری خود با شرایط نوین پیش خواهند رفت. 
براس��اس تحقیقاتی که اخیرا در حوزه کارآفرینی 

صورت گرفته است، تقویت تنوع در ساختار...

12

داستانرا
کامل

تعریفکنید

مدیریت تبلیغات

10

نسل جدید آی پد پرو 10.5 اینچی و 12.9 اینچی جدید اپل )Apple iPad Pro 2017( همراه با چیپست A10، نمایشگر باکیفیت و با حاشیه کم، عملکردی قدرتمندتر و قیمت پایه 650 و 800 دالر رسما 
در کنفرانس WWDC 2017 رونمایی شد. همانطور که انتظار می رفت این آی پد جدید از حاشیه های بسیار کم تصویر برخوردار بوده تا به لطف آن اندازه ای دقیقا مشابه با سایز دیگر آی پد پرو بازار برخوردار 
باش��د. حاش��یه ها 40 درصد کاهش پیدا کرده اند و وزن آن همچنان 453 گرم باقی مانده اس��ت. یک کیبورد تمام صفحه نیز در هنگام اس��تفاده از تبلت در حالت لنداس��کیپ به چشم می خورد. این کیبورد کامال 
هوش��مند اس��ت و ش��امل 30 زبان مختلف شامل چینی و ژاپنی خواهد بود. دوربین به کار رفته بر روی این تبلت، دقیقا با دوربین نسخه اصلی آیفون 7 یکسان است، بنابراین تبلت جدید اپل یکی از قدرتمندترین 

تبلت ها در زمینه عکاسی خواهد بود.

رونماییازنسلجدیدآیپدپرو10.5اینچیو12.9اینچیاپل

نمایشگرکمحاشیه
وسختافزارقدرتمندتر

پنجشنبه
18خردادماه1396
13رمضان1438
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یکمدیرناالیقاغلببه
نصیحتومشاورهآخرینکسی
کهبااوصحبتمیکندگوش

میدهد.
وارنبنیس



هر چقدر هم که با یک ش��عار دقیق و شگفت انگیز بتوانید 
توجه مخاطب را جلب کنید، بازهم مهم این است که آگهی 
به طور قابل قبولی کامل باش��د. اگر ب��ه بازخوردهای آگهی 
توجه کنید متوجه می شوید که بعضی شعارها خیلی موفق تر 
عم��ل کرده اند. بعضی آگهی دهندگان ب��رای رعایت اختصار 
فقط یک شعار را در آگهی خود می آورند یا یک سری آگهی 
س��فارش می دهن��د به طوری که در هر ش��ماره یک جنبه از 

محصول خود را معرفی می کنند. 
در دنیای تبلیغات هیچ کاری به این اندازه احمقانه نیست 
چرا که این تبلیغات سریالی هیچ گاه باهم مرتبط نمی شوند. 
در دنیای تبلیغات به محض اینکه آگهی ش��ما چشم یک 
مخاطب را به خود جلب کرد، فرصت طالیی اس��ت که شما 
ه��رکاری را ک��ه می توانید در مورد او انج��ام دهید. در یک 
تبلیغ جامع تمام عالمت س��وال ها باید به شکل صحیحی در 
ذهن مخاطب حل ش��ود. تمام فازهای سوژه خود را پوشش 

دهید. 
ممکن است یک جنبه از آگهی برای گروهی جذاب باشد و 
جنبه دیگر برای گروه دیگر. توجه کنید که حذف هر قسمت 
ضروری از آگهی می تواند به حذف بخش��ی از مخاطبان شما 

منجر شود. 
مردم عادت ندارند تا تبلیغات موفق را خط به خط مطالعه 
کنند. ش��ما ی��ک خبر یا یک داس��تان را دو بار نمی خوانید. 
از ای��ن رو در هم��ان لحظات نخس��تین مطالعه یک آگهی، 
مخاطب تصمیم می گیرد که موافق یا مخالف آگهی در ذهن 
خ��ود موضع بگیرد. اگ��ر ارزیابی اولیه مخاط��ب مثبت بود، 
حال با دقت بیشتر آگهی را می خواند. بنابراین الزم است به 
محض اینکه توجه مخاطب به آگهی ش��ما جلب شد، تا حد 
امکان همه امکانات و ادعاهای الزم را به اطالع او برسانیم. 

بهترین تبلیغات همواره همین اصل را در کار خود رعایت 
می کنند. آنها ش��عارهای تبلیغاتی مناسب کسب و کار خود را 
به تجربه دریافته اند و به تدریج به لیستی از شعارهایی که به 
اندازه کافی جلب توجه می کنند دس��ت یافته اند و تمام این 

شعارها به مرور در تبلیغات ظاهر می شود. 
ب��رای م��ردم عادی ک��ه تبلیغ��ات را مش��اهده می کنند، 
همه تبلیغ��ات تقریباً یکنواخت اس��ت. داس��تان کلی همه 
آگهی دهن��دگان یکی اس��ت اما چیزی که بای��د مورد توجه 
شما باش��د این اس��ت که میانگین افرادی که یک آگهی را 
فق��ط یک بار می خوانن��د و آن چیزی که ش��ما از گفتنش 
در آن آگهی غفل��ت کرده اید را، آن مخاطب دیگر هیچ وقت 

متوجه نخواهد شد. 
بعضی آگهی دهندگان آنقدر جلو رفته اند که هیچ تغییری 
در آگه��ی خود به وج��ود نمی آورن��د. بس��یاری از تبلیغات 
س��ال های سال  یکسان باقی می مانند. علت این امر آن است 
ک��ه این آگه��ی اطالعات کافی و به ان��دازه به مخاطب داده 
اس��ت و کس��ی آگهی دهنده را برای تکرار آگهی س��رزنش 
نمی کند و هم��واره مخاطبان جدیدی ب��ه این آگهی جلب 

خواهند شد. 
در ه��ر آگهی فقط باید مش��تریان جدید را در نظر گرفت. 
کس��انی که یکبار با محصول و خدمات ش��ما آش��نا شده اند 
دیگ��ر آگهی ش��ما را نمی خوانند. آنها یکبار آگهی ش��ما را 

خوانده اند و تصمیم خود را گرفته اند. 
اگ��ر فرض کنیم اش��تباهی در ارائه ی��ک محصول صورت 
گرفته باش��د و ش��ما ماه ها در همان مجله ای که مخاطبان 
خ��ود را جذب کرده اید آگه��ی بدهید که محصول من فالن 
ایراد را دارد احتماال اکثریت مش��تریان شما متوجه این پیام 
نمی ش��وند زیرا دیگر توجهی به آگهی ش��ما ندارند. بنابراین 
هی��چ گاه برای اطالع رس��انی به مش��تریان فعل��ی از روش 
آگهی دادن اس��تفاده نکنید مگر اینک��ه بتوانید توجه آنها را 
ب��ا تیترهای درش��ت و متفاوت جلب کنید. همیش��ه به یاد 
داش��ته باشید که نقشه های توس��عه خود را روی زمین های 

بکر مشتریان بالقوه بنا کنید. 
هرکس که آگهی شما را خوانده مطمئناً به آن جذب شده 
در غیر این صورت آن را نمی خواند. در اینجا شما با مخاطبی 
روبه رو هستید که محتاج شنیدن است. بنابراین باید بهترین 

اس��تفاده را از این فرصت داشته باشید. اگر شما این فرصت 
را در اقناع مشتری از دست بدهید، شاید او را برای همیشه 

از دست داده باشید. 
کار ش��ما مانند فردی است که جویای کار است و فرصت 
مح��دودی دارد تا خ��ود را به مدیر یک ش��رکت ثابت کند. 
او بای��د باره��ا و بارها تالش کند تا وارد اتاق ش��ود و ممکن 
است فرصت دیگری به دست نیاورد. این تنها شانس او برای 

موفقیت است و باید به نحو احسن از آن استفاده کند. 
در اینج��ا س��والی که پیش می آید مس��ئله ل��زوم رعایت 

اختصار است. 
شاید بیشترین عبارتی که راجع به تبلیغات به گوش شما 
خورده باش��د این اس��ت که مردم تبلیغات را نمی خوانند. با 
ای��ن حال درصد قابل توجه��ی از آگهی ها با نوع تبلیغ خود 
نش��ان می دهند که این س��خن صحیح نیست و اتفاقا مردم 

تبلیغ را هم می خوانند. 
ی��ک قانون ثابت در مورد نحوه رعایت اختصار وجود دارد. 
گاهی ی��ک خط توضیح می تواند کل داس��تان الزم را برای 
تبلیغ یک محصول پوش��ش دهد. بدیهی است در این حالت 
هرگونه گزافه گویی به ضرر آگهی باشد. اما در حقیقت آنچه 
ک��ه در آگهی مهم اس��ت کوتاهی یا بلندی نوش��ته های آن 

نیست، مسئله تخصیص اطالعات کامل است. 
به عن��وان مث��ال ف��ردی را در نظر بگیرید ک��ه دنبال یک 
خودروی ش��خصی است، ممکن اس��ت این فرد از نظر مالی 

غنی باشد و پول برایش مهم نباشد.
 چنی��ن فردی احتماال دنبال ماش��ینی می گردد که با آن 
فخر بفروش��د، احتماال چنین فردی به دنبال ماش��ین مدل 
باالی��ی خواهد رفت. ولی نکته ای که وجود دارد این اس��ت 
که تبلیغات مربوط به این ش��رکت های خودروس��ازی عماًل 
هیچ اطالعاتی به خریدار خود ارائه نمی کند. ش��اید به نوعی 
کسر شأن کمپانی خود می دانند که اطالعات خودروی لوکس 
خود را فهرس��ت کنند. ولی فراموش نکنید این شرکت ها و 
مشتریان آنها اقلیت جامعه را تشکیل می دهند. برای اکثر ما 

خرید کاالیی مثل خودرو یک تصمیم اساس��ی است و شاید 
اگر امکانش را داشتیم حاضر بودیم چند جلد کتاب بخوانیم 
تا بهترین انتخاب را داشته باشیم، بنابراین اطالعات کافی در 

مورد خودرو برای اکثریت مردم یک باید است. 
همین قضیه در م��ورد بقیه محصوالت هم صدق می کند. 
تص��ور کنید با یک تبلیغ و اطالعاتی ک��ه ارائه می دهد باید 
وفاداری و عالقه یک بانوی خانه دار را به یک برند خاص مثاًل 
یک مایع ظرفش��ویی بش��کنید. این کار بسیار مشکل است و 
ب��ا دادن اطالعات کلی و چاپ چن��د عکس نمی توان به این 
مهم نایل آمد. اگر فکر می کنید این کار آسان است به سراغ 
یکی از این خانم ها بروید و س��عی کنید وی را متقاعد کنید 
که محصول جدید شما را به جای محصولی که سال ها بدان 

اعتماد داشته انتخاب کند.
 فکر می کنید برای ای��ن کار یک لبخند و ادای یک جمله 
مثاًل: مایع ظرفش��ویی ما بهتر است! کافیست؟ قطعاً این طور 
نیس��ت. فروشندگان و بازاریابان حضوری می دانند در چنین 
ش��رایطی باید گاهی ده ها جمله حساب ش��ده به کار ببرند 
تا ش��اید مخاطب اندکی ب��ه صحبت های ش��ما توجه کند. 

تبلیغات خالصه هیچ گاه کلیدی نبوده اند. 
دق��ت کنید هر تبلیغی که توس��ط مردم دنبال می ش��ود 
ب��ه همه جزییات الزم می پردازد. هیچ گاه خود را به دس��ت 
تبلیغ��ات به اصطالح هن��ری که هیچ بازخ��ورد مثبتی نزد 
مخاطب ندارد نیندازید. هیچ گاه توصیه ای را که یک مش��اور 
تبلیغاتی کم تجربه به شما می کند دربست نپذیرید، هیچ گاه 

عنان کار خود را به یک نابینا ندهید. 
به حس عموم��ی تجاری خود اعتماد کنید. نظر هیچ کس 
را به عن��وان وحی مطلق نپذیری��د. افراد به هیچ وجه به فکر 
بازگش��ت هزینه آگهی شما نیستند بلکه بیشتر به جلوه های 

زیبایی شناسی آگهی توجه می کنند.      
Claude C. Hopkins نویسنده
ideyab :ترجمه
منبع: کتاب تبلیغات علمی

داستان را کامل تعریف کنید
ایده های طالیی

BMW، از صنعت هواپیمایی تا رویای 
تسخیر بازار آمریکا

صنای��ع موتوری بایرن نامی اس��ت که ام��روزه به صورت 
خالص��ه BMW نامی��ده می ش��ود. ای��ن غ��ول دنی��ای 
اتومبیل های لوکس در س��ال 1916 توسط فرانتس یوزف 
پ��وپ بنیانگذاری ش��د. دفتر مرکزی این برن��د در مونیخ 
قرار داش��ته و کارمن��دان آن حدود 106 هزار نفر اس��ت. 
براس��اس آمارهای رس��می BMW یکی از مطمئن ترین 
تولیدکنن��دگان خ��ودرو در کن��ار آئودی و بنز محس��وب 

می شود. 
ای��ن غول دنیای خودرو و موتورس��یکلت عالوه بر تولید 
محصوالت تحس��ین برانگیز، ش��رکت مادر رولز-رویس و 
مینی نیز محس��وب می ش��ود. صاحب امتیاز رولز-رویس 
در کنار آئودی و بنز س��ه قهرمان صنعت خودروی آلمان، 
در اصطالح German Big  را تش��کیل داده اند. ماجرای 
ش��کل گیری و کس��ب موفقیت بین المللی این برند بدون 
ش��ک راهنمای مناس��بی برای کارآفرینان سراس��ر جهان 
خواه��د بود. در ادام��ه ایده حاضر به بررس��ی صفر تا صد 

BMW خواهیم پرداخت. 
برای ش��روع بحث بهتر اس��ت س��ری ب��ه تاریخچه این 
ش��رکت و موسس��ان اولیه اش بیندازیم. BMW در سال 
1916 توس��ط فرانتس ی��وزف پ��وپ، کارب رپ و کامیلو 
کاس��تیگلیونی تأسیس شد. در ابتدا این غول خودروسازی 
در زمینه صنعت هواپیمایی مش��غول به فعالیت بود. با این 
حال رویای پرواز این ش��رکت بیشتر از دو سال ادامه پیدا 
نکرد. در س��ال 1918 و پس از جنگ جهانی اول، با توجه 
ب��ه تغییرات پیش آم��ده برای آلم��ان،BMW  مجبور به 
توقف خط تولیدش ش��د. پس از این تولید موتورس��یکلت 
در اولویت مدیران ش��رکت قرار گرفت. ش��اید جالب باشد 
ک��ه تا اینج��ای کار هیچ خب��ری از آن برند لوکس��ی که 
در ذهن مان داریم، نیس��ت. در واقع بس��یاری از برندهای 
معتب��ر مانند المبورگینی در زمینه خ��ودرو، ابتدا از تولید 
محصوالت مختلف کار خود را شروع کرده و سپس تبدیل 

به غول های کنونی شدند. 
اندکی پس از شروع تولید موتورسیکلت در سال 1930 
ش��رایط رکن اصل��ی German Big 3 تغیی��ر یافت. در 
این س��ال ها با توجه به ش��روع تغییرات مختلف در زمینه 
سیاس��ت های آلمان، مجوز بازگشت به صنعت هواپیمایی 
برای این شرکت صادر شد. اگرچه باید توجه داشت که این 
ش��رایط دیری نپایید و پس از م��دت کوتاهی ماجراجویی 
BMW در صنع��ت هواپیمایی خاتم��ه یافت. از این نقطه 
تا س��ال 1959 این برند مش��غول تولید موتورسیکلت های 
خ��ود بود. در این س��ال بحران مالی عظیم��ی که گریبان 
ش��رکت را گرفت، مدیران ارشد را مجاب به شانس آزمایی 
در ب��ازاری جدید کرد. این ب��ازار جدید عبارت بود از ورود 
به عرصه خودروس��ازی؛ ب��ازاری ک��ه BMW  در آن به 
موفقیت های رویایی دست یافت. حوزه تولید اتومبیل یکی 
از دش��وارترین عرصه های موجود در آن مقطع محس��وب 
می ش��ود. با این ح��ال برند آلمانی به منظ��ور تهیه موتور 
خودروه��ای خود از طرح ه��ای هواپیماهایش بهره برد. بر 
این اس��اس با اعمال بازبینی های اساسی،BMW  تبدیل 
به نخستین شرکتی شد که موتورهایی براساس طرح های 

هواپیما برای اتومبیل ها تولید کرده است. 
س��ال 1966 مقط��ع مهمی برای ش��رکت ب��ود. در این 
س��ال با تصمیم هیأت مدیره برند هان��س گلس خریداری 
و به عن��وان بخش تولید اتومبیل انتخاب ش��د. نخس��تین 
خودروی تولیدی ش��رکت DIXI نام داشت و موتورش با 
تقلید از طراحی موتور آس��تین 7 کشیده شده بود. پس از 
ای��ن و با افزایش محبوبیت غول آلمانی پروژه ورود به بازار 
آمریکا در سال 1992 به اجرا درآمد. در این سال بیشترین 
نرخ سرمایه گذاری BMW به ایالت کالیفرنیا معطوف شد. 
اگرچه ورود به بازار پر فراز و نش��یبی مانند آمریکا ریسک 
خ��اص خود را دارد، اما برای ش��رکتی با رویاهای بزرگ و 
برنامه ای دقیق غیر ممکن، ممکن اس��ت. در سال 2012 و 
با رأی 25 میلیون کاربر برند BMW به عنوان موفق ترین 
تولیدکننده سال شناخته شد. دستیابی به چنین جایگاهی 
نزدیک به یک سده طول کشید، اما برنامه ریزی منسجم و 

تالش فراوان این امر را ممکن ساخت. 
در حال حاضر بازارهای خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیای 
جنوب ش��رقی و روس��یه تحت س��یطره این غول آلمانی 
هستند. توسعه بازارها یکی از راهکارهای اصلی شرکت به 
منظور مقابله با رکود س��ال های اخیر بوده است؛ شیوه ای 
که توس��ط بس��یاری از ش��رکت های دیگر نیز دنبال شده 

است. 
در زمین��ه حمای��ت از رویداده��ا و تیم ه��ای مختل��ف 
اسپانسرینگ المپیک آمریکا و لیگ های ورزشی مختلف را 
می توان نام برد. آنچه مسلم است اینکه شرکت های بزرگ 
از قبیل BMW به خوبی نسبت به جایگاه ویژه ورزش در 
میان افراد آگاه  هستند. بر همین اساس پروژه های دیگری 
از قبیل ش��رکت در مس��ابقات فرمول یک نیز سال هاست 

پیگیری می شود. 

پرسش هایی برای پیشرفت
- BMW راه پرپی��چ و خم��ی را برای کس��ب موفقیت 
طی کرده اس��ت. به عنوان یک پرس��ش اساسی می توان به 
برنامه بلندمدت شرکت ها اشاره کرد و پرسید اولویت کدام 
طرح تان بیشتر است؟ برنامه کوتاه مدت یا بلند مدت؟ پاسخ 
مثبت به برنامه کوتاه مدت نش��ان دهنده وجود مش��کالت 

اساسی در ایده های تان است. 
- همانطور که اش��اره شد، حضور در رویدادهای ورزشی 
یکی از ارکان اصلی بازاریابی و تبلیغات شرکت های بزرگ 
است. پرسش اصلی اینجاست که برنامه اصلی برای حضور 

در رویدادهای ورزشی چیست؟ 
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آگهی: مایع شوینده Protex_شعار: به همراه مانع ضد باکتریایی نامرئی!

ایستگاه تبلیغات

فراموش کردن ترانه، بخشی از کمپین 
Shazam درباره آلزایمر

 نحوه اتکای ما بر فناوری مدرن در راستای کمک به پشتیبانی 
و حف��ظ قدرت ذهنی به طور روزم��ره، از ارائه رهنمود های فوری 
گرفته تا تشخیص مشکالت پزشکی، کمک به هجی کردن کلمات 
و حتی - در مورد Shazam )نرم افزار تشخیص دهنده موسیقی، 
فیلم، آگهی تبلیغاتی و ش��و های تلویزیونی براس��اس یک نمونه 
کوچک اجرا ش��ده( - کمک به تش��خیص آهنگی حک شده در 
ذهن، جالب اس��ت. به گزارش  ام بی ای نیوز، شروع از کار انداخته 
شدن فناوری احساس بی پناهی را در ما به وجود می آورد. همین 
امر ناامیدی هزاران کاربر انگلیس��ی Shazam در ماه گذشته را 
توجیه می کند. در آن زمان ناگهان سیستم دچار خطا در یادآوری 
عناوین ترانه ها ش��ده که بس��یار اهمیت داشت. این مشکل حس 
ضعف، محدودیت بیش��تر و ترس افراد مبتال ب��ه آلزایمر را در ما 
زنده می کند. روزی که Shazam فراموش کرد  زاده ذهن آژانس 
تبلیغاتی Innocean Worldwide U. K بود که با همکاری 
Shazam قصد افزایش آگاهی درباره این بیماری را داش��ت. این 
نرم اف��زار پیش از هدایت کاربران به یک صفحه مخصوص اعطای 
کمک های مالی، در به یادآوری ترانه ها دچار مشکل می شد و آنها 
را تش��خیص نمی داد. این اقدام برجسته مزیت استفاده از فناوری 
مدرن و حتی فراتر از آن، امکان استفاده از قوای ذهنی را به خوبی 

به ما یادآوری می کند. 

ترجمه: علی آل علی
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ش��اخص هایی وجود دارند که با اس��تفاده 
از آنها می توانید می��زان تعامل مخاطبان با 
یک صفحه اینس��تاگرام و کارایی آن صفحه 

را محک بزنید. 
ش��بکه اینستاگرام با داشتن بیش از ۱۰۰ 
میلیون کاربر فعال به طور روزانه، خود را به 
سطحی از اعتبار و کارایی رسانده که تقریباً 
محال است برندی پیدا شود که از کنار این 

شبکه و پتانسیلش به راحتی بگذرد. 
ب��ا این وج��ود، تمام��ی برندهای��ی که از 
اینس��تاگرام برای گس��ترش خدمات ش��ان 
اس��تفاده می کنند، این کار را به طور صحیح 

و اصولی انجام نمی دهند. 
ش��ما برای اینکه بتوانید ارزیابی درس��تی 
از می��زان فعال ب��ودن صفحه اینس��تاگرام 
و همچنی��ن میزان تأثی��رات مثبت حاصل 
از فعالی��ت در این ش��بکه داش��ته باش��ید، 
بای��د دس��تاوردها و نتایج به دس��ت آمده از 
اینس��تاگرام را مورد س��نجش ق��رار دهید. 
فرق��ی نمی کند که ش��ما هنوز حس��ابی در 
اینس��تاگرام ندارید یا اینکه قصد ایجاد یک 
حس��اب تازه دارید؛ یا اینکه یک حساب در 
ح��ال اس��تفاده داری��د و می خواهید برخی 
آن  روی  را  نتیجه مح��ور  رهیافت ه��ای  از 
اعم��ال کنید، در ه��ر صورت م��ا در اینجا 
ش��اخص هایی ارائه می دهیم ک��ه می توانند 

شما را در رسیدن به موفقیت یاری کنند. 

1- فالوورها
تع��داد اعضای صفحه یکی از س��اده ترین 
و در عی��ن حال حیاتی ترین ش��اخص هایی 
است که باید آن را رصد کنید. شاید شما در 
حساب شخصی اینستاگرام خودتان، تصمیم 
بگیری��د ک��ه به س��ادگی و ب��دون توجه به 
موضوعی خاص، یک عکس جالب از حیوان 
خانگی تان را با شماری از دوستان یا اعضای 

خانواده تان به اشتراک بگذارید.
 ام��ا اگر در ح��ال مدیریت یک حس��اب 
اینس��تاگرام تج��اری باش��ید، بای��د بتوانید 
محت��وای خود را به س��طحی برس��انید که 
بیشترین افراد ممکن را از میان مخاطب های 

هدف به سوی صفحه بکشاند. 
اینس��تاگرام صحب��ت  م��ورد  در  وقت��ی 
می کنی��م، آن گفته قدیم��ی در مورد اینکه 
تعداد پس��ت ها هر قدر بیش��تر باشد، بهتر 
اس��ت، دیگ��ر ص��ادق نخواه��د بود. ش��ما 
می توانی��د با تگ کردن پس��ت های خود با 

هش��تگ های محبوب و مرتب��ط به صنعت 
اینستاگرامی  فالوورهای  کس��ب وکارتان،  یا 

بیشتری جذب کنید. 
برای مثال تیم پایگاه آنترپرنر موفق شده  
بودن��د مخاطبان اینس��تاگرامی خ��ود را با 
  business، استفاده از هشتگ های مرتبط
ط��ی   #entrepreneur و   ##startup

حدود شش ماه به ۵۰۰هزار نفر برسانند. 
اس��تفاده از ای��ن هش��تگ ها ب��ه اف��راد 
عالقه مند به مباحث کارآفرینی اجازه می داد 
که محتوای دلخواه شان را بهتر پیدا کنند و 

با آن پایگاه مرتبط شوند. 
ش��ما حتم��اً بای��د پس��ت های تان را ب��ا 
تگ هایی ارسال کنید که کاماًل با کسب وکار 
شما مرتبط هستند. برای نمونه اگر شما در 
کار فروش کفش های ورزشی هستید، بهتر 
است از هشتگی همانند #دو، #تناسب  اندام 
یا #دونده های اینس��تا اس��تفاده کنید. اگر 
ش��ما می خواهید کفش های پاشنه بلند ارائه 
کنید، می توانید از هشتگ هایی در مورد مد 

و فشن و استایل استفاده کنید. 
ش��ما به س��رعت می توانید هش��تگ های 
محب��وب مدنظر خودتان را ب��ا تایپ کردن 
کلم��ات کلی��دی آن صنع��ت در قس��مت 
جست وجوی اینستاگرام شناسایی کنید. از 

پر شدن هشتگ ها نترسید. 
توییتر شمار کاراکترها را محدود می کند؛ 
اما اینستاگرام تا سقف استفاده از ۳۰ هشتگ 
را برای تان مجاز گذاش��ته است. درحالی که 
ما به طور متداول پست هایی را می بینیم که 
دارای هشتگ های زیادی هستند اما به نظر 
می رسد که بین پنج تا ۱۰ هشتگ برای یک 

پست رقم مناسبی باشد. 
اگ��ر مطمئن نیس��تید چه هش��تگ هایی 
می توانند در زمینه فعالیت ش��ما بیشترین 
جاذبه را ایجاد کنند، محبوب ترین پس��ت ها 
را مدنظ��ر ق��رار دهی��د یا اینک��ه نگاهی به 
کارهایی داش��ته باشید که س��ایر برندهای 

فعال در زمینه شما انجام داده اند. 

2- درگیر شدن ذهن مخاطب با پست
هنگام��ی ک��ه اکانت اینس��تاگرام ش��ما 
شروع به رش��د می کند، باید از این موضوع 
اطمین��ان حاصل کنید که کارب��ران واقعی 
با پس��ت های تان درگیر می شوند و آن را با 
الیک زدن یا کامنت دادن برای این پست ها 

نشان می دهند.
 اس��تاندارد موجود در صنعت، حدود ۷۰ 
واکنش به ازای هر هزار فالوور اس��ت. سطح 

باالی درگیر ش��دن مخاطبان نش��ان دهنده 
ای��ن خواهد بود که محتوای ش��ما در میان 
مخاطبان تان بازت��اب دارد. حال اگر میزان 
درگیر ش��دن مخاطبان با پست های تان کم 
باشد چه باید کرد؟ بر پایه تحقیق های نیل 
پاتل، کارشناس بازاریابی و کارآفرینی، باالتر 
بردن تأثیر ش��ما بر مخاطبان در اینستاگرام 
و به حد بیشینه رساندن آن یک علم است. 
۳۸ درص��د الیک ها برای پس��ت هایی زده 
می شود که دارای عکس از پدیده ها باشند. 

۳۰ درص��د افزای��ش در می��زان درگیری 
مخاطبان برای پس��ت های عکس دار، نشان 
می دهد که مش��تریان و مخاطبان واقعی در 

حال استفاده از سرویس هستند. 
29 درص��د الیک ه��ا برای پس��ت هایی با 

فضای پس زمینه زیاد ثبت می شوند. 
24 درصد از الیک ها برای تصاویر روش��ن 

در برابر تصاویر تیره به ثبت می رسند. 
شما باید پست های اینس��تاگرام تان را به 
نحوی برنامه ریزی کنید که میزان تأثیرشان 
به ماکزیمم برس��د. این هدف و کار برای آن 
هیچ تفاوتی با ت��الش برای پردازش مفهوم  
و مفه��وم دهی ب��ه یک پرینت ی��ا بیلبورد 

تبلیغاتی ندارد.
 بهتر است یک تقویم ادیتوریال ویژه برای 
کس��ب وکارتان در اکانت اینستاگرام در نظر 
داش��ته باش��ید. نوع تصاویری را که هرروز 
می خواهید پس��ت کنید، ی��ک هفته زودتر 

مشخص و برنامه ریزی کنید. 
س��پس یک بعدازظه��ر را به طور کامل به 
گرفتن عک��س از محصوالت و ادیت تمامی 
آنه��ا اختصاص دهید، به ط��وری که تصاویر 
ش��ما دارای جلوه های کامل و مناسب و در 
زمان معین شده برای ارسال پست ها، آماده 

باشند. 

3- بازدیدهای استوری
ارائه فیلترهایی ب��رای تصاویر ثابت، دلیل 
اصلی ش��هرت اینس��تاگرام در روزهای اول 

ورود بود.
 از آن زمان تا به امروز ما ش��اهد معرفی و 
به کارگیری پست های ویدئویی نیز از جانب 
ش��بکه بوده ایم و اکنون کارب��ران می توانند 
اس��توری های م��ورد نظرش��ان را ه��م در 

اینستاگرام ایجاد کنند. 
افراد و برندهای مختلف چندین عکس یا 
ویدئ��و از یک روز را کنار ه��م می گذارند و 
آن را به صورت اس��توری در اینستاگرام قرار 
می دهند. ش��ما حتماً باید شمار بازدیدهای 

اس��توری های خود را پیگیری کنید؛ درست 
همان ط��ور که ش��اخص های درگیر ش��دن 
مخاط��ب را ب��رای پس��ت های معمولی تان 

بررسی می کنید. 
ش��مار باالی بازدیدها  )بسته و مرتبط با 
وس��عت مخاطبان( به این معنی اس��ت که 
اس��توری های ش��ما کارب��ران را تحت تأثیر 
قرار می دهند. ش��مار پایین ت��ر بازدیدها نیز 
این پیام را به شما می رساند که زمان انجام 
تجرب��ه ای جدید ب��ا محتوای جدی��د برای 

استوری ها فرا رسیده است. 
س��عی کنید به آپدیت های اس��توری تان 
تنوع ببخشید و در آنها مجموعه ای از نکات 
شاخص محصوالت، پش��ت صحنه عکس ها 
و همچنی��ن ترفندهای س��ریع جای دهید. 
س��عی کنید از پس��ت های تان لذت ببرید و 
ب��ه خودتان هم خ��وش بگ��ذرد و در مورد 
اش��تراک گذاری بیش از حد پس��ت در این 

بخش نیز نگران نباشید. 
اس��توری  ها در واقع ب��رای برندها ایده آل 
هستند؛ زیرا چنین قابلیتی امکان و فرصت 
برقراری ارتباط ه��ای کوتاه با مخاطب را در 
طول روز و بدون پ��ر کردن فیدهای آنها از 

پست های یک صفحه فراهم می کند. 

4- بازدید های وب سایت
پس��ت های اینس��تاگرام به کاربران اجازه 
نمی دهند ک��ه به طور مس��تقیم و با کلیک 
وارد آن س��ایت ش��وند؛ مگر اینکه آن پست 
به عنوان یک تبلیغ  )ad( ارسال شده باشد. 
با این حال هر اکانت اینستاگرامی به دارنده 
اجازه می دهد ک��ه در بخش بیو یک لینک 

قرار دهد. 
بس��یاری از برندها در بخ��ش بیو تنها به 
وارد کردن لینک اصلی وب سایت شان اکتفا 
می کنن��د و هرگ��ز آن را تغیی��ر نمی دهند. 
تص��ور کنید که ش��ما چط��ور می توانید با 
ایجاد تغیی��ر در لینک اصل��ی و تبدیل آن 
ب��ه لینکی مرتبط با پس��ت اخیرتان، بازدید 
وب سایت تان را از طریق اینستاگرام افزایش 

دهید.
 اندکی زحمت اضافه می تواند شما را قادر 
کند که در پس��ت و کپشن خودتان به نوعی 
ی��ک فراخ��وان بگذارید؛ برای مث��ال با این 
مضمون ک��ه  »برای اطالعات بیش��تر روی 
لین��ک بیو کلیک کنید«. س��پس می توانید 
از س��رویس گوگل آنالیتیکز استفاده کنید 
و میزان بازدیدهای سرازیر شده به سایت از 

طریق اینستاگرام را مشاهده کنید. 

اصول ارزش آفرینی در کسب و کار از شاخص های مهم در تحلیل کارایی یک صفحه اینستاگرام
طریق رسانه های اجتماعی

ایجاد تحولی بزرگ در کس��ب و کار از طریق رسانه های 
اجتماعی امری بس��یار س��خت و حس��اس اس��ت. از این 
رو بای��د محتوای��ی که به اش��تراک گذاش��ته می ش��ود 
جذاب باش��د. به عن��وان مث��ال محت��وای تبلیغاتی باید 
تأثیرگذار و متفاوت باش��د. بنابراین چالش اساس��ی شما 
در ای��ن زمین��ه، این اس��ت که ی��ک محت��وای معمولی 
را ب��ه جذاب تری��ن ش��کل ممک��ن ب��رای مخاطبان تان 
نمای��ش دهی��د. عواملی نظی��ر نوع محصول، مش��تریان 
ه��دف و میزان ریس��ک پذیری ش��ما، در این ام��ر تأثیر 
 دارند. م��ا در این مطلب در نظر داریم پایه های اساس��ی 
ارزش آفرینی را که در همه کس��ب و کارها مش��ترکند، با 

شما در میان بگذاریم. 

اصول ارزش آفرینی در کسب و کار از طریق 
رسانه های اجتماعی

به یاد داش��ته باشید که رس��انه های اجتماعی بهترین 
ابزار بازاریابی عصر حاضر هس��تند، زیرا شما از این طریق 
به راحتی می توانید محتوای پیام تبلیغاتی خود را کنترل 
کنید. با توجه به اینکه حضور قوی در رسانه های اجتماعی 
برای کسب و کار بسیار مهم و حیاتی است متخصصان امر 
ارزش آفرین��ی معتقدند که آمار بینن��دگان تلویزیون در 
حال کاهش اس��ت. ۸۰درصد از کس��انی ک��ه از اینترنت 
اس��تفاده می کنند، تلفن همراه هوشمند دارند. صاحبان 
مش��اغل کوچک و بزرگ می توانن��د از این فرصت بزرگ 
اس��تفاده کنند و برای نام برند خ��ود از طریق اینترنت و 

تلفن های هوشمند، ارزش آفرینی کنند. 
اگر نگاهی به اطرافیان تان بیندازید، می بینید که تقریباً 
همه اعضای خانواده از اینترنت اس��تفاده می کنند و عضو 
شبکه های اجتماعی هستند. مشتریان شما درگیر دنیای 
مجازی هس��تند، پس ش��ما نیز باید در این فضا فعالیت 
کنی��د. اگر ب��ا اس��تفاده از اینترنت برای کس��ب و کارتان 
ارزش آفرینی نکنید، س��ود بس��یاری را از دست خواهید 
داد. در ای��ن مطلب، راه هایی برای برقراری ارتباط س��اده 
با مش��تریان احتمالی و ترویج کس��ب و کار را با ش��ما به 

اشتراک می گذاریم. 

بازنگری در شبکه های اجتماعی شرکت و لیست 
مخاطبان

به این سواالت پاسخ دهید: 
-مخاطبان کنونی شما چه کسانی هستند؟ 

-مخاطبان شما به چه چیزهایی عالقه دارند؟ 
-این مخاطبان با چه مشکالتی روبه رو هستند؟ 

-ش��ما چگونه می توانی��د راهی برای ح��ل کردن این 
مشکالت به آنها ارائه کنید؟ 

-چه افرادی را می خواهید به لیست مخاطبان تان اضافه 
کنید؟ 

پاس��خ به این سواالت، ایده های جدیدی ایجاد می کند. 
از ای��ن طریق می توانی��د تعداد مخاطبان ت��ان را افزایش 
دهید و روش های جذابی برای ارزش آفرینی محصول تان 
پیدا کنید. از تبلیغات هوشمند برای جذب هرچه بیشتر 

مشتریان احتمالی استفاده کنید. 
ایمیل هایی با محتوای مناس��ب بنویسید و به مشتریان 
احتمال��ی بفرس��تید. همچنی��ن می توانی��د کمپین های 

مختلفی برای ارزش آفرینی در کارتان راه اندازی کنید. 
همچنین به منظور موفقیت در فعالیت های رسانه های 
اجتماع��ی خ��ود همواره مطالب منتش��ر ش��ده از طریق 
ش��بکه های اجتماعی تان را بازرسی و سعی کنید همیشه 

آن را به روز نگه دارید. 
بای��د دانش خ��ود را در زمین��ه رس��انه های اجتماعی 
افزایش بدهید. برای ارزش آفرینی هرچه بیشتر برای برند 

و محصول تان تالش کنید.
 مطالعات اخیر کارشناسان نشان می دهد: کارآفرینانی 
ک��ه اجتماعی تر هس��تند، ۸9 درصد بهتر از س��ایر افراد، 
توانمن��دی ایج��اد می کنن��د. همچنین آنه��ا 4۶۶ درصد 
پرنفوذتر هس��تند و در تصمیم گیری ها ۱۶۶ درصد کاراتر 

بوده و بهتر عمل می کنند. 
 

به روز رسانی مستمر شبکه های اجتماعی
هیچ چیز بدتر از این نیس��ت که وارد صفحه ش��خصی 
یک کس��ب و کار در ش��بکه های اجتماعی شوید و ببینید 
ماه ها یا سال هاس��ت که به روز رسانی نشده است. این کار 
به دور از معیارهای ارزش آفرینی برای کسب و کار است. 

همواره فعال باش��ید. کار خود را استوار و محکم ادامه 
دهید. ه��ر مخاطبی، محتوای مناس��ب خودش را دنبال 
می کن��د. بنابراین از همه مخاطبان خود انتظار نداش��ته 
باشید تمام پیام های شما را بخوانند. سعی کنید خبرهای 
جدی��د درب��اره ش��رکت و محصوالت تان را ب��ا مردم به 
اش��تراک بگذارید و با بهره گیری از امکانات موجود برای 

ارزش آفرینی بیشتر تالش کنید. 
ش��اید برای تان این سوال پیش بیاید که ارزش آفرینی 
چه مفهومی دارد؟ ارزش آفرینی تنها به معنی تبلیغ برای 
محصول تولیدی شما نیست. به عنوان مثال، کسب و کاری 
را در نظر بگیرید که در زمینه تندرس��تی و تناسب اندام 
فعالی��ت می کند. در این ص��ورت باید نکات مفیدی را در 
رابطه با ورزش و سالمتی با مخاطبان به اشتراک بگذارد. 
همچنین اگر کس��ب و کاری در حوزه امنیت س��ایبری 
باش��د، بهتر اس��ت پیام هایی راجع به امنی��ت در فضای 
مجازی منتش��ر کند. اگر به دنبال ارزش آفرینی هستید، 
این نکته را به یاد داشته باشید که هدف اصلی کسب و کار 

شما، بهبود شرایط زندگی مردم است. 

تهیه تقویم محتوایی
هیچ گاه بدون برنامه و هدف گذاری مش��خص، اقدام به 
تولید محتوا نکنید. فعالیت بدون برنامه، پیشرفت زیادی 
با خود به همراه نخواهد داش��ت.در قدم اول باید تصمیم 
بگیرید که در چه فاصله زمانی، ش��بکه اجتماعی خود را 
به روز رس��انی خواهید کرد. برای برنامه ریزی می توانید از 
تقویم های س��اده ای مثل گوگل داک و … نیز اس��تفاده 
کنی��د. البته برخی از صاحبان کس��ب و کار، بودجه کافی 
برای استخدام یک تیم مجرب بازاریابی محتوایی ندارند؛ 
به همین دلیل از تولید محتوا اجتناب می کنند و سرمایه 
خود را در قس��مت های دیگری به کار می گیرند. ولی این 
کار اشتباه بزرگی است، زیرا با انجام ارزش آفرینی، نسبت 
به برند و ش��رکت خود، حس خوب��ی را در جامعه ایجاد 
کنی��د. بنابراین بای��د محتوای پیام های��ی را که در مورد 
کسب و کار شما در رس��انه های اجتماعی منتشر می شود 

با دقت مدیریت کنید. 
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آیا باید از مدیران فروش که در 
بازاریابی حرفه ای شده اند ترسید؟ 

بس��یاری از مدیران ش��رکت ها به دنبال مدی��ران فروش 
و بازاریاب��ی حرفه ای هس��تند اما از س��وی دیگ��ر همواره از 
اینک��ه این مدیر فروش به یک رقیب در بازار تبدیل ش��ود، 

می ترسند. 
یک��ی از درخواس��ت های مدیران ش��رکت ها از مش��اوره 
بازاریابی، مدیر فروش حرفه ای است و از سوی دیگر همیشه 
این ترس را دارند که روزی این کارشناس��ان از شرکت آنها 
خارج شوند و به شرکت دیگری بروند یا خودشان به یکی از 
رقیبان اصلی در بازار تبدیل شوند. بدین ترتیب همواره این 
ت��رس، مدیران را از جذب مدیران فروش حرفه ای )البته اگر 

بتوانند بیابند( منصرف می کند. 
پاس��خی ک��ه مش��اوره ف��روش به ای��ن س��وال می دهد، 
همه جانبه بوده و برای مخاطبان این مقاله مفید خواهد بود. 
مش��اوره بازاریابی و فروش اعتقاد دارد اگر سیستم بازاریابی 
و ف��روش صحی��ح و همچنی��ن برنامه بازاریابی در ش��رکت 
وجود داش��ته باشد، لزومی به جذب افرادی که کلیه امور را 
بخواهند انجام دهند در ش��رکت نیست. مدیران شرکت ها و 
مالکان برندهایی که فکر می کنند اگر یک مدیر فروش قوی 
داش��ته باشند، مشکل ش��ان در بخش فروش حل می شود و 
زیرس��اخت و برنامه بازاریابی و فروش از پیش تعیین ش��ده 
ندارن��د، در واق��ع نیمی از کس��ب و کار خود را ب��دون هیچ 
ضمانتی در اختیار دیگری قرار داده اند. براس��اس آیین نامه 
و قوانین کس��ب و کار ها، هر شرکتی دو قسمت دارد؛ قسمت 
اول مربوط به فعالیت تأمین کاال تا انبار ش��رکت و قس��مت 
دوم فعالیت های شرکت از خروج کاال از انبار تا مصرف کننده 

کاال است. 
اگر دوس��ت ندارید این ریس��ک را بپذیرید، پس باید اول 
یک زیرساخت بازاریابی و برنامه فروش تدوین کنید و سپس 
از یک مدی��ران توانمند جهت اجرا و بهره ب��رداری از برنامه 
صحیح فروش اس��تفاده کنید. مش��اوره بازاریابی و فروش به 
کمک تحقیقات بازار، برنامه های بازاریابی و فروش را تدوین 
می کند و حاال این برنامه توس��ط یک مدیر توانمند اجرایی 
می ش��ود. اگر ش��ما یک سیس��تم بازاریابی و فروش داشته 
باشید و اطالعات مشتریان به صورت صحیح در نرم افزارها و 
پرونده مشتریان ثبت شود، دیگر لزومی به ترسیدن از خروج 
ی��ک کارش��ناس و مدیر و خروج اطالعات از ش��رکت وجود 
نخواهد داش��ت. عالوه ب��ر آن در صورتی ک��ه دوره آموزش 
بازاریابی و فروش برای مدیران و کارشناس��ان فروش برگزار 
کرده ای��د، باید تضامین کافی با رعایت اس��تانداردهای الزم 
داش��ته باشید تا ریسک از بین رفتن سرمایه ها در این بخش 
نیز از بین برود. مشاوره بازاریابی و فروش کلیه چارچوب های 
جذب، آموزش و پرورش، نگهداشت و رشد نیروی انسانی را 
به کمک ابزاره��ا و قراردادهای کافی در ش��رکت ها اجرایی 

می کند. 
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بازاریابی اخالقی چیست؟ 

رعایت اخالق حرفه ای در مارکتینگ و بازاریابی ش��اید در 
نگاه اول چندان با کسب سود و رسیدن به نتایجی که مدنظر 
صاحبان کسب و کار اس��ت هم راستا نباشد، اما در بلند مدت 

حتماً منافع سازمان را با خود به همراه خواهد داشت. 
بس��یاری از فعاالن دنیای کس��ب و کار خیلی سریع نگاهی 
به ب��ازار می اندازند و بداخالقی رقب��ا و فضای حاکم بر بازار 
آنه��ا را متقاع��د می کند که رعایت نک��ردن اخالق حرفه ای 
در بازاریابی اش��کالی ندارد و اگ��ر چنین نکنند از رقبا عقب 

خواهند ماند. 
بازاریابی غیر اخالقی معموالً س��ودهای کوتاه مدت جذابی 
دارد، ام��ا به خص��وص در جامعه ام��روز این س��ودها واقعاً 
کوتاه مدت هس��تند و برای کس��انی ک��ه می خواهند بردی 

ماندگار و موفق داشته باشند اصاًل قابل اتکا نیستند. 
ب��رای انتخاب روش های بازاریا بی اگ��ر کمی قضاوت را به 
تأخی��ر بیندازیم و ببینیم که فض��ای آزاد امروز اطالعاتی به 
مخاطبان اجازه می دهد که ببینند، متوجه ش��وند و در مورد 
ما قضاوتی داشته باشند که شاید کاماًل با اهداف بازاریابی ما 

متفاوت است، شاید کمی تأمل کنیم. 
در ن��گاه بلند مدت رعایت بازاریاب��ی اخالقی حتماً به نفع 
صاحب کس��ب و کار خواهد بود. البته به شرط اینکه این سه 

موضوع را فراموش نکند: 
اول، بازاریابی درس��ت و اخالقی خود را به شکلی پیوسته 

و هدفمند دنبال کند. 
دوم، به آنچه می گوید وفادار بماند. 

س��وم، در فضای اطالعاتی رعایت اصول اخالقی خود را با 
افتخار بیان کند و بدون زیر س��وال بردن رقبا در مورد تعهد 

خود به این موضوع هم گفت وگو کند. 
ام��ا بازاریاب��ی اخالقی چیس��ت؟ چ��ه مواردی را ش��امل 

می شود؟ 
من فکر می کن��م که این اص��ول در فرهنگ های مختلف 
متفاوت هس��تند و فرهنگ های مختل��ف تعبیر متفاوتی در 
این زمینه دارند اما حتماً بخش های مشترکی وجود دارد که 
در تمام فرهنگ ها به عنوان اصول اخالقی بازاریابی ش��ناخته 

می شوند. 
اخالق حرفه ای در بازاریابی و مس��ئولیت اجتماعی شامل 

مواردی می شود چون: 
-اصالت

-رعایت اخالق انسانی
-مسئولیت پذیری

-راستگویی
-رفتار

-اصلی بودن
 بازاریاب��ی اخالقی فلس��فه ای اس��ت که تمرک��ز آن روی 

صداقت، انصاف و مسئولیت متمرکز است. 
در بازاریاب��ی اخالقی نکات زیر به عن��وان فرض های اولیه 

هستند: 
-تمایز روشن بین تبلیغات و جنجال

-امضا باید شفاف و روشن باشد
-حریم خصوص��ی مصرف کنندگان بای��د در همه زمان ها 

نگهداری و حفظ شود. 
-اس��تانداردها و مقررات دولت باید رعایت شود و تعهدی 

واقعی نسبت به آنچه گفته می شود وجود داشته باشد. 
و تمام این موارد باید به عنوان استاندارد مشترک از اخالق 
در ارتباطات بازاریابی شرکت لحاظ شود تا مشتریان بتوانند 
آن را باور کنند و نمونه های متفاوت و متناقضی را در شرکت 

و صاحب برند پیدا نکنند. 
modiriran :منبع 

کلیدارتباط

ندا مفاخری
مربی و مشاور توسعه کسب و کار
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برای مطالعه 664 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: معم��وال راه اندازی هر کس��ب و کاری در ابتدا نیاز به 
س��رمایه و تأمین مالی دارد. به طوری ک��ه حتی گاهی کمبود 
منابع مال��ی برای تأمین نیازهای کس��ب و کار باعث شکس��ت 
کسب و کار ها ش��ده است. هر کس��ب و کار معموال در دو مقطع 
نیاز به س��رمایه دارد؛ یک بار در ابتدای آغاز فعالیت که نیاز به 

س��رمایه های بلند مدت دارد و دوم هن��گام تولید و بهره برداری 
که این نیازها مربوط به تنظیم گردش نقدینگی مورد نیاز برای 
انجام پرداخت های کوتاه مدت، دس��تمزد، خرید ماشین آالت و 
تجهیزات و. . . است. یکی از راه های تأمین نیازهای کسب و کار 
از محل پس اندازهای ش��خصی است. در صورتی که این روش 
برای تان مقدور نباشد می توانید از طریق متقاعد کردن دوستان 
و خویش��اوندان، حمایت مالی آنها را جلب کنید و کس��ب و کار 

خود را توس��عه دهید، البته این روش مزایا و معایبی هم دارد. 
روش دیگر برای تأمین منابع مورد نیاز وام های بانکی است که 
البته این روش نیز مزایا و معایب خود را دارد و باید اقساط آن 
به موقع پرداخت ش��ود. روش دیگر این اس��ت که یک شریک 
اختی��ار کنید ک��ه در این صورت توصی��ه می کنم حد و حدود 
وظایف و س��هم طرفین طی قراردادی مش��خص شود و اصول 

شراکت رعایت شود تا با مشکالت دیگری روبه رو نشوید. 

تامین منابع مالی

سوال: کسب و کاری را در حوزه تولید محصوالت غذایی راه اندازی کرده ام، ولی در بخش تأمین منابع مالی برای تولید و بهره برداری با مشکل 
مواجه هستم. لطفا مرا راهنمایی کنید از چه راه هایی می توانم منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنم؟  کلینیک کسب و کار

اگرچه همواره توصیه می ش��ود 
تا در محیط کار فضایی دوس��تانه 
ایج��اد کنید، با ای��ن حال واقعیت 
این اس��ت که برخ��ی موضوعات 
تحت هیچ ش��رایطی نباید مطرح 
ش��وند. این ام��ر نه تنها ب��ه بهبود 
رواب��ط ش��ما ب��ا س��ایرین کمک 
نخواه��د ک��رد، بلک��ه مش��کالت 
متع��ددی را متوجه ش��ما خواهد 
س��اخت. در واق��ع الزم اس��ت به 
این نکته توجه داش��ته باشید که 
همکار شما، دوست صمیمی شما 
محس��وب نمی شود و بهتر است تا 
مرز کار و زندگی خانوادگی با آنها 
به نح��وی که خود می پس��ندید، 
حفظ شود. با این حال منظور این 
نیس��ت که از گفت و گو با سایرین 
دوری کنید، بلکه الزم است درباره 
موضوعات��ی ک��ه ضرورت��ی ندارد 
و ممک��ن اس��ت به عل��ت فضای 
رقابتی حاک��م در محل کار بعدها 
علیه خودتان استفاده شود، حرفی 

نزنید. 
در ادامه به معرفی شش موضوع 
که بهتر اس��ت در محی��ط کاری 
مورد بحث قرار نگیرد، می پردازیم.

 
1- حرکت بعدی شما 

اگرچ��ه این م��ورد کمی عجیب 
به نظر می رس��د، با این حال توجه 
داش��ته باش��ید که ممکن اس��ت 
تصمیمات آینده ش��ما ب��ه مذاق 
برخ��ی خوش نیای��د و همین امر 
باعث تحریک آنها علیه شما شود. 
برای مثال فرض کنید قرار اس��ت 
پ��روژه ای حیاتی برای ش��رکت به 
شما محول شود. تحت این شرایط 
بهتر اس��ت تا زمانی که این اتفاق 
به مرحله اجرایی نرس��یده است، 
کس��ی را در جریان امور نگذارید. 
در  نکنی��د  فرام��وش  همچنی��ن 
صورتی که قصد ترک شرکت خود 
را در آینده دارید، ضروری اس��ت 
تنها چند روز قبل از ترک شرکت 
سایرین را مطلع سازید زیرا ممکن 
است در غیر  این صورت اقدام شما 
تهییج س��ایرین تلقی ش��ده و به 

ضررتان تمام شود. 

و  سیاس�ی  اعتق�ادات   -2
مذهبی

اعتق��ادات سیاس��ی و مذهب��ی 
م��ردم آنق��در با هویت اش��خاص 
آمیخته اس��ت ک��ه ام��کان ندارد 

درگی��ری  ب��دون  کار  مح��ل  در 
درباره آن بحث ک��رد. مخالفت با 
دی��دگاه افراد می تواند به س��رعت 
تص��ور آنه��ا را نس��بت به ش��ما 
تغیی��ر دهد. مقابله ب��ا ارزش های 
اصلی و بنیادی اش��خاص یکی از 
توهین آمیزتری��ن کارهایی اس��ت 
ک��ه می توانید انجام دهی��د. افراد 
مختلف، دیدگاه سیاسی و مذهبی 
متفاوت��ی دارند اما حمایت و دفاع 
از ارزش های خود می تواند دیگران 
را به سرعت تبدیل به بیگانه هایی 
در برابر ش��ما کند و حتی موجب 
دسیس��ه  و  توطئ��ه  برانگیخت��ن 
آنها ش��ود. حت��ی مط��رح کردن 
روی��داد جهانی مهم ب��دون بیان 
نقطه نظ��ری محکم می تواند منجر 
به مناقشه و درگیری شود. زندگی 
هر ف��رد حول مح��ور اعتقادات و 
آرمان های او بنا ش��ده است و ابراز 
عقی��ده مخال��ف او می تواند کمی 
مخاطره آمیز باش��د. مش��تاقانه به 
صحبت های دیگ��ران گوش دهید 
بدون اینکه هیچ نظری از خودتان 
بدهی��د، چراک��ه حتی ی��ک نگاه 
مخالف هم می تواند شروع جنگ و 
نزاعی باشد. دیدگاه های سیاسی و 
اعتق��ادات مذهبی عمیقا در وجود 
افراد ریشه دوانیده است، به نحوی 
که به چالش کشیدن دیدگاه آنها 
بیش��تر از اینکه آنها و نظرشان را 
تغیی��ر ده��د، ش��ما را در معرض 

قضاوت قرار می دهد. 
اگرچه دین مقوله ای اس��ت که 
به نظر می رس��د در همه جا مورد 
بحث ق��رار می گیرد ب��ا این حال 
باید توجه داش��ته باشید که افراد 
معموالً نسبت به اعتقادات مذهبی 
خ��ود تعصب داش��ته و همین امر 

ممکن است زمینه را برای متشنج 
ش��دن جو مهیا س��ازد. به همین 
خاط��ر بهتر اس��ت در ای��ن رابطه 
مطلب��ی را بیان نکنی��د. در رابطه 
با تفکرات سیاس��ی نی��ز ذکر این 
نکته ضروری است که جهان بینی 
و تفک��رات اف��راد در زمینه ه��ای 
مختلف متفاوت ب��وده و بحث در 
این رابطه می تواند روابط دوستانه 
ش��ما با س��ایر همکاران ت��ان را با 

آسیب جدی مواجه سازد. 

3- صحب�ت ک�ردن درب�اره 
رابطه زناشویی

اینکه زندگی شخصی و رابطه ای 
ک��ه ب��ا همس��رتان دارید بس��یار 
خ��وب و رویای��ی ی��ا حت��ی بد و 
تاسف انگیز اس��ت، واقعاً موضوعی 
نیس��ت که جای صحب��ت آن در 
محل کار باش��د. ش��ما در محیط 
کار در ح��ال انجام کارهای جدی 
و مهم��ی هس��تید ک��ه ب��ه بهتر 
ش��دن مجموعه ای ک��ه در آن کار 
می کنی��د کم��ک می کن��د. جای 
چنی��ن صحبت های��ی در مهمانی 
یا جمع های دوس��تانه است نه در 
مح��ل کار. این قبی��ل صحبت ها 
ممکن اس��ت برخی را ب��ه خنده 
بیندازد و برای شان مسخره باشد. 
این موض��وع همچنی��ن می تواند 
همکاران ت��ان را در رابطه با ش��ما 
مع��ذب و حتی آنها را دلخور کند. 
عب��ور از این خ��ط قرمز در نهایت 
هم می تواند بازخورد بدی برای تان 

به همراه داشته باشد. 
ب��ا توجه به این ام��ر که زندگی 
ش��خصی افراد باید شخصی بماند، 
دلیلی ب��رای بیان این گونه مطالب 
حتی در قالب درد دل وجود ندارد 

و نباید فرام��وش کنید که محیط 
کار محیطی رسمی است و قوانین 
خود را دارد. در همین راستا الزم 
اس��ت مرزهای خ��ود را با تک تک 
همکاران خود مش��خص سازید، با 
ای��ن اقدام به خوب��ی می دانید که 
با هر کس ت��ا چه اندازه می توانید 
مختلف سخن  موضوع های  درباره 
بگویید. اگر بنا ب��ه هر دلیلی نیاز 
ب��ه صحبت با فردی و مش��ورت با 
وی را دارید بهتر است از مشاورین 
حرف��ه ای در این زمینه اس��تفاده 

کنید. 

4- بیماری ها
اگر ش��ما از بیماری های مزمنی 
رنج می برید، نیازی نیس��ت آن را 
با همکاران ت��ان در میان بگذارید. 
م��ورد  در  ک��ردن  صحب��ت  ب��ا 
بیماری هایت��ان، این ابهام را ایجاد 
می کنید که ممکن است بیماری ها 
مانع کارکرد بهتر شما و تمرکزتان 
روی مسائل کاری شوند. عالوه بر 
این در بس��یاری از موارد مشاهده 
ش��ده اس��ت که بیان ای��ن موارد 
باعث خواهد ش��د همکاران تان به 
نحوی از ش��ما دوری کنند و این 
امر خصوصاً در مواردی که بیماری 
ش��ما واگیردار نباش��د، اعتماد به 
نفس شما را بس��یار پایین خواهد 
آورد. اگرچ��ه الزم اس��ت مدی��ر 
ارش��د خود را از وضعیت سالمتی 
خ��ود آگاه س��ازید ت��ا در صورت 
اس��تعالجی  مرخصی  بتوانید  نیاز 
بگیرید، با این حال فراموش نکنید 
که نیازی به بی��ان جزییات وجود 
ندارد و این امر ممکن است باعث 
ش��ود تا به فک��ر جایگزین کردن 
شما باش��ند و ش��ما را فردی که 

هزینه زیادی برای شرکت خواهد 
داشت تلقی کنند. 

چند نکته پیرامون موضوع 
-  گله و ش��کایت و بدتر از همه 
اب��راز نارضایتی م��دام از کاری که 
در ح��ال انجامش هس��تید باعث 
تضعی��ف روحی��ه گروه می ش��ود. 
کارفرمایان همیش��ه حواس ش��ان 
هست، آنها دوس��ت ندارند فردی 
در گ��روه کاری آنه��ا باش��د ک��ه 
روحی��ه بقی��ه را هم خ��راب کند. 
پس سعی می کنند فرد ناراضی را 
با مش��تاقانی که در گوشه و کنار 
کنند. همچنین  جایگزین  هستند 
بهتر است بدانید اعالم بی کفایتی 
و ناالیقی همکارتان بیش��تر شبیه 
این است که انگار تالش می کنید 
تصوی��ر بهت��ری از خودت��ان ارائه 
دهید. س��نگدلی و قس��اوت شما 
طبیعت��ا منجر ب��ه جبهه گیری و 
ع��دم اعتماد همکاران تان نس��بت 
به ش��ما می شود و در آنها ذهنیت 
منفی نس��بت به ش��ما ب��ه وجود 

می آورد. 
-  کارفرماه��ا از کارکنان��ی ک��ه 
هس��تند،  همکاران ش��ان  حام��ی 
قدردان��ی می کنن��د. هنگام��ی که 
س��خت کار می کنید و سعی دارید 
در پیش��رفت محل کارتان سهمی 
داشته باشید، به نوعی مورد اعتماد 
کارفرمایت��ان خواهید ب��ود. از این 
ویژگی برای کمک به همکارانی که 
قابل تحس��ین هستند و شایستگی 
پیش��رفت را دارند اس��تفاده کنید. 
اگ��ر همکاران تان، هم��کار دیگری 
را مس��خره یا از او انتقاد می کنند، 
ب��ا آنها همراهی نکنید. به س��ادگی 
می ت��وان علیه کس��ی ی��ک گروه 
تش��کیل داد، ام��ا این کار س��بب 
می ش��ود تا محی��ط کار و فرهنگ 
کارِی مس��موم ایجاد شود. به هیچ 
فعالیت های��ی  عن��وان در چنی��ن 
شرکت نکنید. اگر برای رسیدن به 
ی��ک جایگاه در محل کارتان به هر 
کار ناشایستی دس��ت بزنید، شاید 
در م��دت کوتاهی به ه��دف خود 
دست یابید، اما در بلندمدت آن را 
از دست خواهید داد. به جای اینکه 
ارتباط نامناس��بی ب��ا همکاران تان 
ایجاد کنید، اج��ازه دهید کارفرما، 
شخصاً با ارزیابی کار و مهارت های 
ش��ما، برای تان جایگاه مناسب تری 

را در نظر بگیرد. 
 www. :منبع 
thebalance. com

4  موضوعی که نباید در محل کار مطرح کرد

ارتباط

چرا نباید در محل کار، خود واقعی را به 
نمایش گذاشت؟ 

 

ام��روزه بیش��ترین نصیحتی که برای موفقی��ت در زندگی 
کاری خود از دیگران می شنویم، عبارت »خودت باش« است. 
ای��ن جمله کوتاه - ک��ه از مدیران ارش��د کمپانی های بزرگ 
گرفته تا س��خنرانان جش��ن های دانش آموختگی دانشگاه ها، 
هم��ه آن را ب��ه کار می برن��د - در نگاه اول بس��یار منطقی و 
کارب��ردی به نظر می رس��د، ام��ا آیا در ب��ازار کار واقعا به کار 

خواهد آمد؟ 
یکی از افرادی که توانس��ته با موفقیت این جمله را به کار 
  »ScribbleLive« بگیرد، معاون ارش��د ش��رکت نرم افزاری
کانادا، »مایکل فردریش« اس��ت. عبارت »خودت باش« برای 
فردریش به معنی پوشیدن شلوارک سر کار و خودمانی شدن 
با مش��تریان بالقوه بوده و تاکنون به همین س��بک توانس��ته 

زندگی موفقی داشته باشد. 
ب��ه گفته آقای فردریش، وی توانس��ته به لطف تس��لط بر 
زبان ه��ای خارج��ی و مهارت های رفتاری که طی س��فرهای 
خود، به جای رفتن به دانش��گاه کس��ب کرده، ش��غل هایی با 
درآمد باال به دس��ت بیاورد. او موفق ش��ده باوجود رفتارهای 

غیر عادی خود در شرکت ترفیع رتبه دریافت کند. 
مای��کل 44 س��اله می گوید: »نگران وجه��ه خود به معنای 
س��نتی کلمه نیس��تم. من خ��ودم را همین گونه که هس��تم 
پذیرفت��ه ام و به آن افتخار می کنم.« ام��ا آیا عبارت »خودت 
باش« در مورد همه صدق می کند؟ چه مقدار از خود واقعی را 
باید به همکاران مان نشان دهیم؟ و آیا این منش برای برخی 

نسبت به بقیه مناسب تر است یا خیر؟ 

مرزهای ناپیدا
ب��ه گفته پروفس��ور »هرمینی��ا ایب��ارا«، م��درس رفتار و 
رهبری سازمانی در دانش��کده بازرگانی دانشگاه های لندن و 
اینسیدفرانس��ه، خود واقعی همیش��ه بهترین گزینه نیست و 

گاهی نتیجه معکوس دارد. 
بنا بر تحقیقات وی، افرادی که ارتقای درجه پیدا می کنند، 
اگر تصور ثابتی از خود واقعی داش��ته باشند، معموال بیشتر از 
دیگران با ریسک عدم موفقیت در نقش جدید مواجه هستند. 
آنه��ا به جای تطبی��ق دادن خود با ش��رایط جدید، همچنان 

مانند گذشته رفتار می کنند. 
به گفته خانم ایبارا، مثال افراد خودمانی و صمیمی بیش از 
حد افکار و احساسات خود را با دیگران به اشتراک می گذارند 
و در نتیج��ه اعتبار و تاثیرگذاری خود را از دس��ت می دهند. 
او همچنین معتقد اس��ت »س��اده ترین تعریف از خود واقعی، 
صادق بودن با خویش��تن است، اما خویش��تن می تواند خود 
امروز من باش��د؛ خودی که همیشه بوده ام یا خودی که فردا 

خواهم بود.«

خود ارزیابی
م��ردم معموال »واقعی ب��ودن« را بهانه ای ب��رای ماندن در 
محدوده ام��ن خود قرار می دهند. به گفت��ه ایبارا افراد اغلب 
اوق��ات می گویند: »من این گونه نیس��تم« و ب��ا این طرز فکر 
از تغیی��ر و تحول می گریزند. بنا به گفته »مارک اس��نایدر«، 
روانشناس اجتماعی از دانشگاه مینه سوتا، راحتی افراد برای 
تطبیق رفتارشان با ش��رایط جدید بستگی به میزان »آفتاب 
پرس��ت« یا »ُرک« بودن ایش��ان دارد. او ب��رای اندازه گیری 
این موضوع یک تس��ت روانشناس��ی تحت عن��وان »ترازوی 
خ��ود ارزیابی« طراحی کرده اس��ت. اس��نایدر معتقد اس��ت 
آفتاب پرس��ت ها، زندگی را فرصتی برای ب��ازی در نقش های 
مختل��ف دانس��ته، در نتیجه کلمات و ح��رکات خود را برای 
تاثیر مناس��ب، با دقت انتخاب می کنند. در مقابل انسان های 
رک روابط اجتماعی را وس��یله ای ب��رای نمایش خود واقعی 
خویش قرار می دهند. مشکل اساسی با عبارت »خودت باش« 
در بازار کار، مزیت بارز آفتاب پرس��ت ها نسبت به انسان های 
صادق اس��ت چرا که اکثر مشاغل به خصوص در سطوح باالی 
س��ازمانی، نیازمند نقش بازی کردن و مهارت های اثرگذاری 
بوده و بیشتر مناسب افرادی است که کردار خود را متناسب 

با شرایط تغییر می دهند. 

اثبات لیاقت
س��ایر تحقیقات��ی که در ای��ن زمینه صورت گرفته نش��ان 
می دهند زمانی که به سطوح باالی سازمانی می رسید، قدرت 
و فرصت مناس��ب برای »واقعی« ب��ودن را پیدا می کنید؛ در 
واق��ع برای رس��یدن به چیزی ک��ه روان شناس��ان اجتماعی 

»اعتبار فردی« می نامند، باید زمان زیادی صرف کنید. 
پروفس��ور ایبارا ام��ا بیان می کن��د: »افراد مس��ن امتحان 
کرده اند، آزمایش کرده اند، به روش آزمون و خطا نس��خه های 
مختلفی از خود را تجربه کرده اند، هر آنچه را که به دردشان 
می خورد پیدا کرده و در نهایت س��بک خود را ساخته اند. آنها 
با حس��ن نیت به دانش��جویان جوان می گویند خودت باش، 
در حالی که فراموش می کنند همین فرآیند برای خودش��ان 

نزدیک به 30 سال طول کشیده است.«
ش��رکت  در  اس��تخدام  متخص��ص  اس��تون«  »جرمی��ا    
»Hudson PRO«  در نیوی��ورک می گوی��د: »بخش��ی از 
خطر جمل��ه »خودت ب��اش« در این نهفته اس��ت که مردم 
فک��ر می کنند تا همین حد کفایت می کند. مفهوم جمله این 
نیس��ت که وقتی به مصاحبه ی��ا محیط کاری می روید باید با 
دیگران مانند رفقای خود رفتار کنید، بلکه یعنی قرار اس��ت 
وارد ارتباط واقعی با افراد دیگری ش��وید که شخصیت شما را 
درک کرده و مس��ائل مهم و چیزهای��ی را که برای تان ارزش 
دارند خواهند شناخت. در مجموع خودت باش نصیحت بدی 

نیست، اما صرفا کاربردی هم نخواهد بود.«
نظر مایکل فردریش هم در این باره جالب اس��ت؛ او عبارت 
»خ��ودت باش« را چن��دان خردمندانه نمی دان��د و می گوید: 
»چطور می توانی خودت باش��ی وقتی خودت را نمی شناسی؟ 

خود را بشناس و ببین چه چیزی تو را خوشحال می کند.«

کارتابل

تنوع را تقویت کنید

در هر اکوسیس��تمی وجود تنوع و خالقیت باعث بقا خواهد 
ش��د. این قاعده یک امر عجیب وغریب نیس��ت. در واقع همه 
شرکت ها هنگام مواجهه با تغییرات محیطی و تجاری به سوی 
س��ازگاری خود با ش��رایط نوین پیش خواهند رفت. براساس 
تحقیقاتی که اخیرا در حوزه کارآفرینی صورت گرفته اس��ت، 
تقویت تنوع در ساختار شرکت و میان کارمندان باعث عملکرد 
بهتر افراد و کاهش احتمال ورشکس��تگی می ش��ود. همچنین 
مزیت دیگر تنوع طلبی در کسب وکار، پرورش کارمندان خالق 

با کیفیت عملکرد بهتر است. 

ایده
هنگامی که مرکز اطالعات انگلس��تان در جنگ جهانی دوم، 
واقع در بلچلی پارک، تاس��یس شد، هدف اصلی اش شناسایی 
خطوط ارتباطی دش��من و رمزگش��ایی از مکالم��ات آنها بود. 
در آن هن��گام و به دلیل کمبود نی��روی متخصص، افرادی با 
تخصص های گوناگون از قبیل ریاضیدان، قهرمانان ش��طرنج، 
زبان شناس��ان و جالب تر از هم��ه طراحان جدول روزنامه ها در 
چنین مرکزی به کار گرفته شدند. شاید باورکردنی نباشد، اما 
همین تیم متنوع و غیر متخصص به صورت دراماتیکی موفق به 
انجام وظایف خود و رمزگشایی تعداد قابل توجهی از پیام های 

دشمنان شد. 
در نگاه نخس��ت کس��ب چنین موفقیتی، آن هم با یک تیم 
به ظاهر از هم گس��یخته، شانس��ی به نظر خواهد رسید. با این 
ح��ال نمی توان از چنین موفقیت ش��گرفی به همین راحتی و 
با برچس��ب شانس عبور کرد. در همین راستا قصد داریم تا به 
بخشی از پژوهش »گری هامل« محقق مطرح دانشگاه هاروارد 
س��ری بزنیم: »وجود تنوع در هر ش��رکتی ضام��ن توانایی آن 
سازمان در سازگاری با شرایط مختلف است. البته نباید تصور 
کرد که این تنوع همان از هم گس��یختگی اس��ت. در واقع در 
حالت مثبت تنوع ما جمعی از افراد مس��تعد و با استعداد های 
متف��اوت را در اختیار داریم. با این حال در معنای منفی تنوع، 
افرادی با س��ابقه کاری نامش��خص و فاقد آموزش مناسب در 
کنار هم جمع ش��ده اند. صرف نظر از مش��کالت تفس��یری در 
م��ورد مفهوم تن��وع، مزیت اصلی در اختیار داش��تن یک تیم 
متنوع هنگامی خود را نش��ان خواهد داد که شرایط به سرعت 
در حال تغییر و تحول باش��د. نکته جال��ب اینکه امروزه اغلب 
کسب وکارها با چنین مسئله ای مواجه بوده و سرعت تغییرات 

در بازارهای شان به شدت افزایش یافته است.«
نکت��ه ای که در مورد توصیه گری قابل ذکر اس��ت، توجه به 
ماهیت برنامه مبتنی بر تقویت تنوع در شرکت است. به عبارت 
ساده، چنین برنامه ای به منظور دستیابی به شکل ایده آل یک 
ش��رکت نیس��ت، بلکه صرفا یک راه نجات سریع و مطمئن در 
اغلب بازارها محس��وب می شود. اس��توارت میلر نامی آشنا در 
زمینه انرژی و بازاریابی اس��ت. در واقع میلر مدیرعامل س��ابق 
بخش اکتشاف انرژی و بازاریابی گروهی برن شل است. وی در 
دوران همکاری اش با برند ش��ل تجربیات متفاوتی را به دست 
آورده اس��ت، یکی از مهم ترین این تجربیات اهمیت همکاری 
ب��ا افرادی از ملیت و قومیت های مختلف اس��ت: »نکته ای که 
من از همکاری با ش��رکت شل به دست آوردم، تنوع ایده های 
ارائه ش��ده توسط کارمندان در ش��رکت هایی است که افرادی 
ب��ا نژاد، زبان، فرهنگ و ملیت متفاوت در آن مش��غول به کار 
هستند. ش��اید در نگاه نخست این تنوع قومی و فرهنگی یک 
فاجع��ه مدیریتی را رق��م بزند، با این حال کنترل مناس��ب و 
آگاهی از ش��یوه بهره برداری مطلوب از این ش��رایط منجر به 

خلق ایده های متنوع بسیاری خواهد شد. «
س��خنان میلر نکته مهم��ی را در بر دارد. به عبارت س��اده، 
تفاوت های فرهنگی کارمندان برند شل باعث تنوع دیدگاه های 
افراد به هنگام بررس��ی موارد ش��ده بود. چنی��ن تنوعی باعث 
ایجاد طیف وس��یعی از گزینه ها برای مدیران ش��رکت خواهد 

شد. 

آنچه در عمل باید انجام دهیم
- ش��رکت هایی که از کارمندان یک دس��ت تشکیل شده اند، 
بیش��تر در خطر سقوط به پرتگاه تکرار و روزمرگی هستند. در 
واقع همان طور که در بخش ایده اش��اره ش��د، تنوع فرهنگی 
و زاویه دید کارمندان باعث پیش��رفت و توسعه کسب وکارتان 

خواهد شد. 
- نگرش قالب در بس��یاری از شرکت ها شرایط بدی را برای 
استخدام تعیین کرده است: »کسانی که شبیه ما هستند، باید 
اس��تخدام شوند.« مزیت در اختیار داش��تن یک تیم ناهمگن 
ش��امل مهارت و تخصص متنوع خواهد بود. در واقع این همان 

نکته ای است که اسوارت میلر به آن اشاره کرده است. 
- اگر چنین تیم ایده آلی )مانند برند شل( را در اختیار ندارید، 
راهکار پیش��نهادی ترغیب کارمندان فعلی به ماجراجویی در 
زمینه های کاری اس��ت که بدان عالق��ه دارند. البته باید توجه 
داشته باشید که این ماجراجویی ها به صورت نسبتا سازماندهی 

شده صورت گیرد. 

مترجم: امیرآل علی

ترجمه: علی آل  علی
ترجمه: محسن خوشنود 
Business Insider: Forbes منبع
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امروزه با پیش��رفت تکنولوژی و تأثیر گ��ذاری آن در تمام 
ابعاد زندگی بشر، تنها با استفاده از چند برنامه موبایلی ساده 
و در عی��ن حال کام��ل می توانید به خوبی ب��ه امور مختلف 
کس��ب و کارتان رس��یدگی کنید. همانطور که می دانید یکی 
از اصلی تری��ن فاکتور ه��ای دخی��ل در مدیری��ت موفق یک 
کسب و کار، بحث برنامه ریزی بودجه محسوب می شود. البته 
برای رس��یدگی به این موضوع اغلب مدیران از حسابدار های 
ماهر کمک می گیرند. با این حال اگر ش��ما نیز از آن دس��ته 
مدیرانی هس��تید که ترجیح می دهد ش��خصاً امور مربوط به 
کس��ب و کار خود را اداره کند، به یک سری اپ های کاربردی 
نی��از پیدا خواهید کرد. به گزارش پول نیوز، ش��اید تا همین 
چند سال پیش حسابرسی و مدیریت بودجه به روش سنتی 
جذابیت بیشتری داش��ت اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و 
تأثیر گذاری آن در تمام ابعاد زندگی بش��ر، تنها با استفاده از 
چند برنامه موبایلی س��اده و در عین حال کامل می توانید به 
خوبی به امور مختلف کسب و کارتان رسیدگی کنید. در ادامه 
چندین م��ورد از جدید ترین و مفید ترین برنامه های موبایلی 

مدیریت بودجه را معرفی خواهیم کرد. 

 PocketGuard 
 نخس��تین برنامه مدیریت بودجه که به ویژه برای مدیران 
کس��ب و کار های مختل��ف کاربرد زیادی خواهد داش��ت، اپ 
PocketGuard نام دارد. این اپ بر هر دو سیس��تم عامل 
 ای او اس و اندروید قابلیت اجرا داشته و با انتخاب زمان بندی 

مورد نظر، توانایی اداره بودجه کس��ب و کار را در اختیار دارد. 
کار با این برنامه بس��یار س��اده بوده و نیاز به مهارت خاصی 

برای مدیریت درآمد خود نخواهید داشت. 

 Spendbook 
 ای��ن اپ برای سیس��تم عام��ل  ای او اس ب��ه قیمت 1.99 
دالر قابل دانلود اس��ت. اگرچه ابزار های مفید و کاملی برای 
مدیریت بودجه در این برنامه وجود دارد، اما به منظور اداره 
حس��اب های ش��خصی کاربردی تر خواهد بود. در این برنامه 
حتی می توانید از هزینه های��ی که می کنید عکس بگیرید و 
آنه��ا را به این صورت در حافظه برنامه ذخیره س��ازی کنید. 
با این وجود همانطور که اش��اره ش��د، این اپ دو عیب دارد؛ 
نخس��ت آنکه رایگان نیس��ت و دیگری آنک��ه برای مدیریت 

حساب های کسب و کار از اپ قبلی ضعیف تر عمل می کند. 

 Wally 
 Wally را می توان یک اپ نس��بتا کامل برای سیس��تم 
عامل اندروید و  ای اواس به ش��مار آورد که به صورت رایگان 
در دسترس است. در این برنامه سعی شده تمام فاکتور های 
الزم به منظور مدیری��ت بودجه ای موفق کنار هم گردآوری 
ش��وند. امکان استفاده از قس��مت های مختلف نظیر درآمد، 
هزینه ه��ا، بدهی ه��ا و همچنین هدف گ��ذاری کوتاه مدت و 
بلند مدت نیز وجود خواهد داشت. از طرفی گرافیک مناسب 

برنامه انگیزه بیشتری برای کار با آن به کاربر می دهد. 

 Level Money
 این برنامه را نیز به صورت رایگان می توان برای سیس��تم 
عامل های اندروید و  ای او اس دانلود کرد. مدیرانی که فرصت 
زیادی برای استفاده از اپ های مدیریت بودجه ندارند، نصب 
این اپ توصیه می شود. کار با Level Money بسیار آسان 
بوده و در مدت زمان کوتاهی می توان تمام برنامه ریزی های 
م��ورد نظر را برای اپ تعریف کرد. ای��ن برنامه نیز مجهز به 
قابلیت تنظیم زمان بندی بوده و می توانید بازه زمانی مدنظر 
خود را برای آن مش��خص کنید. عالوه بر اینها، اگر گرافیک 
و ظاهر اپی که اس��تفاده می کنید نیز برایتان مهم است، این 

مورد پیشنهاد خوبی خواهد بود. 

 Spendee 
 مورد بعدی از س��ری اپ های رایگان برای دس��تگاه های 
اندرویدی یا  ای او اس، برنامه ای تحت عنوان Spendee است. 
همانن��د Spendbook این برنامه نی��ز به منظور مدیریت 
بودجه و حساب های ش��خصی بیشتر توصیه می شود اما در 
هر حال اپی کامل اس��ت و تجرب��ه چند روزه کار با آن اکثر 
کاربران را راضی خواهد کرد. اگر به دنبال برنامه ای هس��تید 
که به کمک آن در کنار مدیریت حس��اب های کسب و کار، به 
  Spendee ،حساب های شخصی خود را نیز رسیدگی کنید
گزینه ای کاماًل مناس��ب محس��وب می ش��ود. ام��ا از جمله 
مهم تری��ن ویژگی های این برنامه مدیریتی می توان به امکان 
دسترس��ی به آن از طریق دس��تگاه های متفاوت اشاره کرد. 

بدی��ن ترتیب حتی اگر گوش��ی همراه خ��ود را نیز فراموش 
کرده باش��ید، به وسیله دستگاه های الکترونیک دیگر قابلیت 

دسترسی به برنامه وجود خواهد داشت. 

 EveryDollar 
 این برنامه را می توانید به صورت رایگان روی دستگاه های 
اندروی��دی و  ای او اس خ��ود نصب کنی��د. اپ رایگان بوده و 
کار با آن بس��یار آسان است. در ابتدا تنها کافی است میزان 
درآمد ماهانه کسب و کار خود را وارد کرده تا اطالعات کامل 
از جمله س��ود خالص، ض��رر، هزینه و هر م��ورد دیگری را 
دریافت کنید. پس از ساخت پروفایل مخصوص خود، برنامه 
ب��ه صورت خودکار اطالعات را به روز کرده و تغییراتی را که 

برای آن تعریف خواهید کرد لحاظ می کند. 

Expensify
 از جمل��ه مهم ترین مس��ائلی که مدیران کس��ب و کار های مختلف 
به صورت دائمی با آن مواجه هس��تند، مقول��ه مدیریت بودجه حین 
س��فر های کاری است. اگر از آن دس��ته مدیرانی هستید که در طول 
س��ال چندین بار سفر کاری دارید، این اپ می تواند دوست همیشگی 
ش��ما باشد. برنامه برای سیس��تم عامل های اندروید و  ای او اس رایگان 
قابل دانلود اس��ت. به کمک Expensify می توانید از فاکتور هایی که 
پس از خرید یا پرداخت هزینه دریافت می کنید، عکس بگیرید. برنامه 
کام��اًل خودکار این عکس را در لیس��ت هزینه ها اضافه کرده و بودجه 

کسب و کارتان را مدیریت خواهد کرد. 

به کمک این اپ ها حسابدار کسب و کار خود باشید
خبر

اعزام هیأت تجاری البرز به لهستان، استونی و آلمان
تمایل اروپایی ها برای س�رمایه گذاری 

در  ای�ران

مع��اون امور اقتصادی و توس��عه منابع اس��تاندار البرز 
گفت که هیأت تجاری اس��تان البرز به منظور گس��ترش 
روابط بازرگانی تیرماه سال جاری به کشورهای لهستان، 

استونی و آلمان اعزام می شود.
 به گزارش ایرنا، عباداهلل کامکار روز گذشته در جریان 
بازدید اس��تاندار البرز از چند واحد صنعتی در شهرستان 
س��اوجبالغ و برگزاری نشس��ت کارگروه تس��هیل و رفع 
موانع تولید اس��تان، اظهار داشت: همراه با سیاست های 
کالن و برنام��ه توس��عه دولت تدبیر و امی��د و با عنایت 
به تمایل قابل توجه کش��ورهای اروپایی به توسعه روابط 
اقتصادی و تأمین کاالها از طریق جمهوری اسالمی ایران، 
اتاق بازرگانی البرز روابط گس��ترده تجاری و اقتصادی با 
کش��ورهای اروپایی بعد از برجام برقرار کرده اس��ت. وی 
تصریح کرد: استان البرز میزبان بیش از 30 هیأت تجاری 
اقتصادی از سراس��ر دنیا به ویژه کش��ورهای اروپایی بوده 
اس��ت. معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار البرز 
همچنین گفت: بنا بر اعالم اتاق ایران، اتاق البرز به عنوان 
معین کشور لهس��تان در میان اتاق های بارزگانی سراسر 
کش��ور تعیین ش��ده است. وی افزود: اس��تانداری و اتاق 
بازرگانی از کش��ورهای لهستان، استونی و وزارت اقتصاد 
ایال��ت راینالد فالتس آلمان در س��ال 95 دعوت کردند و 
تفاهم نامه ه��ای همکاری برای توس��عه روابط با اتاق های 

مذکور امضا شده است. 
کام��کار تصریح ک��رد: در این زمینه ات��اق البرز ضمن 
دریاف��ت مجوز از اتاق ایران در نظ��ر دارد هیأتی تجاری 
اقتصادی در بازه زمانی 4 الی 10 تیرماه س��ال جاری به 

کشورهای لهستان، استونی و آلمان اعزام کند. 
معاون اس��تاندار البرز هدف کلی این سفر را آشنایی با 
س��اختار اقتصادی منطقه و بررس��ی شرایط برای توسعه 
رواب��ط اقتصادی ب��ا تجار و بازرگانان کش��ورهای مذکور 

دانست. 
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در س��ال ۱۳۸۵ ب��ا ش��روع دوره 
جدید مدیریت ش��هرداری تهران و 
با توجه به مش��کالت متعدد ناش��ی 
در  متع��دد  س��ایت های  نص��ب  از 
سطح کالنش��هری همچون تهران و 
ع��دم رعایت اصول نظامات ش��هری 
با تدابیر اتخاذی، مقدمات تأس��یس 
ش���رکتی با ن��ام  »ش��رکت ارتباط 
مشترک ش��هر« به صورت مشترک 
بین ش��هرداری تهران و شرکت های 

اپراتور فراهم شد. 
ب��ه گزارش راهنمای س��فر من به 
نقل از تس��نیم؛ یک��ی از روش های 
س��اماندهی و زیباس��ازی در ارتباط 
ب��ا دکل ه��ای منصوب��ه در س��طح 
ش��هر ته��ران، اس��تفاده بهین��ه از 
دکل های موجود اس��ت. این شرکت 
با تدوین آیین نامه اجرایی اس��تفاده 
از سایت های مش��ترک و تعرفه های 
مربوطه و ایجاد هماهنگی های الزم 
مابی��ن اپراتوره��ا، بس��ترهای الزم 
را در ای��ن ارتباط فراه��م کرده و از 
این جه��ت، زمینه را ب��رای احداث 
سایت های مشترک تسهیل می کند. 
با وجود سال ها تالش این شرکت 
س��ایت های  برخی  جمع آوری  برای 
باره  ای��ن  اپراتوره��ا، چالش ه��ا در 
همچن��ان وج��ود دارد و اپراتوره��ا 
حاضر نمی ش��وند سایت های خود را 
به راحت��ی در اختیار رقی��ب، برای 

بهره برداری مشترک قرار دهند. 
با این حال یکی از مخترعان کشور 
اق��دام به اب��داع  »س��ایت تجمیعی 
مخابرات��ی با قابلیت میزبانی ش��ش 
اپراتور تلفن همراه و اینترنت« کرده 
تا به این طریق حتی زمینه ای برای 
اس��تقرار این قبیل س��ایت ها توسط 
ش��رکت ارتباط مشترک شهر فراهم 
ش��ود و برای اس��تفاده مشترک در 

اختیار اپراتورها قرار گیرد. 
ب��ه گ��زارش راهنمای س��فر من 
ب��ه نقل از تس��نیم، ب��ه مجموعه ای 
تجهیزات سخت افزاری  از  متش��کل 
همچ��ون دکل، فن��س، تجهی��زات
BTS، آنت��ن، مایکرووی��و و… ک��ه 

وظیفه انتقال، دریافت و توزیع امواج 
مخابرات��ی در مح��دوده مش��خصی 
را دارن��د، س��ایت مخابرات��ی اطالق 

می شود. 
عمده سایت های مخابراتی موجود 
در کش��ور، تک اپراتوره هس��تند، به 
نحوی که هر اپراتور رأس��ا نسبت به 
احداث س��ایت برای تأمین ارتفاع و 
موقعیت تجهی��زات خود اقدام کرده 

است.
 این نوع سایت ها از لحاظ ظاهری 
و عملکردی بسیار مشابه هم بوده و 
در چند نوع مختلف در داخل کشور 

موجود هستند. 
کاربرد صرف این س��ایت ها عمدتا 
مخابرات��ی ب��وده و به دلی��ل نیاز به 
امنیت باال برای جلوگیری از هرگونه 
تجهی��زات،  دس��تکاری  و  س��رقت 

معموال به وسیله فنس های مجهز به 
سیم خاردار محافظت می شوند. 

نیاز به پوشش کل مناطق مورد نیاز 
برای سرویس تلفن همراه، اپراتورها 
را ملزم به احداث سایت های فراوان 
در یک محدوده مش��خص کرده که 
این امر س��بب مش��اهده دکل های 
ف��راوان و ن��ه چن��دان زیب��ای این 
اپراتورها در تمامی فضاهای موجود 
در ش��هر همچون پارک ها، اتوبان ها، 
ساختمان ها، مدارس و… می شود. 

ح��ال این حج��م از س��ایت های 
مخابرات��ی یک اپرات��ور در منطقه و 
جلوه عموماً نامناس��ب این سایت ها، 
محیط ش��هری را تبدیل به محیطی 

مکانیکی و بی روح کرده است.
 تص��ور کنی��د ک��ه چن��د اپراتور 
ش��رکت های  همچنین  همراه  تلفن 

پرس��رعت  اینترن��ت  ارائه دهن��ده 
بی س��یم کش��ور نیز دقیق��ا همین 
اقدام��ات را ب��رای تأمین پوش��ش 
ش��بکه خویش انجام دهند؛ در این 
ص��ورت با حجم عظیم��ی از دکل و 
س��ایت های مخابرات��ی در محدوده 
کوچکی از ش��هر مواجه خواهیم بود 
که فضای ش��هر را به شکل نازیبایی 

احاطه کرده اند. 
در ح��ال حاض��ر ای��ن وضعی��ت 
عموما چهره تمام ش��هرهای کشور 
را فرا گرفته اس��ت و انواع و اقس��ام 
دکل های مخابراتی ک��ه بعضا دچار 
فرس��ودگی و زنگ زدگی ش��دید نیز 
ش��ده اند، در اقصی نقاط ش��هرهای 
کش��ور مش��اهده و این امر س��بب 
می ش��ود که این ام��کان فوق العاده 
یعنی بهره من��دی از تلفن همراه، به 

دلیل همین نازیبایی ها و عدم وجود 
انعطاف در مکانیزم فعلی تحت تأثیر 

سوء قرار گیرد. 
مش��کل عم��ده دیگری ک��ه این 
مس��ئله به وج��ود آورده و گریب��ان 
اپراتوره��ا را نیز گرفته اس��ت، عدم 
وجود فض��ای کافی و همچنین عدم 
رضایت و رغبت ساکنان و شهروندان 
به احداث س��ایت جدی��د در داخل 
مل��ک، مح��دوده و حت��ی در محله 
زندگی آنها اس��ت که باعث به وجود 
آم��دن ممانعت ه��ای مردمی فراوان 
ش��ده و از احداث سایت های جدید 
در موقعیت های فراوان جلوگیری به 

عمل می آورد. 
این امر س��بب ضرر و زیان مادی 
به اپراتوره��ا و همچنین مانع بهبود 
پوش��ش و عملک��رد ش��بکه موبایل 

کشور شده است. 
راه حل��ی  وضعیت��ی،  چنی��ن  در 
که بتوان��د عالوه بر رفع مش��کالت 
موجود هم از دید شهری، اجتماعی 
و س��المت ش��هروندان و هم از دید 
توسعه و تجهیز هر چه بیشتر و بهتر 
ش��بکه موبایل مثمرثمر واقع شود، 
ط��رح ابداع��ی با عن��وان کلی طرح 
برای  تجمیعی دکل ه��ای مخابراتی 
تجمیع ش��ش اپرات��ور )اپراتورهای 
تلفن همراه و شرکت های ارائه دهنده 
که  بی س��یم(  پرس��رعت  اینترن��ت 
قابلی��ت و ظرفیت کام��ل برای رفع 
تمام موارد و مش��کالت ذکر شده را 
داشته و با وجود داشتن ظاهری زیبا 
و ش��کیل و نورپردازی منحصربه فرد 
که س��بب تبدی��ل این نوع س��ایت 
مخابراتی به یک المان شهری ممتاز 

می شود، هستند. 
ای��ن ط��رح همچنی��ن امکان��ات 
س��خت افزاری الزم درب��اره توس��عه 
و بهبود پوش��ش ش��بکه اپراتورهای 
داخلی کش��ور را نیز به بهترین وجه 
مهیا کرده و سبب کاهش هزینه ها و 
صرفه جویی در وقت و زمان به دلیل 
عدم نیاز به سایت یابی مجدد توسط 

اپراتورها می شود. 

 تولید »سایت اشتراکی تلفن همراه«
با قابلیت میزبانی ۶ اپراتور موبایل و اینترنت

خبر

43 درصد جرائم مجازی مرتبط با 
شبکه های اجتماعی و تلگرام است

رئیس اداره تش��خیص جرائم سایبری گفت: جرائم مربوط 
ب��ه ش��بکه های اجتماعی و تلگ��رام نزدیک ب��ه ۴۳ درصد 
جرائم مجازی اس��ت که ش��امل مزاحمت های آنالین، هتک 
حیثیت و حرمت افراد و در اختیار قرار گرفتن حس��اب های 
اکانت های تلگرام اس��ت.  س��رگرد حمید کیانی در سخنانی 
در رادیو گفت وگو اظهار کرد: شگردهای کالهبرداران تلگرام 
عموم��ا مبتنی بر تبلیغ اس��ت. متأس��فانه می بینیم تبلیغی 
را مدی��ر گروه یا مدیر کانالی منتش��ر می کن��د و اتفاقا هم 
قید می کنند مس��ئولیت این تبلیغ با ما نیس��ت.  وی افزود: 
کالهب��رداران در برخی از مواقع با تماس��ی ک��ه با قربانیان 
دارند، خود را از دوس��تان آنها معرفی می کنند و درخواست 
کد ارس��الی فرستاده شده به گوشی آنها را دارند و متأسفانه 
افراد بدون اینکه احراز هویتی را از فرد تماس گیرنده داشته 
باشند اقدام به ارسال کد درخواستی می کنند و به این شکل 
بالفاصله اکانت تلگرام آنها در اختیار فرد تماس گیرنده قرار 
می گی��رد و با این اقدام فرد تماس گیرنده به کلیه اطالعات 
آنها دسترس��ی پیدا می کند و این اق��دام منجر به اخاذی از 
افراد می ش��ود.  وی توصیه کرد: هیچ وقت اعتماد به کس��ی 
نکنند و به راحتی کد اکانت خود را در اختیار حتی آشنایان 

خود قرار ندهند. 

در تعیین اپراتور دوم تلفن همراه تخلفی 
رخ نداده است

وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات گفت: تخلف یا رعایت 
نکردن قانون و عرف بین المل��ل در تعیین اپراتور دوم تلفن 
همراه کش��ورمان رخ نداده اس��ت. به گزارش ایرنا، محمود 
واعظی درخصوص مناقش��ه اخیر بر س��ر مزای��ده راه اندازی 
ایرانس��ل در سال ٢٠٠۴ اظهار داشت: ترکسل ابتدا شکایتی 
علیه کشورمان تنظیم و به مرجع قضایی داد. همه بررسی ها 
و بحث ها انجام و هیچ ادله ای دال بر محکومیت کش��ورمان 
یافت نش��د. بنابراین با پیدا نش��دن ادله پرونده بس��ته شد. 
عض��و ش��ورای عالی فضای مجازی گفت: ش��رکت ترکس��ل 
ب��ا پیدا نکردن مدرک از ایران اقدام به ش��کایت از ش��رکت 
ام تی ان آفریقای جنوبی کرده اس��ت. به گفته وی، ابتدا قرار 
بود ترکسل و یک شرکت ایرانی درباره راه اندازی اپراتور دوم 
اقدام کنند که در روند مذاکره ها توافق نهایی حاصل نش��د 
و ترکس��ل کنار رفت. واعظی تأکی��د کرد: اینکه در این بین 
خ��الف قانون و عرف بین الملل حرکتی انجام ش��ده باش��د، 
چنین چیزی نیس��ت. ش��رکت ترکس��ل مدعی است که در 
مزایده س��ال ٢٠٠۴ در تهران، با باالترین رقم پیش��نهادی 
ش��رایط راه اندازی و اجرای نخس��تین اپرات��ور تلفن همراه 
بخش خصوصی را در ایران کس��ب کرده و درحالی که تمامی 
ش��روط مربوط به پیش از مزایده و پس از آن را انجام داده 
ب��ود، مجوز راه اندازی نخس��تین اپراتور خدم��ات مخابراتی 
بخش خصوصی ایران به شرکت اپراتور تلفن همراه ام تی ان و 

تحت نام ایرانسل صادر شد. 

فناوری

سیاست های کلی انتخابات بر بهره گیری 
از فناوری های نوین تاکید دارد

عضو هیات رئیس��ه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در 
برگزاری انتخابات الکترونیکی، س��رعت عمل افزایش می یابد، 
گفت: از جمله نتایج انتخابات الکترونیکی افزایش ش��فافیت و 
کاهش تخلفات اس��ت.  اسداهلل عباس��ی، در خصوص ضرورت 
برگزاری انتخابات الکترونیکی، اظهار داش��ت: باید به س��مت 
برگ��زاری انتخاب��ات الکترونیکی برویم زی��را از نظر تجهیزات 
الکترونیکی در سطحی هستیم که بتوانیم این امکانات را فراهم 
کنیم.  نماینده رودس��ر و املش در مجلس شورای اسالمی با 
انتق��اد از اینکه دیر برای برگ��زاری انتخابات الکترونیکی اقدام 
ش��ود، بیان ک��رد: نمی ت��وان در ماه های منتهی ب��ه برگزاری 
انتخاب��ات الکترونیکی اقدام کرد و به نتیجه مطلوبی دس��ت 
یاف��ت.  وی با بیان اینکه در حال حاضر باید برای س��ه س��ال 
دیگر اقدام کنیم، افزود: باید بس��ترهای الزم را برای برگزاری 
الکترونیکی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
فراهم کرد.  عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه تجربه موفقیت آمیزی در برگزاری الکترونیکی انتخابات 
ش��وراها به دس��ت آمده اس��ت، گفت: اگر انتخابات به صورت 
کامال الکترونیکی برگزار شود، به کارگیری تعداد باالی نیروی 
انس��انی در جریان انتخابات وجود ندارد.  عباسی با بیان اینکه 
در برگزاری انتخابات الکترونیکی، سرعت عمل افزایش می یابد، 
متذکر شد: از جمله نتایج انتخابات الکترونیکی افزایش شفافیت 
و کاهش تخلفات است.  وی با بیان اینکه شمارش آرا به صورت 
دس��تی وقت زیادی را می گیرد، ادامه داد: با برگزاری انتخابات 
الکترونیکی دیگر ش��اهد این گونه اقدامات وقت گیر نیس��تیم. 
عضو هیأت رئیس��ه مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه در 
سیاس��ت های کلی انتخابات نیز بر بهره گی��ری از فناوری های 
نوین در جهت حداکثرسازی ش��فافیت، سرعت و سالمت در 
اخذ و شمارش آرا و اعالم نتایج تأکید شده است، گفت: دولت 
می تواند با ارائه الیحه این بستر را فراهم کند و مجلس نیز برای 

تعیین بودجه این طرح می تواند به دولت کمک کند.

مقایسه سریع بین دوربین های  
Galaxy S7 و Galaxy S8 گوشی های

 Galaxy S8 مقایسه س��ریع بین دوربین های گوشی های
و Galaxy S7: گوش��ی Galaxy S7 edge پرچم��دار 
سال قبل سامس��ونگ اس��ت، اما با این حال مقایسه دوربین 
گوشی های قدیمی با مدل های جدیدتر همیشه انجام می شود. 
هم اکنون دوربین این دو گوشی را با یکدیگر مقایسه می کنیم.  
س��عی کرده ایم این مقایس��ه را خالصه کنیم و وارد جزییات 
نشویم. تنها نمونه عکس هایی در روز از دوربین این دو گوشی 
تهیه شده است. اگر بخواهیم عادالنه قضاوت کنیم، عکس هایی 
ک��ه در اینجا قرار دارند از نظر کیفیت فرق چندانی با یکدیگر 
ندارند. پس جای زیادی برای مقایسه وجود ندارد. عکس های 
تهیه شده در نور روز به شرح زیر است.  )عکس های اول توسط 
S8 و عکس های دوم توس��ط S7 به ثبت رس��یده اند( تفاوت 
 S۸ بین دوربین این دو گوشی در نور شب مشخص می شود و
رنگ ها را به ش��کل زیباتری ثبت می کند، همچنین جزییات 
بس��یار بیش��تری در عکس ها وجود دارد و نوی��ز کمتری نیز 
دارد.  دوربین س��لفی S8 برخالف دوربین اصلی این گوش��ی 
که همان لنز استفاده شده در S7 است، لنز قدرتمندتری دارد. 
S8 Galaxy  دارای یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی است 
درحالی که S7 دارای یک دوربین سلفی قدیمی ۵ مگاپیکسلی 
است که باید مدت ها قبل تغییر پیدا می کرد. اما این به این معنا 
 S7 ضعیف است؛ دوربین سلفی S7 نیست که دوربین سلفی
دید بازی دارد. رنگ ها در دوربین S8 زیباتر و با جزییات بیشتر 
ثبت می ش��وند.  نمونه عکس های Panorama را که توسط 
این دو گوشی به ثبت رسیده اند می توانید در زیر مشاهده کنید. 
تفاوت قابل مالحظه ای در رنگ آسمان در این دو عکس وجود 
دارد. در کل نمی ت��وان ای��رادی به عک��س S7 edge گرفت.  
 S7 ،اگر بخواهیم به عنوان جمع بندی صحبتی داش��ته باشیم
edge و S7 هنوز هم از نظر دوربین فوق العاده هستند، اما اگر 
هنوز هم می خواهید دوربین گوش��ی شما کمی قوی تر و البته 
جدیدتر باشد، می توانید گوشی S8 را تهیه کنید اما این را به 
 S8 نیز به بسیاری از امکانات S7 خاطر بسپارید که با داشتن
دسترسی خواهی داش��ت و ارتقای گوشی حداقل تا زمانی که 

سامسونگ Note جدید را معرفی کند واجب نخواهد بود. 

بازی GTA 5 تاریخ ساز شد
تحلیلگ��ر مؤسس��ه پژوهش��ی NPD Group طی یک 
توییت اعالم کرد از زمان تأس��یس این مؤسس��ه در س��ال 
۱99۵ تاکن��ونGTA 5، پرفروش ترین بازی بوده اس��ت. 
تاکن��ون راک اس��تار بی��ش از ۸٠ میلی��ون نس��خه از این 
بازی را فروخته اس��ت. از همان س��پتامبر س��ال ٢٠۱۳ که 
ب��ازی Grand Theft Auto 5 به ط��ور انحص��اری برای 
پلی استیش��ن ۳ و ایکس باکس وان عرضه ش��د، به سرعت 
مشخص ش��د که جدیدترین بازی راک استار رکوردشکنی 
خواه��د ک��رد. همچنی��ن این عن��وان توانس��ت تنها ظرف 
چن��د روز یک میلیون دالر فروش برود. عرضه نس��خه پلی 
استیش��ن ۴، ایکس باکس و PC نی��ز موفقیت آمیز بود. به 
 NPD گفته آقای مت پیسکاتال، تحلیلگر مؤسسه پژوهشی
پرفروش تری��ن    Group، Grand Theft Auto 5
ب��ازی در ط��ول ٢٢ س��ال اخیر اس��ت. از آنجای��ی که ٢٢ 
 س��ال از تأسیس این مؤسس��ه می گذرد، بعید نیست بتوان 
Grand Theft Auto 5  را پرفروش تری��ن ب��ازی تاریخ 
دانس��ت. وی به دالیل نامعلوم��ی بعدتر توییت خود را پاک 
کرد. طبق آمارها از فروش روی پلتفرم های آنالین محبوب، 
تاکنون بیش از ۸٠ میلیون نسخه از این بازی فروخته شده 
اس��ت. احتماالً یک��ی از دالیل چنین ف��روش باالیی حالت 
آنالین باش��د که به طور پیوس��ته با محتواهای جدید تغذیه 

می شود و نظر گیمرهای جدید را جلب می کند. 

اپل سرانجام کیبورد فارسی را به آیفون 
اضافه کرد

ش��رکت اپل در سیس��تم عامل جدی��د iOS 11 کیبورد 
فارس��ی را برای صاحبان آیفون نصب کرده اس��ت.  شرکت 
اپل شب گذشته از سیستم عامل iOS 11 به صورت رسمی 
و طی یک مراس��م رونمایی کرد. در این به روزرسانی بزرگ، 
خب��ر خوبی برای صاحبان آیفون فارس��ی زب��ان مخصوصا 
کارب��ران ایرانی وج��ود دارد. کیبورد گوش��ی آیفون پس از 
به روزرس��انی به سیس��تم عامل iOS 11 ب��ه صفحه کلید 
فارس��ی رسمی مجهز ش��ده اس��ت. الزم به ذکر است این 
صفحه کلید جدید فارسی دیگر مانند گذشته دارای حروف 

عربی نیست و تمامی حروف فارسی است.



فرصت امروز: اپل هوم پاد، بلندگوی هوش��مندی اس��ت که تجربه صوتی خانگی بی نظیری را برای کاربران 
آی پد وگوش��ی های آیفون رقم خواهد زد. ش��رکت اپ��ل در روز افتتاحیه کنفرانس جهانی توس��عه دهندگان از 

بلندگوی هوشمند جدید خود رونمایی کرد. 
تاریخ انتش�ار و قیمت هوم پاد: به گفته ش��رکت اپل این بلندگو ترکیب��ی از ویژگی های برتر بلندگوهای 

موجود و قطعا بهتر از بلندگوی آمازون اکو خواهد بود.
 این بلندگو عالوه بر هوش��مند بودن، منبع قدرتمند موس��یقی اعالم ش��ده است. شرکت اپل این محصول را 
ب��ا قیمت 349 دالر راهی ب��ازار خواهد کرد، اما اکنون مردم نمی توانند آن را خریداری کنند. آغاز انتش��ار این 

محصول از 17 دسامبر سال 2017 و در کشور های آمریکا، انگلستان و استرالیا خواهد بود. 
تنظیمات هوم پاد: با روشن کردن این بلندگو، صدایی پخش می شود تا بلندگو از موقعیت خود مطلع شود. 
مثال اگر در قفس��ه کتابی قرار داش��ته باشد، از دیوار پشت خود برای انعکاس میزان صوت های متفاوت استفاده 
می کند. همچنین در صورت وجود بلندگوی دیگری در اطراف آن، به طور خودکار به آن متصل  ش��ده و میزان 
صدا را در هر دو دستگاه برای اجرای بهتر تنظیم می کند. برای اتصال دستگاه های اپل خود به این بلندگو کافی 

است آن را در نزدیکی بلندگو قرار دهید. 
اندازه و ویژگی های هوم پاد: ارتفاع این بلندگو تقریبا 18 سانتی متر است که به دلیل وجود بلندگوی ووفر 
10 سانتی متری در سطح باالی آن، صدا تقریبا از تمام سطح آن پخش می شود. ارتفاع این بلندگو از بلندگوی 
گوگل هوم کمی بلندتر و از بلندگوی آمازون اکو کمی کوتاه تر اس��ت. هوم پاد چیزی بیش��تر از یک بلندگوی 
بی س��یم اس��ت. در ساخت هوم پاد از سیری Siri استفاده شده است. به کمک این قابلیت، هوم پاد می تواند به 
برخی از نیاز ها و فرمان های صوتی پاسخ دهد، همچنین این بلندگو قابلیت دسترسی به اپل میوزیک را نیز دارد. 
فرمان های صوتی ش��ما توسط مجموعه ای از شش میکرفون که در هوم پاد جا سازی شده اند، دریافت می شوند. 

شرکت اپل از اتصال دستگاه های اندرویدی به هوم پاد چیزی اعالم نکرده است. 
رنگ ها و طرح ها: اپل هوم پاد در دو رنگ سفید و خاکستری به بازار عرضه خواهد شد که البته ممکن است 

تا زمان انتشار رنگ بندی های دیگری نیز به این مجموعه اضافه شود.
 با وجود تمام این جزییات مش��خص شد که ش��رکت اپل با ارائه این بلندگو قصد رقابت با بلندگوهای گوگل 
ه��وم و آم��ازون اکو را دارد. اپل بلندگوی خ��ود را بهترین بلندگوی موجود با قابلی��ت اتصال به آیفون و آی پد 

خطاب کرد. 
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معرفی سیستم اپل کارپلی برای اتومبیل ها
فرصت امروز: ش��رکت اپل در روز کنفرانس جهانی توس��عه دهندگان 2017 از ویژگی جدید IOS 11 برای 
کمک به رانندگان اتومبیل خبر داد. با اس��تفاده از حالت »در حین رانندگی مزاحم نشوید« می توانید به هنگام 
رانندگی بدون اینکه از جاده چش��م بردارید به تماس های تلفنی خود پاس��خ داده و به رانندگی ادامه دهید. با 
اتصال گوش��ی آیفون خود به این سیس��تم می توانید به افرادی که در حال زنگ زدن به شما هستند، در پیامی 
اعالم کنید که در حال رانندگی هستید. همچنین اگر در ماشین هستید اما راننده نیستید می توانید این حالت 
را غیر فعال کنید. در حال حاضر ش��رکت اپل این سیس��تم را روی بیش از 100 مدل اتومبیل راه اندازی کرده 

است، یعنی احتمال اینکه ماشین بعدی شما به سیستم اپل کارپلی مجهز باشد، زیاد است.
 از آنجا که مدل های جدید اتومبیل هر دو، سه سال یک بار به روز می شوند، زمان بیشتری طول می کشد تا 

همه مدل های اتومبیل به این سیستم مجهز شوند. 

اپل کارپلی چیست؟
 با استفاده از این سیستم می توانید گوشی آیفون خود را به سیستم متصل کنید، به دوستان تان زنگ بزنید، 
پیامک بخوانید یا ارس��ال کنید، آهنگ گوش دهید یا مقصد مورد نظر خود را از روی نقش��ه پیدا کنید. برای 
اتصال تلفن به سیستم از کابل استفاده کنید. نحوه فرمان دادن به سیستم به صورت دستی یا صوتی است که 

در این صورت به راحتی می توانید به رانندگی خود ادامه دهید. 
کدام اتومبیل ها به سیستم اپل کارپلی مجهزاند؟ بیش از 40 شرکت خودروسازی، اتومبیل های مجهز به این 
سیس��تم را راهی بازار کرده اند. برای مثال، اکثر مدل های 2016 کادیالک، ش��ورولت و شرکت  GMC  از این 
سیس��تم پشتیبانی می کنند. شرکت های آئودی، هوندا، مرسدس بنز، فورد، هیوندا، کیا و فولکس واگن در حال 

راه اندازی این سیستم روی اتومبیل های جدید خود هستند.
 همچنین ش��رکت فیات کرایسلر از مجهز کردن سیستم اندرویدی اتوماتیک در برخی از اتومبیل های جدید 

خود خبر داد. 
کدام گوشی های آیفون قابلیت اتصال به این سیستم را دارند؟

 برای اتصال به این سیس��تم باید حداقل آیفون 5 و مدل های باالتر داش��ته باش��ید. حتی آی پد های اپل نیز 
قابلیت اتصال به این سیستم را ندارند. 
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7 روز آینده در یک قاب
  نخستین همایش ساالنه شیمی و مهندسی شیمی 

ایران
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   

مکان: کیش
  نخستین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی 

و محیط زیست
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   

مکان: کیش
  دومین کنگره بین المللی علوم انس��انی، مطالعات 

فرهنگی
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   

مکان: تهران
  کنفران��س ملی پژوهش در مهندس��ی کامپیوتر و 

علوم کامپیوتر
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   

مکان: تهران
  نخستین همایش ملی جامع حقوق

تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   
مکان: شیراز

  س��ومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات 
نوین در حوزه علوم تربیتی و روان شناسی ایران

تاریخ برگزاری: 22 خرداد 96   
مکان: قم

  دومی��ن همای��ش علمی پژوهش��ی کش��اورزی، 
مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران

تاریخ برگزاری: 23 خرداد 96   
مکان: کرمان

  دومی��ن همای��ش علمی پژوهش��ی کش��اورزی، 
مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران

تاریخ برگزاری: 23 خرداد 96   
مکان: کرمان

  نهمی��ن همایش مل��ی پژوهش های نوین در علوم 
و فناوری

تاریخ برگزاری: 24 خرداد 96   
مکان: کرمان

  نخس��تین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا 
و محیط زیست پاک

تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   
مکان: همدان

  روز جهانی صنایع دستی  )June 10( |سال 96
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   

  نمایشگاه آرایشگری و مدل مو ملبورن - استرالیا
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   

مکان: ملبورن
 / A مس��ابقات لیگ جهانی والیبال 2017 سطح  

برزیل - لهستان
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   

مکان: بلغارستان
 / A مس��ابقات لیگ جهانی والیبال 2017 سطح  

بلژیک - آرژانتین
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   

مکان: ایران
 / A مس��ابقات لیگ جهانی والیبال 2017 سطح  

آمریکا - روسیه
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   

مکان: فرانسه
 / A مس��ابقات لیگ جهانی والیبال 2017 سطح  

فرانسه - ایتالیا
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96  

مکان: فرانسه
 / A مس��ابقات لیگ جهانی والیبال 2017 سطح  

ایتالیا - روسیه
تاریخ برگزاری: 21 خرداد 96 

مکان: فرانسه
 / A مس��ابقات لیگ جهانی والیبال 2017 سطح  

فرانسه - آمریکا
تاریخ برگزاری: 21 خرداد 96 

مکان: فرانسه
 / A مس��ابقات لیگ جهانی والیبال 2017 سطح  

ایران - صربستان
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96      

مکان: ایران 
 / A مس��ابقات لیگ جهانی والیبال 2017 سطح  

ایران - آرژانتین
تاریخ برگزاری: 21 خرداد 96 

مکان: ایران
  روز جهانی اهدای خون - 96

تاریخ برگزاری: 24 خرداد 96 
مکان: جهان

  کارگاه آموزشی برند سازی شخصی
تاریخ برگزاری: 21 خرداد 96 

مکان: اصفهان

منبع: دارکوب

پردازنده 7900X-Core i9 رکورد 
بنچمارک CINEBENCH را شکست

پردازنده 10 هس��ته ای 7900X-Core i9 اینتل که 
به تازگی در نمایش��گاه کامپیوتکس 2017 معرفی ش��ده 
است، توانست با رسیدن به سرعت کالک 5.9 گیگاهرتز، 
رک��ورد بنچم��ارک CINEBENCH را جابه ج��ا کند. 
اینتل در نمایش��گاه کامپیوتک��س 2017 از پردازنده های 
جدید و باالرده دسکتاپ خود با نام سری X رونمایی کرد.

 این پردازنده ها که برای نخس��تین بار ش��امل خانواده 
جدی��د Core i9 نی��ز می ش��وند، از معماری های جدید 
Skylake-X و Kaby Lake-X اس��تفاده می کنن��د. 
اورکالکره��ا از همین ح��اال کار روی پردازنده های جدید 
اینتل را ش��روع کرده ان��د و انتظار می رود با اس��تفاده از 
خنک کننده نیتروژن مایع)LN2(، امتیازات جالبی پدید 
بیاید و رکوردهای زیادی جابه جا شود. تنها چند روز پس 
از عرضه پردازنده 7900X-Core i9، اورکالکرها رکورد 
 Cinebench پردازنده های 10 هس��ته ای در بنچمارک

را شکستند. 
البت��ه ب��ا توجه ب��ه اس��تفاده از سیس��تم خنک کننده 
LN2، چنین س��رعتی هیچ گاه در خانه و سیس��تم های 
س��اده قابل دستیابی نیست. با این حال، اورکالکر معروف 
der8auer توانسته است سرعت کالک i9-7900X  را 

به 5929 مگاهرتز برساند. 

آی��ا می دانی��د بدترین اش��تباهی که 
افراد در مصاحبه ش��غلی انجام می دهند 

چیست؟ 
Dandan Zhu ، مرب��ی حرفه ای و 
مدیرعامل و موس��سDandan جهانی 
در س��ایت کورا، اظهار می کند: به عنوان 
ی��ک مدی��ر، قب��ل از اینک��ه مصاحب��ه 
ش��غلی به پایان برسد می دانم چه کسی 

استخدام خواهد شد. 
مسئوالن س��ازمان اغلب پس از دست 
دادن و گفت وگوی ابتدایی می دانند که 
فرد مورد نظر انتخاب خواهد شد یا نه؟ 
در مصاحب��ه ی��ک اصل مه��م وجود 
دارد ک��ه به چش��م می آی��د، در نتیجه 
باید ببینیم چه کس��ی این موضوع مهم 
را ارائه می دهد ک��ه این موضوع و اصل 

مهم، مورد پسند بودن است. 
به عبارتی دیگر، اینکه تصویری مثبت 
از خ��ود در ذه��ن مصاحبه کننده به جا 
بگذارید بس��یار تأثیر گ��ذار خواهد بود. 
برای این کار به چشمان مصاحبه کننده 
ن��گاه کنید زیرا ای��ن کار بیانگر توجه و 
عالقه ش��ما به س��خنان مصاحبه کننده 
و اش��تیاق تان ب��رای برق��راری ارتب��اط 
اس��ت، س��پس با اطمینان و آرامش به 

سوال هایش پاسخ دهید. 
بای��د بدانید مصاحبه دقیق��ا از همان 
لحظه ای که ش��ما وارد اتاق می ش��وید 

شروع می شود. 
پس از همان ابتدا با چهره ای مش��تاق 
و با اعتماد به نفس وارد ش��وید. قابلیت 
فن��ی نی��ز در کن��ار این موض��وع حائز 

اهمیت است.
 من گمان می کنم ش��ما می توانید در 
ابت��دا به جزییات فن��ی کار خود و نقاط 
مربوط��ه که ثابت می کند ش��ما توانایی 
انج��ام کار ه��ا و مس��ئولیت ها را دارید، 

اشاره مختصری داشته باشید. 
در اینج��ا اش��تباهات رایج��ی را ک��ه 
داوطلبان هنگام مصاحبه ش��غلی انجام 
می دهند و باعث می ش��وند مورد پسند 
کارفرمای��ان یا مدیران اس��تخدامی قرار 
نگیرن��د و درنتیجه ش��انس خ��ود را در 
کس��ب موفقی��ت در ش��غل م��ورد نظر 

کاهش می دهند، ذکر می کنیم. 

 1- آداب را رعای�ت کنی�د و س�ر 
وقت در محل قرارتان حاضر باشید

آداب، زبانی اس��ت که ب��ا آن احترام و 
توجه خود را ب��ه دیگران ثابت می کنید، 
بنابراین روز مصاحبه روزی است که باید 
بس��یار مرتب باشید و دقیقا سر وقت در 
محل مصاحبه حضور داش��ته باشید. سر 
وقت رس��یدن نش��ان می دهد که زمان 
ب��رای ش��ما ارزش��مند اس��ت و اگر دیر 
برس��ید دیگران تصور می کنند بی نظم و 
گستاخ هستید. پس سعی کنید زمان تان 
را ب��ه درس��تی تنظیم کنی��د و به موقع 

حاضر باشید.
 

2- تالش بس�یار سخت به ویژه در 
ابتدا

 داوطلبان همیشه می خواهند که تأثیر 
بگذارن��د. زمانی ک��ه از آنه��ا می خواهیم 
در مورد خودش��ان بگویند و خودش��ان 
را معرف��ی کنن��د، نمی توانن��د در مورد 
عادت های س��رگرم کننده و اینکه چقدر 
خالق و متفاوت هس��تند صحبت نکنند. 
بسیاری از مردم نمی دانند که این سوال 
)معرفی در ابتدا(، مقدمه ای اس��ت ساده 
برای س��اختن یک پروفای��ل حرفه ای و 
داوطلب��ان باید در ادامه مصاحبه نش��ان 
دهند که چقدر منحصر به فرد هس��تند. 
پس نیازی نیس��ت از متف��اوت بودن یا 
مهارت ه��ای منحصر به فردت��ان در دو 
دقیق��ه اول مصاحب��ه س��خنی بگویید. 
س��عی کنید به سواالت به سادگی پاسخ 
دهید. مهارت ه��ای خوب تان را در وهله 
اول رو نک��رده و از تمام اطالعات تان در 
10 دقیقه اول استفاده نکنید. خودتان را 
طوری معرفی کنید که نش��ان دهد واقعا 
برای شرکت ارزش��مند خواهید بود و با 

فضای کاری هماهنگ خواهید شد. 

3- از طنزپردازی در موقعیت ها و 
محیط های جدی بپرهیزید 

بای��د به ای��ن موضوع دق��ت کنید که 
کمدین ه��ا  شایس��ته  توانمن��دی  ای��ن 
در  نبای��د  اص��ال  ک��ه  دلقک هاس��ت  و 
موقعیت ه��ای ج��دی و دی��دار اولیه در 
مصاحبه ش��غلی استفاده ش��ود. ویژگی 
شخصی مانند شوخ طبعی و صریح بودن 
در موقعیت جدی درست نیست و ممکن 

اس��ت باعث به خطرافتادن موفقیت شما 
در کسب شغل مورد نظرتان شود. 

4- باهوش ترین فرد در اتاق باشید 
اما متواضع

داوطلبان��ی از م��دارس عال��ی ب��ا این 
مس��ئله روب��ه رو هس��تند. آنه��ا گاهی 
متکبرن��د و فک��ر می کنند هر س��خنی 
ک��ه بیان می کنند ارزش��ی به اندازه طال 
دارد و ب��ا مصاحبه کنن��ده از موضع باال 
س��خن می گویند. با ای��ن حال این مورد 
نکت��ه ای تأثیر گذار در مصاحبه نیس��ت، 
همچنی��ن باعث تأثیر اولی��ه منفی روی 
مصاحبه کننده می ش��ود.  پاس��خ درست 
به س��واالت ی��ک نکت��ه مثبت اس��ت. 
موضوعی که بیشتر از هر موضوع دیگری 
اهمی��ت دارد، توانایی تولید رابطه با فرد 
مصاحبه کننده اس��ت. ش��ما نی��از دارید 
از مکانیس��م پاس��خ سیاس��ی و پاسخ به 
س��واالت متداول فراتر بروید زیرا ش��ما 
در جه��ت ایج��اد ارتباط با انس��ان ها در 
رابطه با تعامل با آنها س��اخته ش��ده اید، 
بنابراین ارتباط الزم را با مصاحبه کننده 
برق��رار کنی��د. زمانی ک��ه م��ن به عنوان 
انتخ��اب می ش��وم و  مدی��ر اس��تخدام 
داوطلب م��ورد نظرم را برای اس��تخدام 
انتخاب می کنم، در مورد رزومه س��خنی 
نمی گویم. بیش��تر در م��ورد ویژگی های 
ارتباطی با انس��ان ها س��خن می گوییم و 
برای اینکه بدانم ش��خصیت آنها چگونه 
اس��ت و در ارتباط با دیگ��ران چگونه به 
نظر می آیند و رفت��ار می کنند، پیرامون 
فلس��فه آنها در مورد موفقیت ش��غلی و 
زندگی و خانوادگی سوال هایی می پرسم، 
همچنین می خواه��م بدانم که چقدر در 
مورد صنعت اشتیاق دارند زیرا آنچه آنها 
برای انجام کارش��ان برنامه ریزی کرده اند 

فقط نکته ای در کنار این مسائل است. 

5- در پایان مصاحبه تشکر کردن 
را فراموش نکنید 

تش��کر ک��ردن از ی��ک خداحافظ��ی 
معمول��ی تأثیرگذار تر خواه��د بود، پس 
در پایان مصاحبه از مصاحبه کننده برای 
وقت��ی که در اختیارتان قرار داده اس��ت 

تشکر کنید. 
INC :منبع

5 نکته که در مصاحبه شغلی باید رعایت شود

قیمت خودرو مرسدس بنز در بازار ایران

* برای مشاهده آخرین قیمت انواع خودرو به سایت » فرصت امروز« به آدرس forsatnet.ir  مراجعه کنید.

تراش��ه جدی��د سامس��ونگ مجهز 
ب��ه پردازنده 8 هس��ته ای اس��ت و از 
 Mali-G73 گرافیک��ی  پردازن��ده 
MP3  بهره می برد. سامس��ونگ در 
حال توس��عه تراشه ای 8 هسته ای به 
نام اکسینوس 9610 است تا با تراشه 
میان رده کوالکام به نام اس��نپدراگون 

660 رقابت کند.
 تراش��ه جدید سامس��ونگ تقریبا 
عملکرد یکسانی با اسنپدراگون 660 
 دارد. در گزارش��ی آمده اس��ت که اکس��ینوس 9610 از پردازنده ای 8 هسته ای اس��تفاده می کند که دارای 
4 هس��ته Cortex-A73 و 4 هس��ته Cortex-A53 است. این تراشه با لیتوگرافی 14 نانومتری ساخته 

می شود و از پردازنده گرافیکی Mali-G73 MP3 استفاده خواهد کرد. 
در اکس��ینوس جدید سامس��ونگ از مودم Cat. 13 نتکام اس��تفاده خواهد شد. نکته جالب این است که 

اکسینوس 9610 نخستین تراشه ای خواهد بود که تحت سری اکسینوس 9 معرفی می شود.
 این در حالی اس��ت که تراش��ه اکسینوس 8895 - که در گلکس��ی اس 8 استفاده شده است - با وجود 
قدرت سخت افزاری بسیار باال تحت سری اکسینوس 8 قرار می گیرد. انتظار می رود از سه ماهه چهارم سال 

2017 شاهد عرضه محصوالتی باشیم که در آنها از تراشه اکسینوس 9610 استفاده شده است.
 متأس��فانه به دس��تگاه هایی که از تراش��ه جدید سامسونگ استفاده خواهند کرد، اش��اره ای نشده است. 

همچنین اطالعاتی در مورد زمان رونمایی از اکسینوس 9610 در اختیار نداریم. 
SAMMOBILE :منبع

سامسونگ در حال توسعه تراشه اکسینوس 9610 است

قــاب

خبر

رویداد

صفحه 16

مدرسه مدیریت

جدول امروز خبـر کوتاه

خودران دورگه چینی ها نه راننده می خواهد و نه ریل
تازه ترین وس��یله حمل و نقل عمومی چینی ها، ترکیبی از اتوبوس، قطار و تراموا اس��ت که بدون راننده و بدون نیاز به ریل 
حرکت می کند. این وس��یله نقلیه را ش��رکت CRRC، سازنده سیس��تم های حمل و نقل ریلی تولید کرده و برای وصف آن 

عبارت »اتوبوس هوشمند« را به کار برده است. 
این اتوبوس هوش��مند که به اختصار، آرت نامیده ش��ده است، مانند قطار ساختار ماجوالر دارد، یعنی بسته به حجم مسافر 
می توان تعداد واگن های آن را کم یا زیاد کرد. اما جالب اس��ت که برای حرکت، نه نیازمند راننده اس��ت و نه نیازمند ریل. 
»آرت« به جای حرکت روی ریل، با کمک حس��گرهای خود خطوط بریده  س��فیدی را دنبال می کند که برای تعیین مسیر 

روی کف خیابان کشیده شده است. 
تلفن مستقیم: 86073283شماره 802 www.forsatnet.ir

سارا کیومرثی
S.kiumarsi92@gmail

معرفی بلندگوی جدید اپل هوم پاد

کیــوسک

قیمت)تومان(مدلبرند

650,000,000بنز CLA200 فول 2016مرسدس بنز

570,000,000بنز CLA45 فول 2015مرسدس بنز

615,000,000بنز CLA45 فول 2016مرسدس بنز

650,000,000بنز CLA45 فول 2017مرسدس بنز

670,000,000بنز GLA45 فول 2016مرسدس بنز

730,000,000بنز GLA45 فول 2017مرسدس بنز

515,000,000بنز C200 فول - اتاق جدید 2015مرسدس بنز

540,000,000بنز C200 فول - اتاق جدید 2016مرسدس بنز

440,000,000بنز E200 مدل 2016مرسدس بنز

830,000,000بنز E200 نیوفیس 2017مرسدس بنز

420,000,000بنز E250 فول مدل 2015مرسدس بنز
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