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سرمقـاله
سامانه گمرکی 

پرارزش اما پرچالش

س��امانه گمرک ک��ه همزمان 
با ش��روع به فعالیت ب��ه یکی از 
مس��ائل چالش برانگی��ز تبدی��ل 
ش��ده اس��ت، آرام آرام اب��زاری 
برای گروکشی های سیاسی بین 
جناح های مخالف ش��د و طولی 
هم نکش��ید که ای��ن موضوع به 
بحث و اظهارنظرهای نمایندگان 
و  اس��المی  ش��ورای  مجل��س 
مقامات و مدی��ران نظام نیز راه 
یاف��ت.  در این م��دت وزیر امور 
اقتص��ادی و دارائی و معاون وی 
رئی��س کل گمرک ایران و دیگر 
موافقین از نقش س��امانه گمرک 
در حذف تشریفات زائد گمرکی، 
جلوگیری از فساد، جلوگیری از 
آمارهای  تهی��ه  گمرکی،  قاچاق 
ب��ه روز از درآمده��ای گمرکات، 
کاهش رفت و آم��د صاحبان کاال 

به گمرک و به ویژه از افزایش...

1

س��امانه گمرک که همزمان با ش��روع به فعالیت به یکی از 
مسائل چالش برانگیز تبدیل شده است، آرام آرام ابزاری برای 
گروکشی های سیاسی بین جناح های مخالف شد و طولی هم 
نکش��ید که این موضوع به بحث و اظهارنظرهای نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و مقامات و مدیران نظام نیز راه یافت. 
در این مدت وزیر امور اقتصادی و دارائی و معاون وی رئیس 
کل گمرک ایران و دیگر موافقین از نقش س��امانه گمرک در 
حذف تشریفات زائد گمرکی، جلوگیری از فساد، جلوگیری از 
قاچاق گمرکی، تهی��ه آمارهای به روز از درآمدهای گمرکات، 
کاه��ش رفت و آمد صاحبان کاال به گمرک و به ویژه از افزایش 
درآمدهای گمرکی سخن گفتند و همه این آثار را از معجزات 
ایجاد س��امانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در دو س��ه سال 

اخیر می دانند. 
از طرف��ی دیگر مخالفی��ن، این س��امانه را نه تنها باعث 
کاهش زمان ترخیص تلقی نمی کنند که به خاطر اشکاالت 
س��اختاری و تغیی��رات م��داوم و پی در پی، ع��دم ثبات در 
تنظیم��ات آن و وج��ود نقص های اساس��ی در برنامه های 
نرم اف��زاری، آن را ناکارآم��د و باع��ث تاخی��رات طوالنی و 
آزار دهنده در ترخیص کاال دانسته و عامل فساد سیستمی 
و قاچاق های برنامه ریزی ش��ده و س��ازمان یافته می دانند و 
ب��رای اثبات این ادعا از کش��ف کاالهای قاچاقی که بعد از 
خروج از گمرک توس��ط نیروی انتظامی کشف و رسانه ای 
می ش��ود، ن��ام می برن��د. ضمن آنک��ه این گ��روه افزایش 
درآمدهای گمرکی را اوال ناشی از افزایش نرخ ارز مبادله ای 
در گمرک و ثانیا ناش��ی از قیمت های اجباری می دانند که 
گمرک به صورت غیر قانونی با ایجاد سامانه دیگری موسوم 
به س��امانه TSC به  راه انداخت��ه و وارد کنندگان را مجبور 
س��اخته کاالهای خود را با قیمت های این س��امانه اظهار 
کنند تا اظهارش��ان مورد قبول گمرک قرار گیرد. اما برای 
روش��ن ش��دن این موضوع شاید بهتر باش��د گذری هم به 

پیشینه و اهداف ایجاد این سامانه در گمرک زد. 
در س��ال 1389تیم��ی از دانش��جویان دانش��گاه تهران 
به صورت غیر رسمی و تحت حمایت ریاست دانشگاه تهران 
و س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز جهت آسیب شناس��ی 
فرآیند های گمرکی در گمرک بوشهر مستقر شدند. موضوع 
و ه��دف از ای��ن اس��تقرار »مطالعه و بررس��ی فرآیندهای 
گمرکی درب های ورود وخروج کاال درگمرک بوشهر« بود. 
گرچه دانشجویانی که برای این بررسی انتخاب شده بودند 
بر مبنای اظهارات مقامات دانش��گاه تهران از دانش��جویان 
نخبه دانش��کده های مرتبط با مسائل  آی تی و برنامه ریزی 
دانش��گاه تهران بودند، اما فقدان دانش علمی و تجربی در 
مسائل گمرک و همچنین مش��خص نکردن اهداف واقعی 
از ای��ن اس��تقرار برای کارکن��ان گمرک و فق��دان حضور 
کارشناس��ان گمرکی متبحر و صاح��ب تجربه در این تیم، 

نتوانس��ت نتایج قابل اعتنایی به دس��ت دهد. بدیهی است 
این رویه که بعدها نیز ادامه یافت نخستین انحراف مهم در 
ایجاد این س��امانه بوده که باعث نارضایتی های بی شماری 
در راه ان��دازی عمومی این س��امانه به وی��ژه در آغاز به کار 
رس��می آن شد. از نتایج به دس��ت آمده توسط دانشجویان 
مزب��ور نیز اطالعی در دس��ت نیس��ت و به طور رس��می و 

غیر رسمی نیز اطالع رسانی نشده است. 
در ادام��ه این فرآیند در س��ال 1390 گم��رک ایران برای 
تحقق اهداف مربوط به تغییر سیستم های دستی به ماشینی 
قراردادی با کنسرس��یومی به نام » را یورز – نیکو سگال « با 
عن��وان » طراحی مفهومی طرح جامع گمرک نوین « منعقد 

کرد که آن نیز نیمه کاره رها شد. 
پس از استقرار دولت یازدهم با انتصاب رئیس جدید گمرک 
ایران در ش��هریورماه 1392 که قبال نیز سابقه ریاست بر این 
سازمان را داشت و چند سال دوری از گمرک وی را با مسائل 
و مشکالت بخش خصوصی در گمرک آشناتر کرده بود، سکان 

این سازمان مهم اقتصادی را به دست گرفت. 
رئی��س جدید گمرک ایران طرح س��امانه جامع گمرکی را 
که بخشی از پنجره واحد تجاری محسوب می شود و از دولت 
قبل به ارث رس��یده بود، با ش��تاب زدگی و در زمانی کوتاه با 
عقد قرارداد با موسس��ه ای که نام » پژوهش��کده سامانه های 
کاربردی دانش��گاه تهران « دارد، راه ان��دازی کرد و با اجرای 
چنین برنامه عظیمی بدون بررسی همه جانبه آن و دستیابی 
به نتایج حداقل چهار تا پنچ سال اجرای آزمایشی در یکی از 
گمرکات به عنوان نمونه، دومین انحراف اساس��ی در برقراری 

این سامانه شکل گرفت. 
ب��ه همین دلی��ل جای تعجب نیس��ت که دکتر مس��عود 
کرباسیان ریاست محترم گمرک ایران در مصاحبه با روزنامه 
دنیای اقتصاد 18 اردیبهش��ت 1395 یعنی سه سال پس از 
اجرای سامانه صراحتا به ناکارآمدی این سیستم اعتراف کرد 
و اظهار داش��ته: » در ضرورت وجود س��امانه جامع گمرکی 
تردیدی نیست؛ اما برخی از دست اندازها نیز در مسیر فعالیت 
این سامانه وجود دارد.« وی در پاسخ به برخی انتقادها گفته 
است: »سامانه جامع گمرکی در شرایطی فعالیت می کند که 
با مسائل متعددی مواجه است. رویه ها، معافیت های مختلف 
گمرکی و تعرفه های متعدد در کش��ور ما وجود دارد. پس در 
این ش��رایط، اجرایی کردن کامل این سامانه در امور گمرکی 
کار دش��واری اس��ت.« درحالی که از ایش��ان انتظار می رفت 
به عن��وان مدیری که پس از انقالب در مناصب مرتبط با امور 
بازرگانی خارجی و داخلی و به ویژه س��ال ها در گمرک ایران 
فعالیت داش��ته چاره مش��کل را قبل از وق��وع آن پیش بینی 
می کرد و به جای بها دادن به تبلیغات رسانه ای و شتاب زدگی، 
ش��الوده و اس��اس کار را ب��ر واقعیات موج��ود در گمرک بنا 
می نهاد تا از بروز خس��ارات جبران ناپذیری که طی این مدت 

به واردکنندگان کاال و کال جامعه بازرگانی کشور تحمیل شده 
پیشگیری به عمل آید. 

انحراف سوم در این پروژه عظیم قدر و منزلت نابجایی است 
ک��ه اجرای این پروژه برای رئی��س محترم گمرک پیدا کرده 
اس��ت، به طوری که آن را خط قرمز خود دانس��ته و هرگونه 
انتق��اد و راهنمایی و راهکاری را که کارشناس��ان و کارکنان 
دلس��وز گمرک به این س��امانه به عمل می آوردند، به عنوان 
مخالفت با خط قرمز خود تلقی و به ش��دت ب��ا آنان برخورد 
کرده اس��ت. تع��دادی از نخبه ترین کارشناس��ان گمرک به 
همین دلیل یا از س��مت های خود برکنار ش��دند یا به دلیل 
تضییقات وارده ، از گمرک جدا ش��ده اند. البته با این سیاست 
دیگر کارکنان و کارشناسان گمرک، منافع انتقاد نکردن را به 
هزینه های احتمالی که در انتظارشان می بود ترجیح دادند. با 
این روند سامانه به کار خود لنگان لنگان ادامه داد تا باالخره 
خود ریاست محترم گمرک نیز به چاله های عمیقی که بر سر 
راه این سامانه وجود دارد - و نیاز به رسیدگی در همان ابتدا 

داشت – اذعان کند. 
انحراف آخر اینکه س��امانه جام��ع کاربردی اینک از یک 
پروژه سیس��تمی تبدیل به یک ابزار سیاسی بین گروه های 
مختلف جهت زیر س��وال بردن طرف مقابل ش��ده اس��ت. 
موافقی��ن آن را بزرگ ترین پروژه قرن برای شفاف س��ازی 
تج��ارت خارجی، مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال، افزایش درآمد، 
کاهش مراجعه حضوری به گمرک معرفی می کنند که قادر 
است تمام مشکالت بازرگانی خارجی را حل کند و موقعیت 
کش��ور را بطور ممتازی در جه��ان ارتقا  دهد و... مخالفین 
ه��م متقابال این سیس��تم را به عنوان موفق ترین س��ازمان 
کشور در ورود الکترونیکی کاالهای قاچاق و نابودی تولید 
داخل، تش��ریفات طوالنی و غیر قاب��ل پیش بینی، افزایش 
هزینه ها، صدور دس��تورالعمل های پی در پ��ی و گاه متضاد 
و غیر کارشناس��ی، نگاه قاجاریه ای به گمرک برای کس��ب 
درآمد بیش��تر به هر قیمت، فساد سیستمی و... دانسته تا 
جایی که وزیر امور اقتصاد و دارائی را تهدید به اس��تیضاح 

کرده و طرح تحقیق و تفحص از گمرک را کلید زده اند! 
ف��ارغ از نگاه های تن��د و یکجانب��ه گروه های ف��وق، ایده 
سیس��تمی ش��دن رویه های گمرکی و یکپارچه شده تجارت 
فرامرزی و تاثیر بلند م��دت آن در بازرگانی خارجی و اقتصاد 
کش��ور ایده بسیار پرارزشی است. اقداماتی هم که تاکنون به 
عمل آمده می تواند با تصحیح و تعامل با نخبگان امور گمرکی 
اما با س��رعتی متعارف و غیر شتاب زده آن را به تدریج سامان 
داد. مهم ت��ر آنکه این پروژه را باید به عن��وان یک پروژه ملی 
نگریس��ت و در رفع کاس��تی ها و انحرافات آن فارغ از مسائل 
سیاس��ی و گروهی همت گماش��ت. نهایت اینک��ه هر مدیر 
جدیدی هم که در گمرک جایگزین ش��ود چاره ای جز ادامه 

این مسیر نخواهد داشت. 

 رئیس جمهور چین در واکنش به فرمان جدید ترامپ گفت: ایاالت 
متح��ده باید به قوانین تجارت جهانی احترام بگذارد و گفتمان خود 
را ارتق��ا دهد.  به گزارش مهر به نقل از رویترز، ش��ی جینگ پینگ 
خط��اب به دونالد ترامپ گفت: ایاالت متحده باید به قوانین تجاری 
بین المللی احترام بگذارد و س��طح همکاری و گفتمان خود را ارتقا 

ده��د.    اظه��ارات رئیس جمهور چین در واکن��ش به فرمان جدید 
ترامپ مبنی بر تحقیق در مورد سوءاستفاده از تجارت بیان می شود.   
مقامات چینی بارها تاکید کرده اند که هر گونه اقدام تجاری از سوی 
واش��نگتن باید هماهنگ با قوانین تجارت جهانی باشد و اختالفات 
میان دو کشور هم  باید به طور مناسبی مدیریت شود.  البته وب سایت 

وزارت بازرگان��ی چین هم در پیامی به این موضوع اش��اره کرده که 
چین مایل به همکاری با آمریکا بر پایه کیفیت و سود متقابل است.  
دونال��د ترامپ فرمان جدی��دی را صادر کرده تا سوءاس��تفاده های 
احتمالی که منجر به کسر تجاری آمریکا شده بررسی شود تا  »فرار 

از پرداخت عوارض واردات« شناسایی شده و از آن ممانعت شود. 

چین: آمریکا باید به قوانین جهانی احترام بگذارد

سامانه گمرکی پرارزش اما پرچالش

سرمقـاله

وزیر ارتباطات اولویت های سال 96 را اعالم کرد 

ICT افزایش 30 درصدی اشتغال در حوزه

دیجیتال
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رئیس جمهوری همه کارگ��زاران نظام و مدیران 
دستگاه های اجرایی را به تالشی فراگیر برای تولید 
و اش��تغال در کشور فرا خواند و تاکید کرد:در سایه 
یک تولید اش��تغال زا و پرش��تاب قادر خواهیم بود 
به هر دو هدفی که رهبر معظم انقالب اس��المی در 
عرصه تولید و اشتغال برای سال جدید ترسیم کرده 

اند، دست یابیم.
ب��ه گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت 
جمهوری، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
روز دوشنبه در دیدار نوروزی با جمعی از کارگزاران 
نظام و مدیران دس��تگاه های مختلف اجرایی کشور، 
تولید را مقدمه ای برای اش��تغال و رش��د اقتصادی 
دانس��ت و گفت: ت��الش برای تولید اش��تغال زا در 
کش��ور وظیف��ه ای دین��ی، ملی و انقالبی اس��ت و 
هدفگ��ذاری دولت در س��ال جدید، اش��تغال باالی 

700 هزار نفری است .
وی در ای��ن دی��دار ک��ه 
رئی��س جمهوری  در دفتر 
برگزار ش��د با آرزوی سالی 
ت��وام ب��ا رف��اه عموم��ی ، 
و  امنیت  اش��تغال جوانان، 
رشد و ش��کوفایی در همه 
اقتص��ادی،  ه��ای  زمین��ه 
و  فرهنگ��ی   ، اجتماع��ی 
سیاس��ی، خاطرنشان کرد: 

اشتغال یکی از مهمترین مسائل اقتصادی، اجتماعی 
و امنیت آفرین کش��ور اس��ت و اگر مردم احس��اس 
کنند اش��تغال در مسیر درس��تی قرار گرفته ، امید 

و آرامش عمومی در جامعه افزایش خواهد یافت.
ریی��س جمهوری به تالش ه��ای دولت در عرصه 
اش��تغال اشاره کرد و یادآور ش��د: در دنیا طی سال 
های گذشته تنها چند کشور بوده اند که توانسته اند 

اشتغال باالی 600 هزار نفر ایجاد کنند.
روحانی ادامه داد: در سال گذشته به طور میانگین 
موفق ش��دیم 700 هزار اشتغال ایجاد کنیم اما باید 
برای باال بردن این رقم با توجه به آمار انباشته شده 

متقاضیان کار، تالش ها مضاعف شود.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود، تراز مثبت 
تج��اری ،تورم تک رقمی و خ��روج از رکود ، تقویت 
روند اشتغال زایی، جذب سرمایه خارجی ، نوسازی 
صنای��ع حم��ل و نقل هوای��ی، ریلی و ج��اده ای و 
فع��ال کردن 24 هزار واحد صنعتی در کش��ور را از 

دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد.
رییس قوه مجریه ب��ا تاکید بر نقش ارزنده برجام 
در تحقق بخش��ی از این دستاوردها گفت: هدف ما 
در برجام این بود که س��ایه تهدید را از س��ر کشور 
برداری��م و همچنین زنجیر تحریم ه��ای ظالمانه و 
تحمیلی را پاره کنیم که همه اینها در س��ایه کمک 
ه��ای خداوند، هدای��ت های رهبرمعظ��م انقالب و 

حمایت های مردم تحقق یافت.
روحانی همچنین اظهارداش��ت: ما برای نخستین 
س��ال از زمان تصویب س��ند چش��م انداز 20 ساله 
جمهوری اسالمی ایران، به رشد 8 درصدی در سال 

95 دس��ت یافتیم و این تحقق آرزویی 12 سال در 
این عرصه بود.

وی آس��یب ناپذیری در برابر فش��ارهای خارجی 
را از جمل��ه اه��داف اقتص��اد مقاومت��ی دانس��ت و 
گف��ت: خودکفای��ی در عرصه تولید گن��دم و تامین 
مواد غذایی ، تامین گاز مورد نیاز کش��ور و افزایش 
ص��ادرات نفت و میعان��ات نفتی ، ت��الش هایی در 

عرصه اقتصاد مقاومتی بود.
ریی��س جمه��وری اف��زود: عده ای ت��الش دارند 
حقای��ق را معکوس جلوه دهند و فک��ر می کنند با 
وارونه کردن حقایق به دولت ضربه می زنند، اما این 
اقدام مردم را مای��وس و ناامید می کند که ضربه به 

نظام ، کشور و ملت است .
روحان��ی تصریح ک��رد: باید واقعی��ات را به مردم 
گفت و ش��رایطی س��الم، ش��فاف و رقابتی را ایجاد 
کنیم تا م��ردم بتوانند انتخاب 
وی  دهن��د.  انج��ام  درس��تی 
در بخ��ش دیگری از س��خنان 
خود ب��ه دو انتخاب��ات مهم و 
سرنوشت س��از اردیبهشت ماه 
اشاره کرد و گفت: در انتخابات 
پی��ش رو ، آنچ��ه مهم اس��ت 
حض��ور حداکث��ری م��ردم در 
پای صندوق های رای و تشویق 
همگان ب��ه رای دادن اس��ت. 
رییس جمهوری تصریح ک��رد: مایوس کردن مردم 
از حضور در پای صندوق های رای حرکت در مسیر 
دش��منان ملت است و مردم بدانند سرنوشت کشور 
با نتیجه صندوق آراء رقم می خورد و حضور آنان در 

انتخابات، برای عظمت کشور بسیار اهمیت دارد.
وی ، انتخابات را کلید جمهوریت و مردم س��االری 
و از مبانی مش��روعیت برش��مرد و گفت: جمهوری 
اس��المی ایران متکی به رای مردم و انتخابات است 
و اه��داف بلند ملت و کش��ور از ای��ن طریق محقق 
می شود. رییس جمهوری به نقش و اهمیت حضور 
پرشور و باشکوه مردم در انتخابات در تقویت جایگاه 
کشور در عرصه بین المللی اشاره کرد و اظهارداشت: 
ما دنبال برگزاری انتخاباتی پرشور، باشکوه و توام با 
اخالق و رقابت در کشور هستیم و خواهان انتخاباتی 
همانند برخی کش��ورها که ب��ا بداخالقی و تخریب 

مواجه بود، نیستیم.
روحان��ی با یادآوری این که بای��د نتیجه صندوق 
های رای، ش��کوفایی اهداف مورد نظ��ر ملت ایران 
باش��د و همه قوا باید دس��ت به دس��ت هم دهند و 
حض��ور حداکثری توام با اخالق و راس��تگویی را در 
انتخابات پیش رو رقم بزنند، خاطرنش��ان کرد: رشد 
نظام در س��ایه مش��ارکت مردم و صندوق های آراء 
اس��ت و ضروری است که همگان مردم را به حضور 
فع��ال ت��ر و حداکث��ری در پ��ای صندوق های رای 
تش��ویق کنند و مردم نیز باید همیش��ه به صندوق 
های رای امید داش��ته باش��ند و اگر مایوس شوند و 
این امید قطع شود، پایان مردم ساالری و دمکراسی 

است.

روحانی در دیدار نوروزی با جمعی از کارگزاران نظام و مدیران دستگاه های اجرایی خواستار شد

تالش فراگیر برای تولید و اشتغال
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   مع��اون وزیر نف��ت در امور 
پتروشیمی سال 1396 را سال 
تسریع در بهره برداری حداکثری 
از اجرای برجام و تغییر شرایط 
حاکم بر کش��ور برای شکوفایی 
مجدد صنعت پتروشیمی کشور 

خواند. 
ب��ه گ��زارش نیپن��ا، مرضیه 
ش��اهدایی مدیر عامل شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی با بیان 
این مطلب اف��زود: با عنایت به 
اقدامات مثبت صورت گرفته در 
صنعت پتروشیمی، عمال سال 
1396 س��الی اس��ت که نتایج 
ای��ن اقدام��ات در دوره پس از 
برجام قابل مشاهده خواهد بود. 
با بهره برداری از تمام طرح های 
صنعت پتروشیمی در برنامه ملی 
توسعه ظرفیت اقتصاد مقاومتی، 
پیش بینی می شود که ظرفیت 
اسمی صنعت پتروشیمی به 72 
میلیون تن در سال افزایش یابد. 
شاهدایی گفت: انتظار می رود 
می��زان تولید ان��واع محصوالت 
پتروشیمی در س��ال پیش رو، 
از مرز 59 میلیون تن عبور کند 
که بیانگر رش��د 18درصدی در 
میزان تولید نسبت به عملکرد 

سال 95 خواهد بود. 

وی اف��زود: از مجم��وع کل 
تولید59 میلیون تنی، بالغ بر 33 
میلیون تن فروش خالص خواهد 
بود که حدود 23 میلیون تن آن 
به ارزش بالغ بر 11 میلیارد دالر 
جهت صادرات برنامه ریزی شده 

است. 
مدی��ر عام��ل ش��رکت ملی 
صنایع پتروشیمی در خصوص 
بازار  بازرگان��ی در  فعالیت های 
داخلی گفت: میزان 10 میلیون 
تن محصول نهایی جهت تامین 

نیازه��ای بازار داخ��ل به ارزش 
حدود 190 ه��زار میلیارد ریال 

پیش بینی شده است. 
وی با بی��ان اینکه با توجه به 
بهبود تعامالت بین المللی و روند 
مثبت پسابرجام، احتمال تحقق 
اه��داف برنامه ای تعیین ش��ده 
دور از دس��ترس نخواه��د بود، 
اظهار کرد: س��ال 1396 از این 
نظر که س��ال اول برنامه ششم 
توسعه است، از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اس��ت. طبیعی است 

که اقدام��ات و نتایج حاصله در 
این سال سهم مهمی در تحقق 
اهداف کالن برنامه ششم توسعه 

خواهد داشت.
 اهمیت این موضوع با توجه به 
این نکته که صنعت پتروشیمی 
جای��گاه وی��ژه ای در ص��ادرات 
غیرنفتی و س��ایر شاخص های 
اقتصاد ملی دارد دوچندان است. 
ش��اهدایی درخصوص برنامه 
و اه��داف حض��ور در بازارهای 
فراهم  جهانی خاطرنشان کرد: 

ش��دن فضای مناس��ب جهت 
حض��ور مج��دد در ب��ازار اروپا، 
صنایع پتروش��یمی ایران را بر 
آن داشته تا سهم از دست رفته 
خود را در این بازار پس بگیرند. 
از این رو در سال 1396 صنایع 
پتروشیمی کش��ور، تمام توان 
خود را جهت تس��هیل شرایط 
حض��ور پررنگ ت��ر در بازارهای 
بین المللی در دس��تور کار قرار 

خواهند داد. 
مع��اون وزی��ر نف��ت در امور 
پتروشیمی سال 1396 را سال 
تسریع در بهره برداری حداکثری 
از اجرای برجام و تغییر شرایط 
حاکم بر کش��ور برای شکوفایی 
مج��دد صنع��ت پتروش��یمی 
کشور خواند و تاکید کرد: تمام 
نقش آفرینان این صنعت اهتمام 
وی��ژه ای ب��ه اقدام��ات موثر در 
راستای تحقق اهداف چشم انداز 
با رعایت سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومت��ی و مبتنی بر تعامالت 
سازنده بین المللی خواهند کرد 
تا جهش دوم صنعت پتروشیمی 
به عن��وان موتور محرک تکمیل 
و  صنعت��ی  توس��عه  فرآین��د 
اقتص��ادی کش��ور عزی��ز ایران 

صورت پذیرد. 

سال 1396 سال شکوفایی مجدد صنعت پتروشیمی
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ب��ه  رغ��م  اینک��ه در ماه های 
پایان��ی س��ال 139۴ ش��ورای 
عال��ی آب با ام��ا و اگر تصمیم 
درب��اره  را  خ��ود  نهای��ی 
گتوند گرفت،  عالج بخشی سد 
اما هنوز این تصمیم در هاله ای 
از ابهام باقی مانده و آنطور که 
وزارت نیرویی ها می گویند قرار 
ش��ده تنها راهکار س��ابق برای 

این طرح اجرایی شود. 
رحی��م میدانی  -  معاون وزیر 
نی��رو در ام��ور آب وآبف��ا - در 
ایسنا، در خصوص  با  گفت وگو 
تکلیف  تعیین  آخرین وضعیت 
س��د گتون��د گفت: براس��اس 
ش��ده  انجام  برنامه ریزی ه��ای 
مدیریت مخزن در حال اجرایی 
شدن است، اما راهکار دوم که 
انتق��ال آب ب��ه حوضچه ه��ای 
تبخیری ب��ود، هنوز در مرحله 

اجرا قرار نگرفته است. 
وی با بی��ان اینکه پیش بینی 
وزارت نی��رو این اس��ت که اگر 
با مدیریت مخزن پیش برویم، 
می توانیم در نهایت تا هش��ت 
س��ال آینده مسئله گتوند را به 
ط��ور کامل حل کنی��م، اظهار 
کرد: تم��ام تالش خود را برای 

عالج بخشی کامل گتوند انجام 
خواهیم داد. 

مع��اون وزی��ر نیرو با اش��اره 
ب��ه مش��کالت انتق��ال آب به 
گفت:  تبخی��ری  حوضچه های 
اگر راهکار اول پاسخگو نباشد، 
می توانی��م از راه��کار دوم نیز 
اس��تفاده کنیم، اما باید به این 
مسئله توجه کرد که انتقال آب 
ش��ور به مکانی دیگر می تواند 
مشکالت عدیده ای را به همراه 

داش��ته باش��د. عالوه بر این به 
نظر می رسد که محیط زیست 
برای این طرح نی��ز به راحتی 

مجوز نخواهد داد. 
میدانی ب��ا بیان اینکه اجرای 
دو پ��روژه با یکدیگ��ر می تواند 
تاثیرات منفی به دنبال داشته 
باش��د، اظه��ار ک��رد: در حال 
برای  بررس��ی های الزم  حاضر 
راهکار دوم در حال انجام است 
و با تکمیل این بررس��ی ها در 

اختیار س��ازمان محیط زیست 
برای اخذ مجوز قرار می گیرد. 

به گزارش ایس��نا، سد گتوند 
علیا یکی از بزرگ ترین سدهای 
ایران اس��ت که روی رودخانه 
کارون در جن��وب غربی ایران 
س��اخته شده اس��ت. این سد، 
در فاصل��ه 380 کیلومت��ری از 
در  کارون،  رودخانه  ریزش��گاه 
فاصل��ه 25 کیلومتری ش��مال 
شهرس��تان شوش��تر و در 10 

کیلومتری ش��مال شرقی شهر 
گتوند در استان خوزستان قرار 
دارد. س��د گتون��د علیا آخرین 
سد قابل احداث روی رودخانه 
کارون اس��ت. ارتفاع این س��د 
س��نگریزه ای با هس��ته رس��ی 
182 متر اس��ت ک��ه بلند ترین 
س��د خاکی کش��ور محس��وب 

می شود. 
حاش��یه های ریز و درش��ت 
گتون��د ک��ه از وج��ود گنب��د 
نمکی و س��ازند گچس��اران در 
منطقه آبگیری این س��د و در 
نتیج��ه احتمال ش��ور ش��دن 
آب کارون ش��روع ش��ده بود، 
بعدها با بدهی ب��االی پروژه و 
و  اجرایی  فعالیت های  تعطیلی 
حتی تعویق چندباره وعده های 
مختلف درباره پروژه ادامه پیدا 
کرد. مدتی نیز آواره شدن چند 
هزار روس��تایی و زیر آب رفتن 
ده ها روس��تا با آبگیری گتوند 
در کانون توجه ها قرار داش��ت. 
در نهایت این سد با وجود همه 
حاش��یه های ریز و درشت خود 
به بهره برداری رسید، اما این به 
معنی پایان حاش��یه ها در این 

پروژه بزرگ نبود. 

س��لطانی نژاد گفت: با توجه به اینکه 
قیر یک محصول اس��تراتژیک است و 
مصرف کننده زیادی در هند دارد، لذا 

به این کشور ورود پیدا کردیم. 
حامد سلطانی نژاد، مدیر عامل شرکت 
بورس کاالی ایران در گفت وگو با ایلنا 
درب��اره حضور در ب��ورس کاال در هند 
اظهار داش��ت: هن��د دو بورس کاالیی 
مهم دارد که یکی در حوزه مش��تقه و 
دیگری در حوزه فیزیکی فعال است و 
م��ا نیز مذاکرات اولیه با بورس کاالیی 

این کشور داشته ایم. 
وی اف��زود: مذاک��رات م��ا از طریق 
فضای مجازی انجام ش��د و توافقی نیز 

حاصل شده است. 
سلطانی نژاد تصریح کرد: با توجه به 
اینکه بخش عم��ده قیرمان را به هند 
می فروش��یم ب��ا راه اندازی ب��ورس در 
این کش��ور، در قیمت، کیفیت و ایجاد 
ارزش افزوده حضور بیش��تری خواهیم 

داشت. 
بورس ه��ا  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
نی��ز پلتفرم��ی طراح��ی می کنند که 
قی��ر بتواند مس��تقیم معامله ش��ود و 
به ای��ن ترتی��ب کیفیت دس��تخوش 
تغییر نمی ش��ود و واسطه ها نیز حذف 

می شوند.
 ضمن اینکه قیمت ها نیز واقعی بوده 
و کاال از تولیدکنن��ده به مصرف کننده 

واقعی می رسد. 
مدیر عام��ل ش��رکت ب��ورس کاالی 
ایران یادآور ش��د: غی��ر  از هند با بقیه 
کش��ورها هم صحب��ت کرده ای��م، اما 
ب��ا توجه ب��ه اینکه قیر ی��ک محصول 
اس��تراتژیک اس��ت و بخش عمده ای 
از آن ه��م در هن��د ف��روش م��ی رود 
و این کش��ور نیز در چند س��ال اخیر 
پروژه های عمرانی زیادی تعریف کرده 
و مصرف کننده زیادی دارد لذا به این 

کشور ورود پیدا کردیم. 

پخ��ش  مل��ی  ش��رکت  س��خنگوی 
فرآورده های نفتی با بیان اینکه میانگین 
مص��رف بنزین از اول تا 13 فروردین ماه 
امس��ال یک میلیارد و 11۴ میلیون لیتر 
ب��ود، گف��ت: روز 12 فروردین با مصرف 
لیتر رک��ورددار مصرف  102.۴ میلی��ون 

بنزین در تعطیالت نوروز شد. 
فاطم��ه کاه��ی در گفت وگو ب��ا ایرنا، 
درباره مص��رف بنزین در تعطیالت نوروز 
افزود: در 13 روز نخست سال 95 روزانه 
به ط��ور میانگی��ن 81.2 میلی��ون لیتر 
بنزین مصرف شد، در حالی که میانگین 
مصرف در س��ال 96 با رشد 5.5 درصدی 
ب��ه روزان��ه 85.7 میلیون لیت��ر افزایش 
یافت. س��خنگوی ش��رکت مل��ی پخش 
فرآورده ه��ای نفتی اضاف��ه کرد: مجموع 
مص��رف بنزی��ن از اول ت��ا 13 فروردین 
ماه امس��ال یک میلی��ارد و 11۴ میلیون 
لیتر بود. وی ادامه داد: بیش��ترین میزان 
مصرف بنزی��ن در تعطیالت نوروز به روز 

12 فروردی��ن با مص��رف 102.۴ میلیون 
لیتر و کمترین به 13 فروردین با مصرف 
67.7 میلیون لیتر تعلق داشت. وی یادآور 
ش��د: رکورد مصرف بنزین در تعطیالت 
نوروز س��ال 95 نیز به 12 فروردین تعلق 
داشت که البته در آن روز 105.9 میلیون 
لیتر بنزین مصرف ش��ده بود. سخنگوی 
ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی 
درباره مص��رف گازوییل نیز گفت: میزان 
مصرف گازوییل در نوروز امس��ال نسبت 
به مدت مش��ابه پارس��ال اندکی کاهش 
داش��ت به گونه ای که در 13 روز نخست 
امس��ال۴33 میلیون لیتر )معادل 33.3 
میلیون لیتر( گازوییل مصرف شد، اما در 
مدت مشابه پارسال ۴39.5 میلیون لیتر 
)مع��ادل 33.8 میلیون لیتر( گازوییل به 
مصرف رس��ید. به گزارش ایرنا، میانگین 
مصرف روزانه بنزین کشور در طول سال 
95 براساس گزارش ها حدود 7۴ میلیون 

لیتر بوده است. 

سرنوشت نامشخص سد گتوند

حل مشکل گتوند حداقل ۸سال زمان می برد

مدیرعامل شرکت بورس کاال: 

واسطه های صادرات قیر حذف می شوند
 مصرف بنزین در تعطیالت نوروز

 5 /5  درصد افزایش یافت

نیرو

پاالیشگاهنفت

در سال 95 
پتروشیمی در صادرات غیر نفتی 

کشور اول شد
پتروش��یمی در بخش رقابت های صادراتی محصوالت 
غیر نفتی در س��ال 1395 مدال ط��ال را از آن خود کرد. 
به گزارش نیپنا، محصوالت پتروش��یمی در سال گذشته 
موفق ش��د مقام نخس��ت صادرات غیر نفت��ی را به خود 
اختصاص دهد. در س��ال 1395 حدود 1۴.3میلیارد دالر 
از محصوالت پتروش��یمی ایران صادر ش��د که نش��ان از 
سهم 32.6 درصدی پتروشیمی از مجموع صادرات دارد. 
براساس آمارهای منتشر ش��ده از سوی گمرکات کشور، 
در س��ال 95 در کل ۴3.9میلی��ارد دالر کاال از ای��ران به 
مقصد کش��ورهای دنیا صادر شده است که وزن تقریبی 
آن معادل 129 میلیون تن کاال می ش��ود و این در حالی 
است که در سال 9۴، ارزش صادرات ایران ۴2.۴ میلیارد 
دالر بوده اس��ت. با نگاهی به این آمار ها مشخص می شود 
که مانند س��ال های گذش��ته، مدال طالیی ص��ادرات بر 
گردن محصوالت پتروشیمی قرار دارد. در سال 95 حدود 
1۴.3میلیارد دالر از محصوالت پتروشیمی ایران به دیگر 
کشورها صادر شده است که نشان از سهم 32.6درصدی 
پتروش��یمی از مجموع صادرات دارد. این در حالی است 
که در س��ال 95، س��هم پتروش��یمی از ص��ادرات ایران 
30.9درصد بوده و ارزش صادراتی این محصوالت نیز در 
آن س��ال 13.1 میلیارد دالر را ش��امل می شود. توجه به 
صادرات پتروشیمی از آن جهت اهمیت دارد که تولید این 
محصوالت در حلقه های نهایی ارزش قرار گرفته و صادرات 
آن می توان��د ارزش افزوده باالتری را نصیب کش��ور کند. 
در واقع تولید محصوالت نهایی پتروشیمی و صادرات آن 
 یکی از بهترین راه های جلوگیری از خام فروشی و اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود که عالوه بر 
ایجاد درآمد ارزی برای کش��ور،  در اش��تغالزایی نیز سهم 
بسزایی خواهد داشت. بعد از پتروشیمی، میعانات گازی 
س��هم 16.6درصدی را در صادرات سال گذشته به خود 
اختصاص داده اس��ت. آمارها نش��ان می دهد که ایران در 
سال 95، 7.3میلیارد دالر میعانات گازی صادر کرده است. 
این اعداد در حالی مطرح می شود که در سال 9۴، میزان 
ص��ادرات میعانات از کش��ور،  ۴.6 میلی��ارد دالر و معادل 
11درص��د مجموع صادرات بوده اس��ت. بهره ب��رداری از 
فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش تولید میعانات گازی 
از این میدان مشترک از عمده ترین دالیل افزایش صادرات 
آن به ش��مار می رود. البته به نظر می رس��د با بهره برداری 
کامل از پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس  و مصرف میعانات 
در آن، می��زان صادرات این محصول کاهش پیدا کرده و 
در مقابل فرآورده های با کیفیت تر مانند بنزین و نفت گاز 
در س��بد صادراتی ایران جای خ��ود را باز کند. همین دو 
محصول یعنی محصوالت پتروش��یمی و میعانات گازی 
حدود 50درصد از صادرات ایران را از نظر ارزش��ی شامل 
ش��ده اند. س��ایر محصوالت ایرانی نیز 50درصد مابقی را 
تشکیل می دهد که عمده آنها به پنج کشور چین، امارات، 

عراق،  ترکیه و کره جنوبی صادر شده است. 

دادوستد بیش از 13 میلیون تن 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی در 

سال 95
بیش��ترین حجم معامالت تاالر محصوالت پتروشیمی 
در سال گذش��ته به محصوالت پلیمری اختصاص یافت. 
به گزارش نیپنا به نقل از بورس کاالی ایران، طی س��ال 
اخی��ر افزون بر 13 میلیون تن ان��واع کاال به ارزش بیش 
از 18۴ه��زار میلیارد ریال در ت��االر فرآورده های نفتی و 
پتروش��یمی بورس کاالی ایران مورد معامله قرار گرفت 
که از نظر حجم و ارزش معامالت به ترتیب با رش��د 7 و 
16.32 درصدی همراه شد. بیشترین حجم معامالت در 
تاالر محصوالت پتروشیمی به پلیمری ها اختصاص یافت، 
ب��ه طوری که این محصوالت ب��ا حجم 2 میلیون و 597 
هزار ت��ن و ارزش 96 هزار میلیارد ریال معامله ش��د که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر حجم و ارزش رشد 
27 و 32درصدی را تجربه کرد. در گروه مواد شیمیایی نیز 
ط��ی مدت مذکور، معامله 961 هزار تن انواع محصوالت 
شیمیایی به ارزش بیش از 17هزار میلیارد ریال ثبت شد. 
این گروه نیز در مقایسه با مدت مشابه سال 9۴، رشد 25 
و ۴۴درصدی حج��م و ارزش معامالت را تجربه کرد. در 
تاالر فرآورده های نفتی نیز 5 میلیون و 227 هزار تن قیر 
به ارزش بیش از ۴0هزار میلیارد ریال به فروش رفت که 
از نظر حجم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد 
20 درصدی برخوردار بود. از دیگر کاالهای معامله ش��ده 
در ای��ن تاالر می توان به دادوس��تد 350 هزار تن گوگرد، 
3.2 میلی��ون تن وکیوم باتوم، یک میلیون و 2۴ هزار تن 
لوب کات، 29 هزار و 100 تن سالپس واکس و ۴۴ هزار 

و 527 تن عایق رطوبتی اشاره کرد. 
 

هدفگذاری پتروشیمی مروارید برای 
صادرات MEG به بازارهای جدید

پتروش��یمی مروارید با هدف ایجاد تن��وع در بازارهای 
صادرات��ی خود به دنبال صادرات MEG به کش��ورهای 
اروپای��ی و هن��د اس��ت. غالمرض��ا ج��وکار، مدیرعامل 
پتروشیمی مروارید درگفت وگو با نیپنا، با بیان اینکه سال 
95 برای مجتمع مروارید از چند جهت س��ال خوبی بود، 
اظهار کرد: خوشبختانه با تالش های صورت گرفته شرایط 
واح��د MEG مروارید تثبیت ش��د و با وج��ود اینکه در 
سال نخس��ت بودیم توانستیم با 88 تا 90درصد ظرفیت 
اقدام به تولید کنیم. مدیرعامل پتروشیمی مروارید درباره 
برنامه های این مجتمع پتروش��یمی در س��ال جاری نیز 
گفت: درس��ال 96 به دنبال افزای��ش تولید محصوالت و 
همچنین توس��عه بازارهس��تیم و برای تحقق این کار به 
دنبال عقد قراردادهای بلندمدت و ایجاد برندینگیم. جوکار 
 MEG ادام��ه داد: در حال حاضر خریدار اصلی محصول
پتروشیمی مروارید کشور چین است و باید در سال جاری 
مش��تری های مان را در این کشور متنوع کنیم تا بتوانیم 
با مصرف کننده نهایی ارتب��اط برقرار کنیم و قراردادهای 

بلندمدت با مصرف کننده داشته باشیم. 
مدیرعام��ل پتروش��یمی مروارید تصریح کرد: کش��ور 
هندوس��تان و کش��ورهای اروپایی نیز به عنوان بازارهای 
جدید در دس��تورکار فعالیت های مان درسال جاری قرار 
دارند و اگرچه این بازار بزرگ نیس��ت اما به دنبال تثبیت 

صادرات محصوالت مان هستیم. 

دبیرکل اوپک: توافق کاهش تولید 
در حال بازگرداندن بازار نفت به 

تعادل است
دبی��ر کل س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( می گوید موجودی انبارهای نفت ش��روع به 
کاهش کرده و این امر نش��ان می دهد توافق کاهش 
تولیدی که از ابتدای سال 2017 اجرا شد، در حال 

بازگرداندن بازار به تعادل است. 
به گزارش ایرن��ا از پایگاه خبری بلومبرگ آمریکا، 
»محمد بارکیندو« اف��زود: موجودی برآوردی 285 
میلیون بش��که ای نفت در انبارها همزمان با اجرای 
برنام��ه کاهش تولید اوپ��ک و برخی تولیدکنندگان 

غیر اوپک کاهش پیدا کرده است. 
ش��ش کش��ور عضو اوپک و عمان از تمدید توافق 
کاه��ش تولید پ��س از ماه ژوئن )خ��رداد - تیر( که 
اعتب��ار ش��ش ماهه این تواف��ق به پایان می رس��د، 
حمای��ت کرده ان��د. عربس��تان س��عودی و کوی��ت 
می گویند موجودی انباره��ای نفت باید به میانگین 

پنج ساله آن کاهش یابد. 
پ��س از آنک��ه گ��زارش دولتی آمریکا نش��ان داد 
پاالیش��گاه های این کش��ور مصرف نف��ت خام خود 
را به بیش��ترین میزان در سه س��ال گذشته افزایش 
داده اند و در ش��رایطی که عرضه نفت کاهش یافته 
و پیش بینی می ش��ود اوپک تواف��ق کاهش تولید را 
تمدی��د کند، نف��ت خام هفته گذش��ته بیش��ترین 
افزایش قیمت هفتگی در سال 2017 را تجربه کرد. 
ش��رکت خدمات مالی »مورگان استنلی« آمریکا 
اعالم کرد: نفت کمت��ری در جهان از جمله چین و 
ژاپن انبار ش��ده و نفت انبار شده جهان در انبارهای 
ش��ناور در س��ال 2017به 72 میلیون بشکه کاهش 

یافته است. 
بارکین��دو در بغ��داد ب��ه خبرن��گاران گفت: من 
همچنان محتاطانه خوش��بین هس��تم که بازار نفت 
به تعادل می رس��د و می بینیم ک��ه موجودی انبارها 

شروع به کاهش کرده اند. 
به گزارش ایرنا، س��ازمان کش��ورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( در نشس��ت رسمی دهم آذرماه 1395 
خ��ود در وی��ن، برای نخس��تین بار از س��ال 2008 
میالدی ب��ا کاهش تولید موافقت ک��رد تا با کاهش 
م��ازاد عرض��ه نف��ت در بازارها به باال رفتن س��طح 

قیمت ها کمک کند. 
براس��اس این توافق مقرر شد اوپک یک میلیون و 
200 هزار بشکه در روز از سطح تولید خود بکاهد. 

ایران، الجزایر، آنگوال، اکوادور، گابن، عراق، کویت، 
لیب��ی، نیجریه، قطر، عربس��تان، ام��ارات و ونزوئال 
کش��ورهای عض��و اوپک به ش��مار می رون��د. ایران، 
نیجریه و لیبی از برنامه کاهش تولید اوپک مستثنی 

شده اند. 
 

افزایش شمار دکل های حفاری 
آمریکا، قیمت جهانی نفت را 

کاهش داد
خبرگ��زاری رویت��رز انگلی��س اع��الم ک��رد ک��ه 
قیمت های آتی نفت روز دوشنبه کاهش پیدا کردند، 
زیرا افزایش تعداد دکل های حفاری فعال آمریکا که 
بیانگ��ر افزایش تولید نفت در این کش��ور اس��ت، به 

نگرانی از تشدید مازاد عرضه در بازارها دامن زد. 
به گ��زارش ایرنا به نق��ل از رویت��رز، قیمت نفت 
خام برنت دریای ش��مال در س��اعت 0۴:۴0 بامداد 
ام��روز به وقت گرینویچ در بازار لندن با 15 س��نت 
یا 0.3درصد کاهش نس��بت به آخرین قیمت جمعه 
گذشته به 53 دالر و 38 سنت در هر بشکه رسید. 
هر بش��که نفت خام وس��ت تگ��زاس اینترمدیت 
آمریکا نیز در بازار نایمکس این کش��ور با 8 س��نت 
ی��ا 0.2درصد کاهش به بهای 50 دالر و 52 س��نت 

معامله شد. 
قیمت های نفت هفته گذش��ته ب��ا این پیش بینی 
ک��ه توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک برای نیمه 
دوم س��ال 2017 تمدید می ش��ود، به مدت سه روز 
افزایش یافت. اما جمعه گذشته پس از آنکه شرکت 
خدمات انرژی بیکر هیوز آمریکا اعالم کرد در طول 
هفته گذش��ته به تعداد دکل های فعال حفاری این 
کش��ور 10 واحد اضافه ش��ده و ش��مار آنها به 662 
واحد رسیده است، قیمت های نفت کاهش پیدا کرد. 
  »ری��ک اس��پونر« تحلیلگر ارش��د نفتی ش��رکت 
س��ی ام س��ی مارکتس س��یدنی گفت: ممکن است 
افزای��ش قیمت نفت به پایان رس��یده باش��د. مکث 
امروز بازار ممکن اس��ت به لحاظ جهت بازار معنادار 

باشد. 
وی اف��زود: س��رمایه گذاران ب��رای تعیی��ن جهت 
حرک��ت قیمت های نفت منتظر نش��انه های دیگری 
هستند. اسپونر گفت: این نشانه ها ممکن است اعالم 

شاخص مدیران خرید اروپا و آمریکا باشد
 .

کاهش تولید نفت روسیه در پی 
توافق با اوپک

اجرای توافق روس��یه با اوپک س��بب ش��ده است 
تولی��د نفت این کش��ور در ماه مارس س��ال جاری 
میالدی 1.6 درصد نس��بت به نقط��ه اوج آن در ماه 

اکتبر سال 2016 میالدی کاهش یابد. 
به گزارش ایسنا، آمار منتشر شده از سوی وزارت 
انرژی روسیه نشان داد که در ماه مارس سال جاری 
میالدی، تولید نفت و میعانات گازی این کش��ور به 
11 میلی��ون و 50 هزار بش��که در روز رس��یده که 
1.6 درصد نس��بت به نقطه اوج آن در ماه اکتبر سال 

2016 میالدی کمتر است. 
در چار چوب توافق با اوپک، روسیه متعهد است تا 
پایان ماه جاری می��الدی، تولید روزانه نفت خود را 

300 هزار بشکه کاهش دهد. 
روس��یه قص��د دارد در پایان ماه مه س��ال جاری 
میالدی، نشس��تی برای گفت و گو در زمینه انرژی با 
نمایندگان اوپک در مسکو برگزار کند. انتظار می رود 
در آن مقطع، مس��ئله تمدید توافق کشورهای عضو 
و غیرعض��و اوپک برای کاه��ش تولید نفت، به بحث 

گذاشته شود. 

سه شنبه
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رئی��س کل گم��رک ای��ران 
گف��ت: ب��ا الکترونیکی ش��دن 
گم��رک و راه ان��دازی پنج��ره 
واحد تجارت فرامرزی، عالوه بر 
افزای��ش کش��فیات قاچ��اق و 
ش��فافیت، درآمدها نیز افزایش 

یافته است. 
ب��ه گ��زارش ایلنا، مس��عود 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  کرباس��یان 
پنجره واحد تج��ارت فرامرزی 
اقتصاد  از طرح ه��ای  گم��رک 
مقاومت��ی گمرک بود که آن را 
اجرایی کردی��م، افزود: گمرک 
الکترونیک یک��ی از برنامه های 
اصلی در اجرایی ش��دن پنجره 
واحد تج��ارت فرامرزی گمرک 
فرآینده��ا  آن  در  ک��ه  اس��ت 
الکترونیکی شد، زمان ترخیص 
کاال و فرآیند صادراتی از هفت 
روز به ی��ک روز کاهش یافت، 
ورود موقت کاال تس��ریع شد و 
سرعت استرداد حقوق گمرکی 
مواد اولیه به کار رفته ش��ده در 
کاالهای صادراتی ب��ه دو برابر 

افزایش یافته است. 
رش��د  ک��رد:  اضاف��ه  وی 
ص��ادرات، حمای��ت از تولی��د 
داخلی، شفاف س��ازی، ترانزیت 
و  همس��ایگان  ب��ا  تعام��ل  و 
بندهای  از  منطقه  کش��ورهای 
اصل��ی سیاس��ت های اقتص��اد 
مقاومتی اس��ت که به نوعی به 

گمرک نیز مربوط است. 
رئی��س کل گم��رک ای��ران 
گفت: سال ۹۱، تعرفه حمایتی 
از صنع��ت ۶درصد ب��ود اما با 
اقدام��ات انج��ام ش��ده تعرفه 
حمایتی از تولی��د و صنعت به 
۱۳درصد رس��یده است و گروه 

۱۰ کاالیی هم وجود ندارد. 
خروج  در  افزود:  کرباس��یان 
موق��ت کااله��ای صادرات��ی و 
ع��وارض صادراتی، ضمانت نامه 
و نس��یه ب��ری را پذیرفتیم که 
گام ه��ای موث��ری در کمک به 

صادرات است. 
رئی��س کل گم��رک ای��ران 

گفت: با برخی کش��ورها، کانال 
و راهگذر سبز گمرکی را برای 
صادر کنندگان ایرانی راه اندازی 
کردی��م ت��ا صادرکنن��دگان از 
کاال  تعرفه ای صادرات  معافیت 
به کشور مقصد بهره مند شوند 
ک��ه پنجره تج��ارت گمرکی با 
آذربایجان نهایی شد، با روسیه 
کانال س��بز گمرکی نهایی شد، 
با ترکیه در حال نهایی ش��دن 
اس��ت و با چین و کره جنوبی 

نیز مقدمات کار شده است. 
کرباس��یان اف��زود: در زمینه 
E-tir )ئی تی��ر( ی��ا ترانزی��ت 
الکترونی��ک با ۷۰ کش��ور دنیا 
ارتب��اط الکترونیک��ی از طریق 
داری��م که  ترانزیت��ی  پنج��ره 
به عنوان طرح موثر در سازمان 
جهان��ی حمل و نق��ل معرفی و 
ایران به عنوان کشور اجرا کننده 

این طرح مطرح شد. 
الکترونیکی شدن  وی گفت: 
از  فرآینده��ای گمرک��ی یکی 
عوام��ل موثر در شفاف س��ازی 
تج��اری اس��ت به ط��وری که 
آمار س��الی  قب��ل،  س��ال های 
یک بار هم استخراج نمی شد اما 

اکنون از طریق س��ایت گمرک 
متقاضیان می توانند روزانه آمار 
واردات و ص��ادرات، گم��رک و 

کشوری را مشاهده کنند. 
ای��ن  گف��ت:  کرباس��یان 
اقدام��ات الکترونیک��ی موجب 
می ش��ود کاال از مب��دا، رصد و 
گواهی مب��دا، اظهارنامه، قبض 
انبار و اس��ناد بان��ک به صورت 
الکترونیکی تهیه و مبادله شود، 
ب��ه  واردات  روزه   ۲۶ فرآین��د 
چهار روز کاهش یابد و فرآیند 
صادرات ازهفت روز به یک روز 
برسد و ترانزیت به صورت االن 

یا در لحظه تسویه شود. 
رئی��س کل گم��رک ای��ران 
گفت: اخی��را بان��ک جهانی از 
امکانات گمرک��ی ایران بازدید 
و در گزارش خود موفقیت های 

گمرک ایران را منعکس کرد. 
کرباسیان افزود: رتبه گمرک 
ایران در بانک جهانی ۲۳ رتبه 
بهبود یافت و ممکن است رتبه 
تجارت ما تغییر نکرده باشد اما 
پش��تیبانی و لجستیک گمرک 
۲۳ رتب��ه بهب��ود یاف��ت و در 
گ��زارش پایان س��ال ۹۵ حتما 

این بهبود بیشتر خواهد بود. 
وی اضاف��ه ک��رد: س��ازمان 
جهان��ی گم��رک اع��الم کرده 
ک��ه زمان ترخی��ص کاال از ۲۶ 
روز به چهار روز رس��یده است 
و راه ان��دازی پنج��ره تج��ارت 
بدون  کارشناس��ی  فرام��رزی، 
تعامل مس��تقیم و انج��ام کار 
برپایه الکترونیکی به عنوان یک 
نمونه مطلوب در مجمع بعدی 
س��ازمان جهانی گم��رک ارائه 

خواهد شد. 
کرباس��یان گف��ت: پی��ش از 
ای��ن فرد به گم��رک مراجعه و 
اس��ناد کاغذی ارائ��ه می کرد و 
باید در وق��ت اداری به گمرک 
مح��ل مراجع��ه می ک��رد و در 
آن وقت مح��دود اگر همکاران 
رس��یدگی  می توانس��تند، 
می کردند و سپس درخواست ها 
از  دس��تی  ص��ورت  ب��ه  را 

سازمان های می گرفتیم. 
وی اف��زود: تا پی��ش از این 
کاال را قب��ل از ورود به کش��ور 
تش��خیص  نمی توانس��تیم 
دهی��م ام��ا اکن��ون در زم��ان 
ثب��ت س��فارش، اح��راز هویت 

الکترونیک��ی انج��ام می ش��ود 
ضمن اینک��ه فرد به صورت ۲۴ 
ساعته می تواند اظهارنامه خود 

را ارائه کند. 
رئیس کل گمرک ایران ادامه 
داد: امیدواری��م بتوانی��م پروانه 
قب��ل از اظهار را ب��رای برخی 
شرکت های معتبر نهایی کنیم 
یعنی همزمان با اظهار کاال، کار 

را پیش ببریم. 
وی درباره شفاف سازی ها در 
گمرک گفت: شفاف س��ازی ها، 
کش��فیات و درآم��د گمرک را 
افزایش داد به گونه ای که درآمد 
۱۱ماهه ۹۵ حق��وق ورودی و 
عوارض گمرک در مقایس��ه با 
س��ال ۱۳۹۴ معادل ۶۰ درصد 

افزایش داشت. 
کرباس��یان افزود: در مالیات 
ب��رارزش اف��زوده واردات ک��ه 
بخشی از آن را گمرک دریافت 
افزای��ش  می کن��د ۲۵درص��د 
داش��تیم و اگ��ر معافیت ه��ا را 
اضاف��ه کنی��م رق��م درآمد به 

مراتب بیشتر می شود. 
وی گفت: صرفه جویی ناشی 
از کاه��ش فرآین��د ترخی��ص 
الکترونیکی  دیگ��ر  فایده  کاال، 
ش��دن فرآیندهاس��ت و هزینه 
ه��ر روز معطلی کاال و گمرک، 
یک درصد ارزش کاال محاسبه 
می ش��ود. یعنی اگر ۴۰میلیارد 
دالر کاال وارد کشور می شود با 
کاهش فرآیند ۲۶ روز به چهار 
روز، بی��ش از ۳۳ هزار میلیارد 
تومان در هزینه ها صرفه جویی 
ش��ده اس��ت ک��ه در نهایت به 

مصرف کننده تحمیل می شد. 
کرباسیان با بیان اینکه غیر از 
گمرک، ۱۱ س��ازمان دیگر نیز 
قاچ��اق را در س��طوح مختلف 
افزود: رشد  بررس��ی می کنند، 
کش��فیات قاچاق در گمرک در 
مقایس��ه با س��ال ۱۳۹۴ برابر 
۹۵درصد بود، البته سال۱۳۹۵ 
هم در مقایس��ه با سال ماقبل 

رشد بیشتری هم داشت. 

رئی��س اتاق اصناف ای��ران گفت: 
ضروری اس��ت سیاست های پولی و 
بانک��ی به جای حمای��ت از فعالیت 
داللی ه��ای مض��ر به س��مت ارائه 
تس��هیالت برای فعالیت های مولد و 
اش��تغالزا هدایت شوند تا با حمایت 
سیستم بانکی، رشد تولید و اشتغال 

پایدار ایجاد ش��ود. 
علی فاضلی در گفت وگو با ایسنا، 
اظه��ار ک��رد: ات��اق اصن��اف ایران 
تم��ام ت��وان خ��ود را ب��رای تحقق 
هدف گذاری مقام معظم رهبری در 

س��ال ۱۳۹۶ به کار می بندد. 
وی تصری��ح ک��رد: ات��اق اصناف 
ایران تمام توان خود را برای تحقق 
هدف گذاری رهبری در سال ۱۳۹۶ 
با س��رفصل »اقتص��اد مقاومتی؛ از 
اق��دام و عمل تا تولید و اش��تغال« 

ب��ه کار می بن��دد. 
کش��ور  اصن��اف  ات��اق  رئی��س 
خاطرنش��ان کرد: اتاق اصناف ایران 
»توانمندس��ازی  راهب��ردی  برنامه 
اصناف و اعتمادس��ازی م��ردم« را 
امسال بر همین مبنا تنظیم کرده و 
تالش دارد از یک سو با بازگرداندن 
به  اقتص��ادی  بنگاه ه��ای کوچ��ک 
عرص��ه تولید با کیفیت و از س��وی 
دیگ��ر جل��ب اعتم��اد عموم��ی به 
ب��ا  متناس��ب  ایران��ی  تولیده��ای 
خواس��ت م��ردم، در حوزه ب��ازار و 
انجام  فعالی��ت  کوچک  بنگاه ه��ای 

ده��د. 
برنامه های  ک��رد:  اظه��ار  فاضلی 
وی��ژه و عملیاتی در س��رفصل های 
تجمی��ع  و  برندس��ازی  آم��وزش، 
واحده��ای کوچ��ک در قال��ب یک 
خارجی،  س��رمایه های  جذب  برند، 
زمینه س��ازی برای تولید مش��ترک 
بنگاه های کوچک داخلی و خارجی، 
شناس��ایی و ح��ذف قوانی��ن مخل 
کسب و کار به منظور آسانی فعالیت 
انگیزه  ایج��اد  بنگاه ه��ای صنفی و 
ب��رای واحده��ای جدی��د، اص��الح 
قانون نظام صنفی و قوانین موضوع 
با  متناسب  صنفی  کس��ب و کارهای 
شناس��ایی  جهان،  اقتصادی  فضای 
بازارهای مصرف کاالهای بنگاه های 
اقتصادی کوچک ای��ران در منطقه 
و جه��ان، برگزاری نمایش��گاه های 
تخصصی تولی��دات ایرانی، پژوهش 

و مطالع��ه دقیق نقاط قوت و ضعف 
ب��ازار ایران و مناطق هدف از جمله 
برنامه ه��ای ات��اق در س��ال جاری 

اس��ت. .
وی اف��زود: مرک��ز پژوهش ه��ا و 
مرکز  ات��اق،  راهب��ردی  مطالع��ات 
رتبه بن��دی و رقابت پذیری اصناف، 
دفتر تس��هیل کسب و کارهای نوین، 
دفتر س��المت، نهاد داوری و بنیاد 
فرهنگی اصناف ای��ران مجموعه ای 
هدفمند و متصل به هم هستند که 
در اتاق ایجاد ش��ده و این اهداف و 

وظای��ف را دنب��ال می کنن��د. 
رئی��س اتاق اصناف ای��ران تاکید 
کرد: در س��ال گذش��ته ۲۷۰ هزار 
بنگاه اقتصادی تاس��یس شد و این 
نشانه ظرفیت فراوان ایجاد اشتغال 

در کس��ب و کارهای کوچک اس��ت. 
وی تصری��ح ک��رد: حف��ظ ثبات 
کس��ب و کار در بازار، آسانی شرایط 
ورود ب��ه ب��ازار کار و ورود به بازار 
کار نوی��ن و مجازی از ضرورت های 
کوچک  بنگاه ه��ای  فعالیت  ام��روز 
برنامه ه��ای  و  اس��ت  اقتص��ادی 
میان مدت اتاق در این حوزه امسال 

به نتیجه می رس��د. 
فاضلی تاکید کرد: ایجاد ش��رایط 
باثبات برای س��رمایه گذاری  امن و 
فعاالن و کارآفرینان اقتصادی پیش 
نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی اس��ت و 
ات��اق اصناف تمام��ی تالش خود را 
برای شناسایی و ارائه آن به مجلس 

و دول��ت ب��ه کار می بن��دد. 
رئی��س اتاق اصناف ای��ران گفت: 
ضروری اس��ت سیاست های پولی و 
بانک��ی به جای حمای��ت از فعالیت 
داللی ه��ای مض��ر به س��مت ارائه 
تس��هیالت برای فعالیت های مولد و 
اشتغالزا هدایت ش��ود تا با حمایت 
تولی��د و  بانک��ی، رش��د  سیس��تم 

اش��تغال پایدار ایجاد ش��ود. 
وی در پای��ان گف��ت: ب��رای رفع 
موان��ع تولید و افزایش اش��تغال در 
کش��ور و بهبود فضای کس��ب و کار 
پیش��نهاد و برنامه هایی در دس��تور 
اظه��ار  فاضل��ی  دارد.  ق��رار  کار 
امیدواری کرد که با همکاری مرکز 
برنامه ها  ای��ن  مجلس  پژوهش های 
مورد  تخصصی  کمیس��یون های  در 

ارزیابی و بررس��ی قرار می گیرد.  

کرباسیان خبر داد 

افزایش کشفیات قاچاق کاال با الکترونیکی شدن گمرک قوانین دست و پاگیر کمر تولید را 
شکسته است! 

دبیرکل کانون عال��ی انجمن های صنفی کارگران 
می گوی��د اگر رکود و تعطیل��ی واحدها و کارخانه ها 
امس��ال هم ادامه پیدا کند شعار تولید و اشتغال در 

سال ۹۶ عملی نخواهد شد. 
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای 
آنکه تولید و اش��تغال رونق بگی��رد باید انقالبی در 

حوزه صنعت، اقتصاد و بازار کار ایجاد شود. 
وی افزود: متاس��فانه برخی قوانین دست و پاگیر 
کمر تولید را شکس��ته اس��ت و عوام��ل متعددی از 
جمله مالی��ات بر ارزش افزوده، ع��وارض گمرکی و 
نرخ س��ود تس��هیالت بانکی تولیدکنندگان را دچار 

مشکل کرده که باید از میان برداشته شود. 
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با 
تاکید بر توجه دولت به بنگاه های تعاونی خاطرنشان 
کرد: اگ��ر دولت درصدد ایجاد اش��تغال و تمرکز بر 
بنگاه های کوچک و متوسط است امسال باید به طور 
جدی به تعاونی ها بپردازد و آنها را به ش��کل ویژه ای 

حمایت کند. 
اب��وی اف��زود: فارغ التحصیالن و جوین��دگان کار 
می توانن��د با تش��کیل ش��رکت تعاونی ب��رای خود 
کس��ب و کاری راه ان��دازی کنند، ب��دون آنکه هزینه 
سنگینی متحمل شوند و وزارت کار باید این مسئله 

را در برنامه سال جدید خود بگنجاند. 
وی به تعطیلی بس��یاری از واحده��ا و کارخانه ها 
اش��اره کرد و گف��ت: چنانچه این رک��ود و تعطیلی 
در س��ال جاری هم ادامه داشته باش��د شعار تولید 
و اش��تغال در س��ال ۹۶ عملی نخواهد شد، بنابراین 
حمایت دول��ت از کارخانه ها و جلوگی��ری از توقف 

فعالیت بنگاه های در حال تعطیل ضروری است. 
این مقام مس��ئول کارگری خاطرنشان کرد: مقام 
معظم رهبری یک سال دیگر هم موضوعی اقتصادی 
را به عنوان ش��عار س��ال نامگذاری کردند تا اهمیت 
توج��ه به تولید داخلی و رف��ع دغدغه مردم را بیش 
از پیش نش��ان بدهن��د، اما طبعا ایجاد اش��تغال از 
عهده یک وزارتخانه خارج اس��ت و همه دستگاه ها و 

مجموعه ها باید برای اشتغال زایی همت کنند. 
اب��وی در پایان گفت: برخی کارفرمایان برای آنکه 
هزین��ه کمتری بابت بیمه و اضاف��ه کار به نیروهای 
کار خود پرداخت کنند، افرادی را به عنوان س��اعتی 
ی��ا پاره وقت به خدمت می گیرن��د که از حداقل های 
قانون کار برخوردار نیس��تند ول��ی با این کار فضای 
اش��تغال عده ای جویای کار گرفته می شود. بسیاری 
از کارگران نیز برای امرار معاش ناچار به شیفت دوم 
روی می آورند ت��ا از عهده هزینه های زندگی برآیند 
در حالی که کار در شیفت دوم فضای کار دیگری را 
اشغال می کند و این امر به بازار کار و فضای اشتغال 

کشور لطمه می زند. 
 

صادرات 208 میلیون دالر کاالی 
 غیرنفتی از گمرک آستارا

 در سال 95
مدیرکل گمرک آستارا اعالم کرد که سال گذشته 
۴۲۲ ه��زار تن کاالی غیرنفتی ب��ه ارزش اقتصادی 
۲۰8 میلیون دالر از گمرک این شهرستان به خارج 

از کشور صادر شد. 
به گزارش ایرنا، رسول امیدی در جمع خبرنگاران 
گفت: بیش��تر کاالهای صادرشده شامل محصوالت 
کش��اورزی، مواد غذای��ی، س��یمان، گچ، ش��وینده، 
محصوالت ش��یمیایی، پارچه، صنایع دستی، فرش 
و موکت، البس��ه، کیف و کفش، مصالح ساختمانی و 

پالستیکی و محصول های معدنی و فلزی بود. 
وی مقص��د این کااله��ا را کش��ورهای جمهوری 
آذربایجان، گرجستان و روسیه ذکر و اظهار کرد: در 
سال گذشته ۵۵هزار تن کاال به ارزش ۱۱۲ میلیون 

دالر نیز از طریق گمرک آستارا ترانزیت شد. 
وی اضاف��ه ک��رد: ترانزی��ت خارج��ی ورودی در 
مقایسه با سال ۹۴، از لحاظ وزن ۱۲درصد کاهش و 

از نظر ارزش ۱۱درصد افزایش داشت. 
را  ورودی  ترانزی��ت  کااله��ای  بیش��تر  امی��دی 
ش��امل لوازم چوب، فرآورده های نفتی، پنبه، الیاف 
مصنوعی، ش��مش آهن، مس، پش��م شیشه و ورق 
آهن ذک��ر کرد و گف��ت: این کاالها از کش��ورهای 
جمهوری آذربایجان، روس��یه، گرجستان و اوکراین 
به مقصد کش��ورهای ترکیه، ع��راق و امارت متحده 
عربی ترانزیت ش��د. وی ادامه داد: در س��ال گذشته 
۲۴۱ ه��زار تن کاال ب��ه ارزش ۹۷۷ میلیون دالر از 

گمرک آستارا به خارج از کشور ترانزیت شد. 
وی بیشتر کاالهای ترانزیت خروجی را شامل لوازم 
برقی، خودروی س��واری، مبلمان، ماش��ین ها، لوازم 
بهداشتی، مصالح س��اختمانی، کچ، سیمان، ظروف 
شیش��ه ای، البس��ه، مواد ش��یمیایی و محصول های 
کشاورزی عنوان کرد و افزود: این کاالها از قاره های 
مختلف به کش��ورهای جمهوری آذربایجان، روسیه، 

گرجستان و اوکراین ترانزیت شد. 
امی��دی تصری��ح کرد: می��زان ترانزی��ت کاالهای 
خارجی خارج ش��ده از گمرک در س��ال گذشته در 
مقایس��ه با سال ۹۴، از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 

۱۲ و ۱۴درصد افزایش داشت. 
مدیرکل گمرک آس��تارا ادام��ه داد: در این مدت 
۲۵۷ ه��زار ت��ن کاال ب��ه ارزش 8۶میلی��ون دالر از 

گمرک آستارا وارد کشور شد. 
امیدی بیشتر کاالهای وارد شده را مواد شیمیایی، 
چوب، آه��ن، ماش��ین ها و لوازم برق��ی ذکر کرد و 
گفت که این کاالها از کش��ورهای روسیه، گرجستان 

و جمهوری آذربایجان وارد کشور شد. 
وی اظهار داش��ت: طی این مدت ۳۳۲ تن کاال به 
ارزش ی��ک میلیون دالر در قالب تجارت چمدانی از 

گمرک آستارا به خارج از کشور صادر شد. 
وی بیش��تر کاالهای صادراتی چمدانی از گمرک 
آستارا را مواد غذایی، مواد پالستیکی و محصول های 
کش��اورزی اعالم کرد و گفت: ای��ن کاالها اغلب به 

کشور جمهوری آذربایجان صادر شد. 

رئیس اتحادیه پالستیک تهران مطرح کرد 
تقویت صنایع پایین دست با اجرای 

ماده 37 قانون رفع موانع تولید
اجرایی ش��دن ماده ۳۷ قانون رف��ع موانع تولید 
که به عرضه محص��والت در بورس کاالی ایران به 
منظور جلوگیری از خام فروش��ی نیز اش��اره کرده 
اس��ت، می تواند ب��ه تولیدکنن��دگان صنایع پایین 
دس��ت برای دسترسی آس��ان به محصوالت مورد 
نیاز کمک ش��ایانی کند.  سیدرحیم مقیمی، رئیس 
اتحادیه پالستیک تهران با بیان این مطلب به ایلنا 
گف��ت: ب��ورس کاالی ایران به ش��فافیت معامالت 
محصوالت پتروش��یمی کمک کرده اس��ت و دولت 
بای��د با ادامه حمایت و پش��تیبانی از بورس، زمینه 
اجرای م��اده ۳۷ قانون رفع موان��ع تولید را فراهم 
کن��د.  وی در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه ۶۷ درصد 
کارخانه های پایین دست شرایط مطلوبی در حوزه 
تولی��د و نقدینگی ندارند و حت��ی برخی به حالت 
نیمه تعطیل درآمده اند، تایید کرد: ضروری اس��ت 
اطالعات س��ایت بهین یاب ویرایش ش��ود، چرا که 
بخش��ی از صنایع پایین دس��ت به دلیل مشکالت 
این س��امانه وزارت صنعت، بعضا ب��ه طور مطلوب 
قادر به خرید محصوالت پتروش��یمی از بورس کاال 
نیس��تند.  وی تاکید کرد: برای رقابتی ش��دن بازار 
محصوالت پتروش��یمی نیاز به حذف س��ایت بهین 
یاب نیز وجود دارد، به نظر می رسد اصالح یا حذف 
سایت بهین یاب می تواند به فضای شفاف و رقابتی 
بازار پتروشیمی در بورس کاالی ایران بیش از این 

کمک کند.  

لزوم اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید
وی همچنی��ن گفت: ماده ۳۷ قانون رفع موانع 
تولید عالوه بر دسترسی آسان تولیدکنندگان به 
محصوالت، از صادرات محصوالت خام جلوگیری 
می کند. وی با اش��اره به اینکه اجرایی شدن این 
قانون از واردات محصوالتی که مشابه داخلی نیز 
در کش��ور دارند، جلوگیری می کند، خاطر نشان 
کرد: با اجرایی ش��دن م��اده ۳۷ قانون رفع موانع 
تولید، محصوالت باید سه بار در بورس کاال عرضه 
ش��وند و در ص��ورت نبود خری��دار داخلی، اجازه 
صادرات بگیرند. این ماده قانونی مانع تامین نیاز 
صنایع داخلی را در اولوی��ت تولیدکنندگان قرار 
می دهد که تحق��ق این مهم از طریق بورس کاال 
در راس��تای عملیاتی کردن ش��عار امسال یعنی 
»اقتصاد مقاومتی، تولید و اش��تغال« خواهد بود.  
رئیس اتحادیه پالس��تیک تهران افزود: این قانون 
بر قیمت محصوالت پتروش��یمی تاثیر می گذارد 
و همچنی��ن تولیدکنن��دگان می توانند در فضای 
رقابت��ی محصوالت مورد نیاز خ��ود را خریداری 

کنند.  
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رئیس اتاق اصناف: 

بانک ها به جای حمایت از داللی های مضر 
به تولید تسهیالت بدهند



لوکزامب��ورگ  دادگاه 
 ۱.۶ بازگردان��دن  درخواس��ت 
دارایی ه��ای  از  دالر  میلی��ارد 
توقیف ش��ده ایران را رد کرد و 
به نظر می رس��د با توجه به این 
اتفاق، بح��ث جایگزینی دالر با 
ارزهای محلی در مبادالت ارزی 
و بین المللی ایران در سال پیش 
رو با جدیت بیش��تری از سوی 

بانک مرکزی دنبال شود. 
ب��ه گزارش »فرص��ت امروز« 
توقی��ف ۱.۶ میلیارد  موض��وع 
ای��ران  دارایی ه��ای  از  دالر 
آخری��ن  در  لوکزامب��ورگ  در 
روزهای س��ال گذش��ته توسط 
تایم��ز  نیوی��ورک  روزنام��ه 
رس��انه ای ش��د و ای��ن روزنامه 
ک��ه  داد  گ��زارش  آمریکای��ی 
وکالی خانواده ه��ای تعدادی از 
قربانیان و آسیب دیدگان حادثه 
۱۱ س��پتامبر در س��ال گذشته 
میالدی ب��ا مراجعه به دادگاهی 
در لوکزامبورگ حکمی را برای 
توقی��ف دارایی ای��ران دریافت 

کرده اند. 
هم��ان زمان ولی اهلل س��یف، 
رئی��س کل بانک مرک��زی در 
یادداش��تی تلگرامی اعالم کرد 
که این اتف��اق موضوع جدیدی 
نیس��ت و این دارایی ها مربوط 
ب��ه اوراق به��اداری اس��ت که 
س��ال ها قب��ل توس��ط بان��ک 
مرک��زی خری��داری ش��ده اند؛ 
»ای��ن اوراق، بخش��ی از حدود 
3/۶ میلیارد دالر دارایی هستند 

که توسط بانک مرکزی )عمدتا 
از س��ال ۱378 تا سال ۱38۶( 
خریداری ش��ده بودند و خرید 
آنها در آن دوران به دلیل نبودن 
 U-Turn تحریم موس��وم ب��ه
مشکلی نداشت.« اما آنچه باعث 
محدودی��ت در نق��ل و انتق��ال 
این دارایی ها ش��د، وضع تحریم 
بانک ه��ای  علی��ه   U-Turn
ایران��ی بود که از س��ال 200۶ 
آغاز و در س��ال 2008 ش��امل 

تمام بانک های ایرانی شد. 
ب��ه گفت��ه رئی��س کل بانک 
پایی��ز س��ال 8۶  از  مرک��زی، 
ت��ا خ��رداد 87 پی��ش از آنکه 
مسدود  عمال  مزبور  دارایی های 
ش��وند، امکان نقل و انتقال آن 
وجود داش��ته ولی به هر دلیلی 
از ای��ن فرصت ب��ه نحو مطلوب 
اس��تفاده نشده اس��ت. نکته ای 
ک��ه عل��ی طیب نیا، وزی��ر امور 
اقتص��ادی و دارایی نی��ز به آن 
اش��اره کرده اس��ت: »از س��ال 
2007، در پ��ی قوانین��ی ک��ه 
در اروپا تصویب ش��د، ش��رکت 
ای��ران اعالم  لوکزامبورگ��ی به 
کرد که با توجه به شرایط جدید 
نمی تواند امنیت این دارایی ها را 
تضمی��ن کند و توصیه کرد این 
دارایی ها به ایران منتقل شود.« 
ای��ن در حال��ی اس��ت که به 
در  دادگاه��ی  قاض��ی  تازگ��ی 
لوکزامبورگ تقاضای ایران برای 
آزاد ک��ردن ۱.۶ میلیارد دالر را 
رد کرده و حکم داده اس��ت که 

ای��ن اموال باید ت��ا زمان صدور 
حک��م دیگری درب��اره جزییات 
پرونده، همچنان توقیف بماند. 

بانک مرکزی نیز در واکنش به 
این حکم، در اطالعیه ای ضمن 
اعالم اعت��راض ایران به تصمیم 
اخیر دادگاه لوکزامبورگ تاکید 
کرد که ای��ن تصمیم به معنای 
اج��رای رأی دادگاه آمریکای��ی 
نیس��ت و ب��رای مقابل��ه با این 
اقدام، بانک مرکزی با همکاری 
بین المللی  امور حقوق��ی  مرکز 
ریاس��ت جمه��وری، از ام��کان 
اس��تیناف خواهی،  و  اعت��راض 
حداکث��ر اس��تفاده را ب��ه عمل 

خواهد آورد.
 

جایگزینی دالر با ارزهای 
محلی

ب��ا تحریم ه��ای وضع ش��ده 
علی��ه نظام بانکی ای��ران، انجام 
مبادالت تجاری با دالر به  عنوان 
ارز واس��طه در س��بد مبادالت 
جهانی برای تجار ایرانی ناممکن 
ش��د و جابه جای��ی ارز دالر در 
بین بانک ها ب��ه دلیل تحریم و 
قط��ع روابط کارگ��زاری تقریبا 
غیرممکن ش��د، اما ب��ا اجرایی 
ش��دن برجام و لغ��و تحریم ها 
با اینک��ه ایران مجاز ب��ه انجام 
مب��ادالت ب��ا ارز دالر اس��ت و 
مش��کل خاصی در روابط بانکی 
ایران و س��ایر کش��ورها وجود 
ندارد، ولی اس��تفاده از مبادالت 
دالری همچنان تنها محدودیتی 

اس��ت که مقامات بانک مرکزی 
به آن اش��اره می کنن��د. از این 
رو هم��واره در مذاکراتی که در 
فضای پسابرجام بین طرف های 
ای��ران و خارجی ش��کل گرفته 
حس��اب های  ایج��اد  اس��ت، 
مشترک بین بانک های مرکزی 
و اس��تفاده از ارزهای محلی در 
مبادالت تجاری جایگاه ویژه ای 

یافته است. 
به عبارت دیگ��ر، حذف دالر 
از مبادالت تجاری و جایگزینی 
پول های محلی، از توافقات مهم 
بانکی ایران در فضای پسابرجام 
بوده اس��ت و رئی��س کل بانک 
مرک��زی نیز بارها به آن اش��اره 
کرده و گفته اس��ت که دالر در 
آین��ده ای نزدیک ب��ه تدریج از 
عمده مب��ادالت تج��اری ایران 
ح��ذف خواهد ش��د. از این رو، 
رواج هرچه بیش��تر پیمان های 
پولی به  ویژه در بین کشورهای 
آس��یایی در دو س��ال گذش��ته 
سبب ش��د بانک مرکزی ایران 
و مس��ئوالن وزارت خارجه نیز 
ب��رای ایجاد ای��ن رواب��ط وارد 
مذاکرات��ی ش��دند و ت��ا قبل از 
لغ��و تحریم ها و اجرایی ش��دن 
برجام، مذاکراتی با کش��ورهای 
ترکیه، روسیه و عراق برای عقد 
پیمان های پولی انجام شد ولی 
به نتیجه خاصی نرسید. این در 
حالی است که تاکنون توافقاتی 
کشورهای  مرکزی  بانک های  با 
اوکرای��ن، اک��وادور، آذربایجان، 

چین و مالزی برای اس��تفاده از 
ارزه��ای محلی و جایگزینی آن 

برای دالر انجام شده است. 
به گ��زارش ایس��نا، در حال 
از ۵0 پیم��ان  بی��ش  حاض��ر 
پولی بین کش��ورهای جهان به  
ویژه کشورهای آسیایی منعقد 
ش��ده و چی��ن س��ردمدار این 
روش  ای��ن  در  پیمان هاس��ت. 
نوی��ن، تج��ارت با اس��تفاده از 
پول ه��ای محل��ی انجام ش��ده 
و ب��ه عب��ارت دیگر ب��ه جای 
اس��تفاده از پول واس��ط مانند 
دالر یا یورو، پول های طرف های 
مب��دا و مقصد مورد مبادله قرار 

می گیرد. 
کالم پایانی

در همین زمینه کارشناسان 
بانکی، یکی از الزامات انتخاب 
ارزهای محلی برای گش��ایش 
را کنترل  ال. س��ی های جدید 
دقیق بان��ک مرکزی می دانند 
و اعتق��اد دارند ک��ه به منظور 
به  ارزه��ای محلی  جایگزینی 
جای دالر بای��د بانک مرکزی 
نس��بت تغیی��ر ای��ن ارزها را 
نس��بت به دالر ثابت نگه دارد 
تا تعامل اقتصادی با این ارزها 
رونق یابد. به گواه کارشناسان، 
نس��بت تغییر ارزه��ای محلی 
در مقایس��ه ب��ا دالر بای��د در 
ای��ن برنامه ریزی ثابت بماند تا 
تعامل اقتصادی تجار داخلی با 
سایر کشورها در زمینه نوسان 

دالر دچار خدشه نشود. 

اقتصادی  آماره��ای  مدی��رکل 
تغیی��ر  گف��ت  مرک��زی  بان��ک 
و  م��ردم  اقتص��ادی  رفتاره��ای 
ترکیب س��بد خان��وار علت اصلی 
اق��دام نهادهای آم��اری از جمله 
بان��ک مرک��زی در تغیی��ر س��ال 
پایه محاسبه ش��اخص های کالن 

اقتصادی است.
به گزارش ایرن��ا، بانک مرکزی 
تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم 
از س��ال 90 به 9۵ را در دس��تور 
کار خود قرار داده و قرار اس��ت تا 
مردادماه امس��ال سال پایه جدید 
مبنای محاس��به باشد، همچنین 
س��ال پایه محاس��به نرخ رش��د 
اقتصادی نیز از س��ال 83 به سال 

90 تغییر یافته است. 
علیرض��ا مقتدای��ی درباره علت 
اقدام بانک مرکزی در تغییر سال 
پایه محاس��به تورم به س��ال 9۵ 
گفت: س��بد خانوار و اینکه مردم 
چگونه هزینه کنند تا به مطلوبیت 
مورد پس��ند خود برسند، همواره 
در ح��ال تغییر اس��ت و از این رو 
هرچند سال یک بار باید سال پایه 
را به روز کرد. در محاسبه شاخص 
بهای کاال و خدمات مصرفی )نرخ 
تورم( یک عنصر اصلی قیمت کاال 
و تغییرات قیمتی آن اس��ت اما از 
سوی دیگر ضریب اهمیت و وزن 
کاالهایی که در سبد هزینه خانوار 

وجود دارد نیز اهمیت دارد. 
ب��ه گفت��ه مدی��ر کل آمارهای 
اقتصادی بانک مرک��زی، هر قلم 
که از س��بد خانوار حذف یا اضافه 
ش��ود به ای��ن معنی نیس��ت که 
نظ��ام آمار و محاس��به آماری آن 

را انجام داده بلک��ه در اصل ابتدا 
مردم تغیی��ر را آغ��از می کنند و 
پس از وقوع این رویداد، براساس 
انتخاب مردم س��بد محاسبه نرخ 
تورم نیز تغییر می کند. همان طور 
که وقتی س��ال نو می شود، مردم 
براس��اس اندازه های جدید لباس 
نو می خرند، برای سبد هزینه های 

مردم نیز چنین اتفاقی می افتد. 
وی درب��اره اینکه بانک مرکزی 
چگون��ه متوج��ه ای��ن تح��والت 
می ش��ود تا س��بد خانوار و س��ال 
پایه را به روز رس��انی کند، گفت: 
بانک مرکزی بررس��ی های آماری 
متفاوتی دارد؛ یکی از بررسی های 
آم��اری این بانک بررس��ی بودجه 
ای��ن ش��یوه  در  اس��ت.  خان��وار 
آمارگیران به خانوارها در پوشش 
جمعیتی  و  جغرافیای��ی  زمان��ی، 
می کنن��د.  مراجع��ه  متناس��ب 
آمارگیران بان��ک مرکزی از هفته 
دوم هر سال تا هفته آخر آن سال 
به خانوارها در ش��هرهای مختلف 
مراجعه می کنن��د و با مطالعه آن 
به این نتیجه می رسیم که الگوی 

سبد خانوار چگونه است. 

مدی��ر کل آماره��ای اقتصادی 
بان��ک مرکزی با ی��ادآوری اینکه 
خانوارهای ایرانی به طور متوسط 
۱200 قل��م کاال و خدمت مصرف 
الگوی  براس��اس  گفت:  می کنند، 
مصرفی مردم، سبد خانوار طراحی 
می ش��ود و وقتی محاسبات ما به 
این نتیجه می رس��د که ش��کل و 
شمایل سبد در حال تغییر است، 
اقدام به تغییر سال پایه می کنیم. 
مقتدایی افزود: وقتی رفته رفته 
اجزای این س��بد تغییر کند، این 
نوید را به بان��ک مرکزی می دهد 
که باید در مورد تغییر س��ال پایه 
اقدام کرد. وی درباره ش��یوه دوم 
پی ب��ردن به آغ��از تغییر س��بد 
هزینه ه��ای م��ردم توضی��ح داد: 
در این ش��یوه س��بدهایی که در 
هر سال محاس��به می شود، یکبار 
دیگر شاخص قیمت را برای خود 
محاس��به می کنی��م. اگ��ر جایی 
ببینی��م ک��ه ش��اخص های مورد 
نظ��ر از ه��م دور می ش��وند، باید 
س��ال پایه را تغییر دهی��م. البته 
س��ال پایه مش��خصه های دیگری 
ه��م برای تغییر دارد که مطالعات 

وس��یعی برای آن انجام می شود و 
هرچند سال یکبار تغییر می کند. 
قرار است تا مرداد ماه امسال همه 
شاخص ها به قیمت سال پایه 9۵ 
تغییر کند و همه آمارها بر مبنای 

آن به روز رسانی شود. 
رو  ای��ن  از  گف��ت:  مقتدای��ی 
نخس��تین محصول با س��ال پایه 
جدید برای اعالم ش��اخص قیمت 
کاال و خدم��ات مصرف��ی )ن��رخ 
ت��ورم( خواهد بود ک��ه مرداد ماه 
منتشر می ش��ود و رفته رفته بقیه 
ش��اخص ها اع��م از به��ای تولید 
کننده، شاخص کاالهای صادراتی، 
ش��اخص صنعت و شاخص بخش 
خدمات به روز رسانی خواهد شد. 
به گفت��ه وی، آخرین تغییر در 
محاسبه شاخص ها بر مبنای سال 
پایه 9۵ برای محاسبه حساب های 
اقتصادی، نرخ رشد و حساب های 

ملی خواهد بود. 

رویه های سیاسی هیچ گاه بر 
بانک مرکزی حاکم نبوده 

مدی��ر کل آماره��ای اقتصادی 
بان��ک مرک��زی درب��اره برخ��ی 

گمانه زنی ها مبنی بر اینکه ممکن 
انتخابی برای محاسبه  است سبد 
شاخص نرخ تورم در دوره هایی با 
نیات سیاس��ی تغییر کند، گفت: 
هیچ گاه رویه های سیاس��ی حاکم 

بر بانک مرکزی نبوده است. 
بانک  ک��رد:  تاکی��د  مقتدای��ی 
مرکزی عضو موسس��ه »ایروینگ 
فیش��ر« اس��ت ضمن آنکه کمیته 
»ج��ی دی دی اس« گ��روه ماده 
چهارصن��دوق بین المللی پول نیز 
نظارت مس��تقیمی بر محاس��بات 
بان��ک مرک��زی دارد. مدی��ر کل 
آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با 
یادآوری اینکه ناظر بیرونی منفعت 
سیاس��ی در محاس��بات اقتصادی 
ایران ن��دارد، تاکید کرد: نگاهی به 
تارنم��ای کمیته جی دی دی اس 
صن��دوق بین الملل��ی پول نش��ان 
می دهد که آنها براساس مطالعاتی 
که در س��ال 20۱2 می��الدی در 
داده اند، محاس��بات  انج��ام  ایران 
بانک مرکزی را تایید کرده اند. آمار 
اقتصادی یک موجود زنده است و 
نباید به موج��ود زنده خیانت کرد 
زیرا در غیر  این صورت جایی انتقام 
خواهد گرفت و اینطور نیس��ت که 
یک لحظه آماری را بگویید و بروید 

بلکه باید پاسخگو باشید. 
مدی��ر کل آماره��ای اقتصادی 
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این 
بان��ک در دوره ه��ای مختلف آمار 
خود را فارغ از مس��ائل سیاس��ی 
منتشر کرده است، گفت: اگر یک 
نقص فنی و آماری در یک س��ری 
زمانی بروز کند، به طور حتم خود 

را نشان خواهد داد. 

مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعالم کرد

تغییر سبد هزینه خانوار، علت اصلی تغییر سال پایه است

دادگاه لوکزامبورگ درخواست آزادی ۱.۶ میلیارد دالر ایران را رد کرد
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مدیرعامل بانک ملی ایران مطرح کرد
 استمهال مطالبات در قبال

 تحکیم وثیقه
مدیرعام��ل بانک مل��ی ایران گفت ک��ه این بانک 
ضمن تعیین اهداف کاهش��ی ب��رای وصول و تعیین 
تکلی��ف مطالبات غیرجاری و پیگیری و پایش روزانه 
عملکرد واحدها در این حوزه، نسبت به تدوین ضوابط 
سیاستی برای تعیین تکلیف، بخشودگی جرایم، نحوه 
اقدام در خصوص اموال و بازداشتی، ممنوع الخروجی 
و همچنی��ن تدوین نمودار اقدامات اجرایی به منظور 
ایجاد نظم و وحدت رویه در پیگیری اقدامات اجرایی 
و برگ��زاری جلس��ات با بدهکاران عم��ده اقدام کرده 

است. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بان��ک مل��ی ایران، 
محمدرضا حس��ین زاده ادامه داد: در نتیجه اقدامات 
به عمل آمده و پیگیری های مس��تمر صورت گرفته، 
ضم��ن وصولی های نقدی و غیر نقدی حدود 3۵ هزار 
میلیارد ریال در هر س��ال و تعیین تکلیف های انجام 
ش��ده در نهایت میزان مطالبات غیرجاری )ریالی( از 
مبلغ بالغ بر ۱30 هزار میلیارد ریال در س��ال ۱392 
به حدود 84 هزار میلیارد ریال در حال حاضر کاهش 
یافته و نس��بت NPL بان��ک نی��ز از ۱۶/۵ درصد به 
9 درصد کاهش یافته اس��ت. وی اف��زود: در ضوابط 
سیاس��تی بخش پیگی��ری و وصول مطالبات س��ال 
جاری بانک ملی ایران تاکید ش��ده است، در صورت 
ارائه درخواس��ت تقسیط از س��وی مدیونین، تعیین 
تکلیف مطالبات غیرجاری )امهال و تقسیط( در قبال 
اخذ بخش��ی از بدهی به  ص��ورت نقد و تحکیم وثایق 
و تضمین��ات معتبر انجام پذی��رد. به گفته مدیرعامل 
بانک ملی ایران، در س��ال ۱394 هدف گذاری انجام 
شده برای کاهش مطالبات غیر جاری بانک بر مبنای 
کاهش ۱2 درصدی نس��بت به پایان اسفندماه ۱393 
در دس��تور کار قرار گرفت و براس��اس اهداف مصوب 
ب��رای س��ال ۱39۵ نیز، کاه��ش ۶ درص��دی مانده 

مطالبات غیرجاری جزو اهداف بوده است. 

ارائه تسهیالت بانک شهر به 5 هزار 
پیمانکار شهرداری شیراز

مع��اون مال��ی و اداری ش��هردار ش��یراز از ارائ��ه 
تس��هیالت بانک ش��هر به ۵ هزار پیمانکار شهرداری 
این ش��هر برای انجام پروژه های عمرانی ش��یراز خبر 
داد. ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک 
شهر، محمدحس��ن اس��دی با بیان اینکه بانک شهر 
تنها بانکی اس��ت که به  صورت مس��تقیم به مدیریت 
شهری سرویس دهی می کند، گفت: پیش از این جای 
خالی یک بانک یا موسسه مالی در زمینه فعالیت های 
مدیریت شهری احساس می شد که در حال حاضر با 
کمک های مالی بانک ش��هر این ج��ای خالی جبران 
ش��ده اس��ت. وی با اش��اره به اینکه بانک شهر، بانک 
عامل ش��هرداری ها به  ویژه در کالنشهرهاست، افزود: 
در هفت س��ال فعالیت بانک ش��هر، شهرداری شیراز 
از ظرفیت ه��ای این بانک ب��ه بهترین صورت ممکن، 
بهره برده اس��ت و در این مدت ۵ هزار پیمانکار برای 
انجام پروژه های عمرانی توس��ط ش��هرداری به بانک 
ش��هر معرفی شده و تسهیالت دریافت کردند. اسدی 
تصریح کرد: بخش��ی از اعتبارات مورد نیاز پروژه های 
عمرانی شیراز توس��ط بانک شهر تامین می شود و از 
این رو، در سال های گذشته با حمایت های این بانک، 
بس��یاری از پروژه های نیمه تمام سطح شهر به پایان 
رس��یده و تکمیل ش��ده اس��ت. معاون مالی و اداری 
شهرداری شیراز خاطر نشان کرد: مطالبات پیمانکاران 
از طریق تس��هیالت این بانک پرداخت ش��ده است و 
در تم��ام پروژه های عمرانی رد پای بانک ش��هر دیده 

می شود. 

اعالم نتایج قرعه کشی باشگاه 
مشتریان سامان

قرعه کش��ی دومین جش��نواره باش��گاه مش��تریان 
سامان با نام »طرح سفر به یادماندنی« برگزار و اسامی 
33 برنده آن مش��خص ش��د. به گزارش اداره روابط 
عمومی بانک س��امان، مازیار فزون��ی مدیر بانکداری 
وی��ژه و اختصاصی ب��ا اعالم این خبر گف��ت: در این 
جشنواره تمام مشتریان برتر )سامانیان( عضو باشگاه 
در فاصله فروردین تا بهمن ۱39۵ با کس��ب امتیاز از 
طریق سپرده های خود، انجام تراکنش در درگاه های 
س��امانی و همچنین انج��ام فعالیت های باش��گاهی، 
امتیاز کسب کردند تا در قرعه کشی بزرگ پایان سال 
ش��انس خود را امتحان کنند. مدیر بانکداری ویژه و 
اختصاصی بانک س��امان تصریح کرد: در قرعه کش��ی 
ای��ن طرح ک��ه با حض��ور نماینده مدیریت بازرس��ی 
برگزار ش��د، برندگان جوایز ش��امل یک جایزه ۵00 
میلیون ریالی تور آفریقای جنوبی و جزایر سیش��ل با 
یک نفر همراه، دو جای��زه ۱00 میلیون ریالی اعتبار 
برای خرید رایگان بلیت پروازهای داخلی و خارجی و 
30 جایزه ۱0 میلیون ریالی اعتبار برای خرید رایگان 
بلیت پروازهای داخلی مش��خص ش��دند که اس��امی 

برندگان در وب سایت بانک سامان اعالم شد. 

تفاهم نامه همکاری بانک سپه و 
شرکت ملی پست

تفاهم نام��ه هم��کاری دوجانب��ه میان بانک س��په 
و ش��رکت ملی پس��ت امضا ش��د. به گ��زارش پایگاه 
اطالع رس��انی بان��ک س��په، محمدکاظ��م چقازردی 
در مراس��م امضای ای��ن تفاهم نامه گف��ت: بانکداران 
و فعاالن حوزه پس��ت ه��ر دو امین م��ردم بوده و با 
همکاری متقابل قادر به ارزش آفرینی، اشتغال زایی و 

ارائه خدمات بهتر و بیشتر به جامعه هستند. 
مدیرعامل بانک س��په با بیان اینکه در کش��ورهای 
توس��عه یافته س��ازمان ها برای یکدیگ��ر خلق ارزش 
کرده و به آش��کار کردن ظرفیت های پنهان یکدیگر 
اق��دام می کنند، گفت: ای��ن ارزش آفرینی می تواند به 
درآمدزایی، اش��تغال  زایی، انتفاع سازمان ها و نیز ارائه 

خدمات بهتر و مفیدتر به مردم منجر شود. 

نرخنــامه
دالر 3.7۶۶ تومان

صراف��ان بازار ارز و طال نرخ هر دالرآمریکا را 3.7۶۶ 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 
۱.200.000 توم��ان تعیی��ن کردند که نش��ان دهنده 
افزای��ش نرخ دالر و کاهش نس��بی قیمت انواع س��که 
اس��ت.هر یورو در ب��ازار آزاد 4.۱08 تومان و هر پوند 
نیز 4.7۵8 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 
۶82.000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 37۱.۵00 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی 242.000  تومان 
خرید و فروش شد و هر گرم طالی ۱8 عیار ۱۱۶.287 

تومان قیمت خورد.

بانک مرکزی اعالم کرد
تورم تولیدکننده 5 درصد شد

ش��اخص به��ای تولیدکنن��ده در ای��ران در ۱2 ماه 
منتهی به اس��فند س��ال ۱39۵ نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۵ درصد افزایش یافته است. 
به گزارش ایسنا، براساس اعالم بانک مرکزی ایران، 
شاخص بهای تولیدکننده در اسفندماه سال ۱39۵ به 
عدد 23۵.4 رس��ید که نس��بت به ماه قبل 0.7 درصد 
افزایش داش��ته اس��ت. ش��اخص مذکور در اسفندماه 
 س��ال گذشته نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل معادل

 9.۱ درصد افزایش نشان می دهد. 
گفتنی اس��ت ش��اخص بهای تولیدکنن��ده در ۱2 
ماه منتهی به اس��فندماه س��ال ۱39۵ نس��بت به ۱2 
ماه منتهی به اس��فند س��ال ۱394 به میزان ۵ درصد 
افزایش داش��ته است. همچنین براس��اس اعالم بانک 
مرک��زی در میان گروه های اصلی، ت��ورم تولید کننده 
بخش کش��اورزی، جنگل داری و ماهیگیری نسبت به 
ماه قبل یک درصد و نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 
۶.۱درصد بوده است. تورم بخش صنعت )ساخت(، نیز 
نس��بت به ماه قبل معادل 0.8درصد و نس��بت به ماه 

مشابه سال قبل معادل ۱2.4درصد بوده است. 
ش��اخص به��ای تولید کنن��ده بخ��ش حمل و نقل و 
انب��ارداری نس��بت به ماه قب��ل بی تغیی��ر مانده ولی 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 0.2درصد افزایش یافته 
اس��ت. در بخش هتل و رستوران نیز تورم تولید کننده 
نس��بت به ماه قبل 2.2درصد و نس��بت به ماه مشابه 
س��ال قبل ۱۱.7درصد بوده است. در بخش اطالعات 
و ارتباطات نیز ش��اخص بهای تولید کننده نس��بت به 
ماه قبل 0.۱درصد کاهش و نس��بت به ماه مشابه سال 
قبل 0.7درصد افزایش یافته  است.  همچنین شاخص 
بهای تولیدکننده آموزش نسبت به ماه قبل 0.۱درصد 
و نسبت به ماه مشابه س��ال قبل ۱۱.3درصد افزایش 
یافته است. بخش بهداشت و مددکار اجتماعی نسبت 
به ماه قبل تورم تولید کننده 0.8درصدی و نس��بت به 
ماه مش��ابه س��ال قبل ۱7.۵درصدی داشته است. در 
سایر فعالیت های خدمات عمومی خدماتی و تحصیلی 
نی��ز ت��ورم تولید کننده نس��بت ب��ه ماه قب��ل معادل 
۱.4درصد و نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل معادل 

۱۱.۵درصد بوده است. 
در می��ان گروه های اختصاصی نیز تورم تولید کننده 
بخش خدمات در اس��فندماه س��ال ۱39۵ نس��بت به 
ماه قبل 0.3درصد و نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 

۶.۱درصد بوده است. 
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نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.7۶۶دالر آمریکا

4.۱08یورو اروپا

4.7۵8پوند انگلیس

۱.0۵۵درهم امارات

۱.074لیر ترکیه

۵90یوان چین

34ین ژاپن

2.924دالر کانادا

3.8۶0فرانک سوئیس

۱2.300دینار کویت

۱.0۱0ریال عربستان

320دینار عراق

70روپیه هند

9۱0رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵03.700مثقال طال

۱۱۶.287هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۱8۵.000سکه بهار آزادی

۱.200.000سکه طرح جدید

۶82.000نیم سکه

37۱.۵00ربع سکه

242.000سکه گرمی

خبرنامه

گزارش2

سه شنبه
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رشد 14 برابری انتشار انواع صکوک 
در سال 95

به گفته مدیر عامل ش��رکت سپرده گذاری مرکزی، 
500 میلیارد ریال اوراق مرابحه شرکت بنا گستر کرانه 
و 4 ه��زار میلی��ارد ریال اوراق اج��اره وزارت علوم در 
روزهای 22 و 24 اس��فندماه گذش��ته در بازار سرمایه 
 منتش��ر ش��د تا مجم��وع کل اوراق س��ال 95 به رقم
 83 ه��زار و 662 میلی��ارد ری��ال برس��د. مدیر عامل 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه )س��مات( گفت که با انتش��ار دو اوراق بنا گستر 
کرانه و وزارت علوم در آخرین روزهای اس��فندماه 95، 
انتش��ار صکوک رش��دی 14 برابری را نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال 94 تجربه کرد. وی اظهار داش��ت: 14 
مجموعه اقتصادی از جمله سه وزارتخانه، یک دستگاه 
دولتی و 10 شرکت فعال در بخش خصوصی سال 95 
با انتش��ار صکوک بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود 
را از طریق بازار سرمایه تامین کردند. محسنی به حکم 
اردیبهش��ت ماه وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار مبن��ی بر تقویت نقش 
بازار س��رمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی اشاره 
کرد و گفت: یکی از ماموریت های ویژه بازار سرمایه در 
سال 95 تسریع تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی 
ب��ود که در این زمینه کارگروه ویژه ای برای رفع موانع 
انتش��ار صکوک در این بازار تش��کیل شد و در نهایت 
ش��اهد رش��د 14 برابری انتش��ار صکوک در این بازار 

بودیم. 

 افزایش سرمایه 154 شرکت
 در پایان سال 95

مدیریت نظارت بر بازار اولیه در راستای اجرای مفاد 
قانون ب��ازار اوراق بهادار و مق��ررات مربوطه در حوزه 
ب��ازار اولیه و عرضه اوراق بهادار، طی س��ال 95 اقدام 
به بررس��ی درخواس��ت افزایش س��رمایه شرکت های 
س��هامی عام ثبت ش��ده نزد س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، همچنین درخواس��ت صدور مجوز انتشار اوراق 
مشارکت، اوراق اجاره و مرابحه کرد. این مدیریت پس 
از بررس��ی درخواست های افزایش سرمایه شرکت های 
س��هامی عام طی س��ال 95، نس��بت به صدور مجوز 
افزایش سرمایه 154 شرکت، 2 مورد تاسیس، 6 مورد 
انتشار اوراق اجاره و 8 مورد انتشار اوراق رهنی، مرابحه 
و مشارکت صادر کرده است. مبلغ کل مجوزهای ارائه 
شده به شرکت های س��هامی عام جهت انجام افزایش 
س��رمایه طی دوازده ماه س��ال 95 مع��ادل 226 هزار 
و 173 میلیارد ریال بوده اس��ت. براس��اس مجوزهای 
صادره، 50 درصد افزایش سرمایه ها از محل مطالبات 
حال شده س��هامداران و آورده نقدی و مابقی از محل 
س��ود انباش��ته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تامین 
ش��ده اند. طی سال 95، از مجموع مبلغ یاد شده بابت 
افزایش س��رمایه ها، 114 ه��زار و 663 میلیارد و 374 
میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و 
آورده نق��دی، 30 هزار و 893 میلیارد و 601 میلیون 
ریال از محل س��ود انباش��ته، 29 هزار و 966 میلیارد 
و 63 میلی��ون ریال از محل اندوخته ه��ا و 50 هزار و 
650 میلیارد و 137 میلیون ریال از محل مازاد تجدید 

ارزیابی دارایی ها صورت گرفته است. 

 نخستین عرضه بلوکی سهام
 در سال جدید

بل��وک   96 فروردین م��اه   21 دوش��نبه  روز 
16.51درص��دی س��هام ش��رکت داروس��ازی جابربن 
حیان به قیمت پایه هر س��هم 1500 تومان از س��وی 
ش��رکت س��رمایه گذاری صبا تامین روان��ه میز فروش 
بورس تهران می ش��ود. به گزارش ف��ارس، در این روز 
 تع��داد 62 میلی��ون و 436 هزار و 363 س��هم معادل 
16.51 درصد از کل س��هام شرکت دارو سازی جابربن 
حی��ان را به ارزش کل 93 میلی��ارد و 654 میلیون و 
544 هزار و 500 تومان با شرایط یکجا و نقد یا اقساط 
از طریق بازار اول بورس تهران عرضه خواهد کرد. این 
نخستین عرضه بلوکی سهام در سال جدید خواهد بود 

که در بورس تهران عرضه می شود. 

عرضه بیش از 38 هزار تن انواع 
محصوالت کشاورزی

در نخستین روز معامالتی هفته، 24 هزار و 994 تن 
وکیوم باتوم، لوب کات، س��الپس واکس، گوگرد، قیر، 
مواد ش��یمیایی و مواد پلیمری در ت��االر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی عرضه شد. بورس کاالی ایران روز 
دوش��نبه 14 فروردین ماه میزبان عرض��ه 38 هزار و 
850 تن انواع محصوالت کش��اورزی بود. در این روز، 
33 ه��زار و 500 تن گندم خوراکی، 4 هزار تن گندم 
دوروم، یک هزار و 50 تن شکر سفید و 300 تن روغن 
در تاالر محصوالت کش��اورزی عرضه شد. همچنین 5 
هزار و 600 تن انواع ورق های فوالدی ش��رکت فوالد 
مبارکه اصفهان در ت��االر محصوالت صنعتی و معدنی 

عرضه شد. 

بانک تازه تاسیس فرست به بورس 
ابوظبی رفت

بانک فرس��ت ابوظبی، بانک تازه تاس��یس اماراتی، در 
بورس ابوظبی پذیرش شد. این بانک که از ادغام دو بانک 
ملی ابوظبی و بانک فرس��ت گلف متولد شد، توانست با 
استقبال بسیار خوب س��هامداران روبه رو شود. این بانک 
ب��ا دارایی 180 میلی��ارد دالری، بزرگ ترین بانک امارات 
متحده عربی به ش��مار می رود. عبدالحمید سعید، مدیر 
اجرایی بانک فرست ابوظبی در این خصوص اظهار داشت: 
پذیرش سهام بانک فرست ابوظبی در بورس این کشور در 

واقع یک تحول عظیم برای ابوظبی و منطقه است. 

بورس کاال

بورس بین الملل

ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
پس از تعطیالت دو روز ابتدایی 
هفته ش��اهد 32 واحد رشد در 
ش��اخص کل بود. بدین ترتیب 
در معامالت روز دوشنبه کلیه 
نماده��ای قندی توانس��تند تا 
آس��تانه 5 درصد هم در قیمت 
پایان��ی و هم در آخرین قیمت 
معامله رش��د کنند و به عنوان 
بازار س��هام  لیدر این روزهای 
مط��رح ش��وند. اما در س��وی 
دیگ��ر اکث��ر نماده��ا در گروه 
کاهشی  شرایط  اساسی  فلزات 
را تجربه کردن��د. در معامالت 
روز گذش��ته نماد گ��روه مپنا 
بیش��ترین نقش را بر نوسانات 
منفی ش��اخص کل داشت. در 
این نم��اد 92درصد از خریدها 
مربوط به س��هامداران حقوقی 
و مابقی مربوط ب��ه حقیقی ها 
بود. همچنین پتروش��یمی جم 
و معدنی و صنعتی گل گهر نیز 
نقش بسزایی در روند کاهشی 
ش��اخص کل داش��تند، اما در 
س��رمایه گذاری  مقابل  ط��رف 
ایران سعی  صنایع ش��یمیایی 
کرد دماس��نج بازار سهام را تا 
حدودی باال ببرد. در این نماد 
100درص��د خریدها مربوط به 
س��هامداران حقیقی و بیش از 
96 درصد از عرضه ها مربوط به 

حقوقی ها بود. 

 عدم ورود حقوقی ها 
به معامالت 

معامله گ��ران  گذش��ته  روز 
ب��ورس ته��ران پ��س از برجا 
گذاش��تن بازدهی ناچیز سهام 
در روزه��ای ابتدایی امس��ال و 
روزهای پایانی س��ال قبل، در 
حالی اصالح قیمتی س��هام را 
در اغل��ب نماده��ای معامالتی 
پربیننده و ش��رکت های بزرگ 
را ش��اهد بودن��د که ب��ه نظر 

می رس��ید انگیزه ج��دی برای 
خرید س��هام با توج��ه به عدم 
در  حقوقی ه��ا  ج��دی  ورود 
معام��الت در می��ان حقیقی ها 
نیز به چش��م نمی خ��ورد. روز 
دارویی ها در  دوش��نبه گ��روه 
س��یمانی  تک س��هم های  کنار 
و غذای��ی و همچنی��ن گ��روه 
تکاپ��وی  ش��اهد  قندی ه��ا 
معامله گ��ران نوس��ان گیر برای 
متع��ادل کردن قیمت س��هام 
در باالترین س��قف قیمتی بود. 
هر چند که گروه پاالیش��ی ها 
نی��ز در کان��ون توج��ه برخی 
روز گذش��ته  بود.  معامله گران 
بورس تهران بازاری کم حجم و 
تا ح��دودی بی  انگیزه بود و به 
نظر می رس��ید بیش از آنکه به 
سمت تقاضا متمایل باشد، در 

طرف عرضه فعال بود. 

رشد گروه های کوچک
در معام��الت روز دوش��نبه 

ب��ار دیگر کلیه نمادهای قندی  
5 درصد  آس��تانه  تا  یکدس��ت 
رش��د کردند و تعداد زیادی از 
این نمادها با صف خرید همراه 
شدند. سیمانی ها نیز رشد قابل 
توجهی از خود نش��ان دادند و 
به جز اندک نمادهایی ش��اهد 
رش��د نس��بتا خوب��ی بودن��د. 
در تع��دادی از نماده��ای این 
گروه نیز صف خرید مش��اهده 
می ش��د، اما در عی��ن حال در 
نماد س��یمان الر س��بزوار که 
نزدیک به پنج درصد در آخرین 
قیمت معامله افت داشت صف 
فروش حاکم بود، به طوری که 
پایان س��اعات معامالت حجم 
این ص��ف فروش ب��ه بیش از 
ی��ک میلی��ارد و 400 میلیون 
س��هم می رس��ید. اما در گروه 
شرایط  ش��یمیایی  محصوالت 
تاکن��ون متفاوت ب��ود. به رغم 
اینک��ه تع��دادی از نماده��ای 
ای��ن گ��روه ش��اهد رش��د در 

قیمت پایان��ی و قیمت آخرین 
معامل��ه بودند، تعدادی دیگر با 
نوسان هایی رو به منفی همراه 
ش��دند. همچنین گروه فلزات 
اساس��ی دیروز با اف��ت مواجه 
ش��د، به ط��وری ک��ه اکثریت 
نمادها ش��اهد شرایط کاهشی 
در قیمت پایانی خود بودند. در 
گروه خودرو و س��اخت قطعات 
ش��رایط نس��بت ب��ه روزهای 
گذش��ته بهتر بود به طوری که 
تعدادی از نماده��ا روند رو به 
رشد و تعدادی روند کاهشی را 

تجربه کردند. 

تثبیت آیفکس در ارتفاع 
886 واحدی

معامالت فرابورس ایران روز 
دوش��نبه با نقل و انتقال بیش 
از 196 میلی��ون ورق��ه بهادار 
ب��ه ارزش 464 میلی��ارد ریال 
ب��ه پای��ان رس��ید. در جریان 
دادوستدهای روز 14 فروردین 

ماه در مجموع بازارهای اول و 
دوم نیز 68 میلیون س��هم در 
بیش از 10 هزار دفعه جابه جا 
شد که ارزش آن 189 میلیارد 
ری��ال ب��ود. باالتری��ن حج��م 
معامالت به میزان 10 میلیون 
س��هم در حالی به نماد شرکت 
تهران  مس��کن  سرمایه گذاری 
اختصاص یافت که نماد شرکت 
پتروش��یمی زاگ��رس با ارزش 
معامالتی بالغ ب��ر 18 میلیارد 
ری��ال، بیش��ترین رق��م ارزش 
نقل و انتقال  س��هام را ش��اهد 
بود. رص��د معام��الت در بازار 
سهام فرابورس همچنین نشان 
»س��دبیر«،   نمادهای  می دهد 
ب��ا  »حخ��زر«  و  »بهپ��اک«، 
بیش��ترین رش��د قیمت��ی ت��ا 
سقف 5 درصد روبه رو شدند و 
نمادهای »سبزوا«،  »دسانکو« 
و »فزری��ن« بیش��ترین اف��ت 
قیمت��ی را تجرب��ه کردند. در 
مجم��وع تابلوهای الف، ب و ج 
بازار پایه نیز سهامداران شاهد 
127میلی��ون  خریدوف��روش 
س��هم ب��ه ارزش نزدی��ک به 
114 میلی��ارد ری��ال بودن��د. 
ب��ه  مرب��وط  »لکم��ا«  نم��اد 
مخابرات  کارخانجات  ش��رکت 
ایران ب��ا معامل��ه 38 میلیون 
س��هم ب��ه ارزش 39 میلی��ارد 
ریال بیش��ترین حجم و ارزش 
معامالت را بی��ن تابلوهای ب 
و ج ای��ن ب��ازار تجرب��ه کرد و 
در ص��در نشس��ت. در نهایت، 
ش��اخص کل فراب��ورس نیز با 
اف��ت کمتر از ی��ک واحدی در 
ارتف��اع 886 واحدی ایس��تاد. 
بیش��ترین تاثی��ر منف��ی ب��ر 
آیفکس از جانب نماد »مارون« 
رقم خورد. در مقابل نمادهای 
»زاگ��رس« و »ش��اوان« نیز با 
رش��د قیمتی خ��ود، باالترین 
تاثیر مثبت را بر ش��اخص کل 
گذاش��ته و از افت بیش��تر آن 

جلوگیری کردند. 

رشد شاخص کل ادامه یافت

لیدری قندی ها در بورس

توج��ه  امس��ال  نمایش��گاه  در 
ویژه ای به س��رمایه گذاران خارجی 
شده اس��ت. برای مثال، غرفه هایی 
برای حضور ش��رکت های خارجی 
در این نمایش��گاه مورد توجه قرار 
گرفت��ه تا زمینه ارتب��اط با فعاالن 
داخلی تس��هیل ش��ود. به گزارش 
عصر مالی، شاپور محمدی، رئیس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، در 
خصوص وظیفه نظارتی س��ازمان 
بورس اظهار داشت: سازمان بورس 
تحت عنوان نظارت، توس��عه بازار 
س��رمایه را مح��دود نخواهد کرد، 
هدف نظارت، کاهش ریس��ک های 
بازار سرمایه است و نه محدودیت 
ب��ورس  س��ازمان  رس��الت  و  آن 
اص��الح امور در راس��تای رش��د و 
توسعه بازار س��رمایه است. شاپور 
محمدی وجود زبان مش��ترک در 
گزارش ه��ای مال��ی را از الزام��ات 
ورود ب��ه جامعه جهانی دانس��ت و 
با بیان مطلب باال به پایگاه خبری 
»عصرمالی« گفت: در دنیای امروز 
اگر س��رمایه گذار خارجی بخواهد 
اق��دام ب��ه س��رمایه گذاری کن��د، 
ابت��دا بررس��ی وضع ش��رکت های 
مقصد س��رمایه گذاری و در درجه 

اول بررس��ی صورت ه��ای مالی و 
وضعیت س��ودآوری را مدنظر قرار 
می دهد. سخنگوی سازمان بورس 
بین المللی  به بحث اطالع رس��انی 
)IFRS(  و ش��فافیت ش��رکت ها 
اش��اره کرد و ادامه داد: حدود 20 
شرکت از جمله بانک ها و شرکت ها 
مل��زم می ش��وند که در س��ال 96 
مطاب��ق را  خ��ود   گزارش ه��ای 

 » IFRS « ارائ��ه دهن��د. این در 
حالی است که امروزه گزارش های 
مالی قابل  مقایسه در سطح جهان 
تبدیل به یک��ی از مطالبات اصلی 
استفاده کنندگان گزارش های مالی 
در بازارهای س��رمایه ش��ده است. 
وی با بیان اینکه تهیه گزارش های 
مالی قابل  مقایسه در سطح جهان 
نیازمند اس��تفاده از استانداردهای 
مال��ی  گزارش��گری  بین الملل��ی 
)IFRS(  اس��ت، اف��زود: نهادهای 
ناظ��ر ب��ر بازاره��ای س��رمایه به 
مس��اعدت  و  پیگی��ری  دنب��ال 
الزم  بسترس��ازی های  جه��ت 
برای پیاده س��ازی اس��تانداردهای 
مال��ی  گزارش��گری  بین الملل��ی 
هس��تند. رئیس سازمان بورس در 
پاس��خ به س��والی مبنی بر مزایای 

اجرای IFRS تصری��ح کرد: برای 
م��ا مهم اس��ت قیمتی ک��ه برای 
سهم ارائه می شود، به ارزش واقعی 
نزدیک تر باشد؛ این در حالی است 
ک��ه مهم ترین تاکید همگان عالوه 
بر ش��فافیت و کارای��ی عملیاتی، 
منصفانه بودن معامالت بسیار مهم 
اس��ت، اگر در ص��ف خریدوفروش 
س��فارش جابه ج��ا ش��ود، خالف 
عملکرد منصفانه باش��د. محمدی 
س��ال 92  از  ک��رد:  خاطرنش��ان 
ب��ا هم��کاری ب��ورس و س��ازمان 
حسابرس��ی به شرکت ها اعالم شد 
به ص��ورت اختی��اری گزارش های 
 IFRS مالی خود را با اس��تاندارد
منتش��ر کنند و اکنون براس��اس 
قوانین اصل 44 و ابالغیه سازمان، 
67 شرکت بورسی ملزم به اجرای 
IFRS برای صورت مالی سال 95 
ش��ده اند. رئیس س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار در ادامه صحبت های 
خ��ود ب��ه افتت��اح حس��اب برای 
س��رمایه گذاران خارجی اشاره کرد 
و اف��زود: بح��ث حس��اب متولیان 
کاس��تودین نیز همچنان در حال 
پیگیری اس��ت و در س��ال 96 نیز 
دنبال خواهد ش��د. وی تاکید کرد: 

در نمایش��گاه امس��ال نی��ز توجه 
ویژه ای به س��رمایه گذاران خارجی 
شده اس��ت. برای مثال، غرفه هایی 
برای حضور ش��رکت های خارجی 
در ای��ن نمایش��گاه م��ورد توج��ه 
ق��رار گرفته ت��ا زمین��ه ارتباط با 
فعاالن داخلی تس��هیل شود. وی 
کاربرده��ای مهم اوراق س��لف را 
تامی��ن مالی بنگاه ه��ای اقتصادی 
و جبران کس��ری بودجه دانست و 
گفت: برخی دولت ها برای جبران 
کس��ری بودجه مورد نیاز خود به 
بین المللی محصول ها  پیش فروش 
و مواد خام اقدام می کنند، این کار 
باعث انتقال بخشی از ارزش افزوده 
ملی به خارج از کش��ور می ش��ود. 
به وی��ژه زمانی ک��ه دولتی به علت 
نیاز مالی ش��دید احتیاج به تامین 
مالی دارد و از طرف دیگر به علت 
وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی 
قیم��ت فروش م��واد خ��ام پایین 
است. در این مورد دولت می تواند 
با انتشار اوراق سلف، محصول ها یا 
مواد خام را به مردم بفروشد سپس 
در سررس��ید به وکال��ت از طرف 
صاحب��ان اوراق محصول ها یا مواد 
خ��ام ر ا به صورت نقد در بازارهای 

جهانی فروخته ب��ا صاحبان اوراق 
تسویه کند. به این ترتیب کسری 
بودج��ه دول��ت تامین می ش��ود و 
تفاوت قیمت نقد و سلف، در قالب 
س��ود اوراق س��لف به مردم کشور 
می رسد. شاپور محمدی با اشاره به 
اینکه رشد ارزش و حجم معامالت 
باعث  اس��تاندارد  م��وازی  س��لف 
ارتق��ای ش��رکت های تولید کننده 
کاال شده اس��ت، خاطرنشان کرد: 
انتش��ار اوراق سلف و سلف موازی 
اس��تاندارد، ب��ار مال��ی دول��ت را 
کاه��ش داده و راه��ی برای تامین 
 مالی ش��رکت ها اس��ت. این اوراق 
ب��ه  و  اس��ت  کاال  ب��ر  مبتن��ی 
تولید کنن��ده کم��ک می کند تا به 
ج��ای مراجعه به بان��ک از طریق 
بازار سرمایه با فروش کاال در قالب 

اوراق تامین مالی کند. 
رئیس س��ازمان بورس با تاکید 
ب��ر اینکه ش��فافیت قیمت یکی از 
مزیت های این اوراق اس��ت، ادامه 
داد: قرارداد س��لف موازی نه تنها 
تمامی محدودیت های سلف عادی 
را برط��رف ک��رد، بلکه توانس��ت 
ظرفیت باالی ب��ازار ایران را به رخ 
کشورهای حوزه خلیج فارس کشد. 

فهرس��ت 50 ش��رکت فعال تر 
ب��ورس ته��ران برای س��ه ماهه 
چهارم سال 95 به روز شد که از 
این لیس��ت پنج شرکت خارج و 
پنج شرکت جدید اضافه شدند. 
در ای��ن مدت نماده��ای وخاور، 
وآتی، وخارزم، وپارس و خزامیا از 
50 شرکت فعال تر بورس تهران 
خارج و نمادهای رمپنا، وبملت، 
وتجارت، برکت و ش��یراز به این 
فهرست اضافه شدند. به گزارش 
تس��نیم، این در حالی است که 
فارس،  پتروشیمی خلیج  صنایع 
ش��رکت ارتباطات س��یار ایران، 
مخاب��رات ایران، ف��والد مبارکه 
اصفه��ان و مل��ی صنای��ع مس 
ایران پنج شرکت فعال تر بورس 

اوراق بهادار در زمس��تان س��ال 
95 بودند. همچنین شرکت های 
سرمایه گذاری غدیر، پتروشیمی 
جم، گروه مپنا، س��رمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروش��یمی تامین، 
گس��ترش نفت و گاز پارس��یان، 
بانک ملت، معدنی و صنعتی گل 
بندرعباس،  نف��ت  پاالیش  گهر، 
س��ایپا و کش��تیرانی ای��ران در 
رتبه های ششم تا پانزدهم جدول 
فعال ترین شرکت های بورسی در 
س��ه ماهه چهارم س��ال 95 قرار 
دارند.  از س��وی دیگر رتبه های 
16 تا 30 نیز برای ش��رکت های 
پتروش��یمی مبین، پاالیش نفت 
اصفهان، ایران خودرو، چادرملو، 
گ��روه مدیریت س��رمایه گذاری 

امید، خدمات انفورماتیک، فوالد 
خوزس��تان، پتروشیمی پردیس، 
س��رمایه گذاری  تج��ارت،  بانک 
ص����ن��دوق ب����ازنشس��تگی، 
س��رمایه گذاری توسعه معادن و 
فوالد  فجر،  پتروش��یمی  فلزات، 
خراس��ان، پاالیش نف��ت تهران 
و س��رمایه گذاری گروه توس��عه 
مل��ی ب��ه ثبت رس��یده اس��ت. 
براساس این گزارش شرکت های 
ای��ران  خ��ارک،  پتروش��یمی 
ترانس��فو، بان��ک اقتص��اد نوین، 
پارس خودرو، بان��ک کارآفرین، 
سرمایه گذاری  پتروشیمی  گروه 
آس��ان  انصار،  بان��ک  ایرانی��ان، 
پرداخت پرشین، صنایع آذرآب، 
پاالیش نفت تبریز، پتروش��یمی 

فن��اوران، پتروش��یمی ش��ازند، 
نف��ت  س��ایپا،  س��رمایه گذاری 
به��ران، س��رمایه گذاری دارویی 
اراک،  ماشین س��ازی   ، تامی��ن 
س. صنای��ع ش��یمیایی ای��ران، 
پتروشیمی  برکت،  دارویی  گروه 
ش��یراز و توس��عه صنایع بهشهر 
رتبه ه��ای 31 ت��ا 50 را به خود 
اختص��اص داده اند. ب��ا توجه به 
تجربیات بورس های اوراق بهادار 
در س��طح بین الملل، شناس��ایی 
ش��رکت های ممت��از ی��ا دارای 
موقعی��ت برت��ر اغل��ب ب��ر پایه 
معیارهای نقدش��وندگی س��هام، 
می��زان تاثیر گذاری ش��رکت بر 
بازار و برتری نس��بت های مالی 
انج��ام می ش��ود. بر این اس��اس 

شناسایی شرکت های فعال تر در 
بورس اوراق بهادار تهران بر پایه 
نقدش��وندگی  قدرت  از  ترکیبی 
س��هام و میزان دادوس��تد سهام 
در تاالر معامالت )تعداد و ارزش 
س��هام دادوستد ش��ده(، تناوب 
دادوستد سهام در تاالر معامالت 
)تعداد روزهای دادوستد شده و 
دفعات دادوس��تد شده( و معیار 
بازار  تاثیرگ��ذاری ش��رکت ب��ر 
)میانگین تعداد س��هام منتش��ر 
ش��ده و میانگی��ن ارزش جاری 
سهام ش��رکت در دوره بررسی( 
اس��ت. گفتن��ی اس��ت 50 نماد 
فعال ت��ر بورس ب��رای یک دوره 
یک ساله محاسبه شده و هر سه 

ماه به روز می شود. 

رئیس سازمان بورس: 

FINEX2017 توجه ویژه بازار سرمایه به سرمایه گذاران خارجی در

فهرست 5۰ شرکت فعال  بورس در زمستان گذشته اعالم شد

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

کویر تایر در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درص��د افزای��ش را از آن خود کرد که س��رمایه گذاری 

توسعه ملی در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

14,2675بکاب
2,6334.98قزوین
3,2064.98شیران

2,8514,97خاهن
3,1484,97قمرو
4,8914,87تکشا
2,5384,83وبیمه

 بیشترین درصد کاهش
ملی س��رب و روی ایران صدرنشین جدول بیشترین 
درصد کاهش ش��د. کش��اورزی و دامپروری مگسال در 
رده دوم این گروه ایس��تاد. ریخته گری تراکتورس��ازی 
ایران هم در میان س��هم هایی با بیشترین کاهش قیمت 

جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.69(2,683فسرب
)4.27(6,889زمگسا
)3.64(3,311ختراک
)3,53(3,302کسرام
)2,84(6,638بشهاب
)2,73(9,055فرآور
)2,59(3,646کرازي

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم س��یمان ش��رق پرمعامله ترین س��هم بازار 
بورس ش��ناخته ش��د. پلی اکریل در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. حق تقدم س��رمایه گذاری اعتبار ایران هم در 

رده های باال قرار گرفت. 
تعداد دفعهقیمتنام

69.239 9سشرقح

29,075 630شپلي
23,621 150واعتبارح
22,493 1159خساپا
14,571 1288قثابت
14,313 1905فاراک
12,671 1104پترول

بیشترین ارزش معامله
جای��گاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را آس��ان 
پرداخت پرش��ین به خود اختصاص داد و ماشین سازی 
اراک رتب��ه دوم را به دس��ت آورد. س��ایپا هم در باالی 
گرف��ت. ق��رار  معام��الت  ارزش  بیش��ترین  ج��دول 

جمع معامالت قیمتنام
99.221 19518آپ

27,264 1905فاراک
26,075 1159خساپا
21,697 7637رمپنا
18,772 1288قثابت
18,331 630شپلي
16,474 2538وبیمه

بیشترین سهام معامله شده
پلی اکریل در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین 
س��هام معامله شده را به دس��ت آورد که ماشین سازی 
اراک در این گروه دوم ش��د و س��ایپا در رتبه سوم قرار 

گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

6301968شپلی
19051888فاراک
11591805خساپا
12881395قثابت
8711330تکمبا

91245سشرقح
195181035آپ

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
س��ایپا شیشه به دس��ت آورد. تولیدی محور خودرو در 

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

1614807کساپا
3015754خمحور
8409601غدشت
1307436خریخت
4466319فمراد
2399218تکنو

1864207کسعدی

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت 
P/E ایستاد. سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه 

را از آن خود کرد. 

P/Eقیمتنام شرکت
42042.03کگاز

7732.06وخارزم
12182.26واعتبار
10543.16پردیس

10423.47ورنا
19903.83وبانک

19334.13پارسیان

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

معاون وزیر راه و شهرسازی: 
ارائه تخفیف 50درصدی برای رونق 

ترانشیب کاال در بنادر کوچک
مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر دریانوردی ک��ه طی 
بازدیده��ای دوره ای خ��ود به بندر جاس��ک س��فر 
کرده بود از اعمال تخفی��ف 50درصدی هزینه های 
ترانش��یب کاال بین بندر شهیدرجایی و بنادر کوچک 

کشور خبر داد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل بن��ادر و 
دریانوردی اس��تان هرمزگان، محمد س��عیدنژاد که 
به بنادر ش��رق هرمزگان س��فر کرده در روز نخست 
بازدیده��ای میدانی خود از بندر جاس��ک پایتخت 

طالیی سواحل مکران بازدید کرد. 
وی در حاش��یه این بازدید الیروبی حوضچه بندر 
جاسک و استقرار ش��ناور ناجی را از جمله اقدامات 
مطلوب س��ازمان بنادر در راس��تای رون��ق تجارت 

دریایی این شهرستان ساحلی دانست. 
مدی��ر عامل س��ازمان بنادر ودریانوردی با اش��اره 
به ش��عار س��ال ٩٦ به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید 
واش��تغال گفت: پیرو منویات مق��ام معظم رهبری، 
این س��ازمان در بعد اش��تغال برای رونق معیش��ت 
ساحل نش��ینان توس��عه دریا محور را در دستور کار 
ق��رار داده تا بتوان��د همچون گذش��ته فعالیت های 
توسعه س��واحل مکران را با ش��تاب بیشتری تداوم 

بخشد. 
س��عید نژاد توسعه گردش��گری دریایی را به عنوان 
یک��ی دیگر از برنامه های مهم س��ازمانی برای ایجاد 
اش��تغال پایدار برش��مرد و اظهارداش��ت: در منطقه 
ش��رق هرم��زگان جاذبه ه��ای گردش��گری زیبایی 
همچون ت��االب آذینی و... وج��ود دارد که امکانات 
ایمنی الزم به همراه آموزش خدمه شناورها واستقرار 
غواص ها و همیاران ناجی فراهم شده تا هموطنان از 
تجربه س��یر دریایی ایمن در سواحل مکران بهرمند 

شوند. 
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی در بخش دیگری 
از س��خنان خ��ود از اعم��ال تخفی��ف 50درصدی 
هزینه های بن��دری و حقوق و عوارض گمرکی برای 
رونق ترانش��یب کاالبین بنادر ب��زرگ همچون بندر 

شهیدرجایی وبنادرکوچک کشور سخن گفت. 
گفتنی اس��ت س��عید نژاد در بخش پایانی بازدید 
خود از شهرس��تان جاس��ک از برج س��یاه و س��فید 
به عنوان نماد تاریخی ایمنی دریانوردی در س��واحل 

مکران دیدن کرد. 
شایان ذکر اس��ت بازدید از تاالب بین المللی خور 
آذین��ی، بندر چن��د منظوره س��یریک، بندر تیاب و 
همچنین بررس��ی میدانی نحوه خدمات رس��انی به 
مهمانان نوروزی در بنادر س��ه گانه ش��هید حقانی، 
ش��هید ذاکری قش��م و هرمز از جمل��ه برنامه های 
پیش بینی ش��ده روز دوم س��فر مدیر عامل سازمان 

بنادر ودریانوردی به استان هرمزگان است. 

وزیر راه و شهرسازی در بازدید از ایستگاه راه آهن 
خبر داد 

در ایام نوروزحدود ۱.5 میلیون نفر با 
قطار سفر کردند

وزی��ر راه و شهرس��ازی در بازدید از ایس��تگاه راه آهن 
ته��ران از اع��زام ۳٦00 رام قطار در فاصله ۲5 اس��فند تا 
۱۲ فروردی��ن ٩٦ خبر داد و به ص��ورت ویدئو کنفرانس 
در جریان عملکرد نواحی راه آهن خراس��ان، آذربایجان و 
اصفه��ان قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و 
شهرس��ازی، عباس آخوندی با حضور در ایستگاه راه  آهن 
تهران ضم��ن بازدید از روند اع��زام قطارها و گفت وگو با 
مسافران در جمع خبرنگاران با اشاره به جابه جایی حدود 
یک میلیون و 500 هزار ش��هروند توس��ط ناوگان ریلی 
اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه های 
خدمات رس��ان تمام ت��وان خود را برای برقراری س��فری 
ایم��ن به کار گرفتند. وزیر راه و شهرس��ازی با حضور در 
ستاد س��فرهای نوروزی ش��رکت راه آهن از طریق ویدئو 
کنفرانس با نواحی راه آهن خراسان، آذربایجان و اصفهان 
ارتب��اط برقرار کرد و جزیی��ات ارائه خدمات ریلی در این 
نواحی را جویا ش��د. محمد هادی ضیایی مهر، مدیر کل 
 ناحیه خراس��ان شرکت راه آهن در این ارتباط تصویری از 
جابه جایی ۷۲0 هزار مس��افر توسط ۱٦٩۲ رام قطار در 
ایام نوروز در مس��یر مش��هد مقدس خبر داد. وی افزود: 
س��یر قطارها در مسیر تهران- مشهد از ۱۱ ساعت و نیم 
 در سال ٩5 به ۱0 ساعت در سال ٩٦ کاهش یافته است. 
ضیایی مهر همچنین یادآور شد: ناوگان ریلی مسیر مشهد 
ش��ش سال جوان تر ش��ده و میانگین سن قطارها در این 

مسیر به ۲۴ سال رسیده است. 
وی ادام��ه داد: قط��ار گردش��گری عق��اب طالیی روز 
گذش��ته از مرز سرخس وارد کش��ور شده و ساعت ۱٦ و 
۴5 دقیقه دیروز از مش��هد به س��مت طبس ادامه مسیر 
می ده��د. مدیرکل راه آهن ناحیه خراس��ان تصدیق کرد: 
افتتاح پروژه های ریلی در مس��یر مش��هد موجب کاهش 
تاخیرها از مبدا به میزان ۷0درصد و تاخیرهای ورودی به 
ایستگاه به میزان ۳٦درصد کاهش داشته است. در ادامه 
این بازدید مدیران کل نواحی راه آهن اصفهان و آذربایجان 

نیز گزارشی از سیر قطارها ارائه کردند. 

رکورد شکنی ثبت ۲5 هزار پرواز در 
۲0 روز

حدود ۷0درصد پروازهای امس��ال در سه فرودگاه امام 
خمینی )ره(، مهرآباد و مشهد انجام شده است. 

قائم مقام مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران در امور فرودگاه  ها در تشریح آمار تجمعی پروازهای 
نوروزی کل فرودگاه های کش��ور بیان ک��رد:  از تاریخ ۲5 
اس��فند ۱۳٩5 تا ۱۳ فروردی��ن ۱۳٩٦ جمعا ۲۷ هزار و 
۱8۲ نشست و برخاست در کل فرودگاه  های کشور انجام 
ش��د و در این م��دت  ۳ میلیون و ۳5٩ ه��زار و ٦٩8 نفر 
مس��افر اعزام و پذیرش شدند. حسین اسفندیاری افزود: 
براساس آمار تجمعی از ۲5 اسفندماه ٩5 تا ۱۲ فروردین 
ماه س��ال جدید ۲5هزار و 5۴٩پرواز در کل فرودگاه های 
کش��ور انجام شده است که حاکی از رشد ۱۴درصدی در 
نشست و برخاست هواپیماس��ت. وی با اعالم اینکه طی 
این مدت در فرودگاه مهرآباد ٦ هزار و 85۲ پرواز انجام و 
8۳0 هزار و ۴۲۳ مسافر اعزام و پذیرش شده اند، افزود: در 
فرودگاه مهرآباد به رشد ۱5درصدی در نشست و برخاست 
هواپیما رسیدیم. به گفته اسفندیاری، در فرودگاه مشهد 
نیز حدود ۳ هزار و ٦۲٦ پرواز انجام شده که نشان دهنده 
رش��د ۱۷درصدی پروازها اس��ت. قائم مق��ام مدیرعامل 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران همچنین خبر داد 
که در فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( نیز با انجام ۳ 
هزار و ٩۱۳ پرواز شاهد رشد ۱۴درصدی در آمار پروازی 
این فرودگاه هس��تیم. وی با اعالم اینکه این سه فرودگاه 
چیزی ح��دود ۷0درصد کل پروازهای ایام نوروز را انجام 
داده اند، ادامه داد: این درحالی است که مجموعه پروازها 
در س��ال ٩5 در مجموع ۲۲ هزار و ۴۱۱ پرواز بوده است 
که در مقایس��ه ب��ا آمار بیش از ۲5 هزار پروازی امس��ال 

رشدی ۱۴درصدی را تجربه کرده ایم. 
وی اضاف��ه کرد: در تاری��خ  ۱۳ فروردین ماه ۱۳٩٦ در 
فرودگاه مهرآباد ۴۳۳ نشس��ت و برخاست هواپیما انجام 

شد و 5۲ هزار و ۳٩۳ مسافر  اعزام و پذیرش شدند. 
قائم مقام مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ای��ران در امور فرودگاه  ه��ا ادامه داد: در همی��ن روز، در 
فرودگاه مش��هد تعداد ۱8۷ نشس��ت و برخاست هواپیما 
انجام شد و ۲۷ هزار و ۱۷5 مسافر  اعزام و پذیرش  شدند. 
وی اف��زود: روز ۱۳ فروردین ماه امس��ال تع��داد ۲۴٦ 
نشست و برخاست هواپیما از فرودگاه امام خمینی انجام 

شد و ۳۳ هزار و ٩۳۲ مسافر اعزام و پذیرش شدند. 

عمران

وج��ود ۲.5 میلیون مس��کن خالی، 
ع��دم جذابیت س��رمایه گذاری، پایین 
ب��ودن قدرت خری��د متقاضیان واقعی 
و نرخ ب��االی بهره بانک��ی چهار عامل 
طوالن��ی ش��دن رکود مس��کن عنوان 

می شود. 
ب��ه گزارش ایس��نا، آمارهای آخرین 
ماه از س��ال ۱۳٩5 نش��ان داد بخش 
مسکن س��ال گذش��ته را بدون تغییر 
چندان��ی در قیمت و تع��داد معامالت 
پشت سر گذاش��ت. عدم تمایل بخش 
خصوصی برای س��رمایه گذاری و نبود 
نی��روی ق��وی در بخش تقاض��ا باعث 
ادامه دار ش��دن انتظارها برای ورود به 
 دوره پیش رونق مس��کن شد. افزایش
 5.۴ درص��دی تعداد معامالت س��ال 
۱۳٩5 نس��بت ب��ه ۱۳٩۴ نمی توان��د 
نش��ان دهنده س��الی ش��کوفا در بازار 
مس��کن باش��د. با این حال نوس��انات 
سینوس��ی س��ال گذش��ته تصوی��ری 
از ش��رایط ملته��ب در ای��ن بخ��ش 

به خصوص در نیمه دوم را نشان داد. 
در اسفندماه ۱۳٩5 تعداد معامالت 
آپارتمان های مس��کونی شهر تهران به 
۱۲.۲هزار واحد مس��کونی رس��ید که 
نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال 
قب��ل ب��ه ترتی��ب ۲۱.٦ و ٦.۴ درصد 
کاهش را نش��ان داد. همچنین قیمت 
مسکن ش��هر تهران ۴.5میلیون تومان 
بود که ب��ه ترتی��ب ۱.5 و 5.۲ درصد 
نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال 

قبل افزایش یافت. 
اما دریافت یک نش��انه بع��د از پنج 
س��ال بی خبری تا حدودی به ش��فاف 
ش��دن ش��رایط بخش مس��کن کمک 
ک��رد. آگاه��ی از وج��ود ۲.5 میلیون 
واحد مسکونی خالی در کشور پاسخی 
به علت طوالنی ش��دن دوره رکود ۴.5 
ساله این بخش بود. در شرایطی که تا 
قبل از سرشماری سال گذشته آمارها 
از وج��ود ۱.۷ میلیون واحد مس��کونی 
مازاد در کش��ور حکایت داشت، نتایج 
آخرین سرش��ماری عموم��ی نفوس و 
مسکن در سال ۱۳٩5 نشان داد تعداد 
واحدهای مس��کونی خالی در کشور به 
۲میلی��ون و 58۷ ه��زار و ٦0۷ واحد 
رس��یده اس��ت. این در حالی است که 

تع��داد واحدهای مس��کونی خالی در 
سال ۱۳٩0 برابر با یک میلیون و ٦٦۳ 
هزار و ۴۱۲ واحد بوده، به عبارتی طی 
پنج س��ال گذش��ته ٩۲۴ هزار و ۱٩5 
واح��د خالی ب��ه واحدهای مس��کونی 

خالی کشور اضافه شده است. 
ب��ا این حال بخ��ش تولی��د هنوز با 
مشکالتی دس��ت به گریبان است. این 
بخش در س��ال گذش��ته با نرخ رش��د 
منفی ۱۷درصد مواجه بود و همچنین 
سازندگان نتوانس��تند به منابع تامین 
مال��ی از طری��ق پی��ش ف��روش و نیز 
تس��هیالت بانکی که س��ابقا روی آنها 
حس��اب می کرد برس��ند. قانون پیش 
ف��روش به دلی��ل اصالحاتی که در آن 
ایجاد ش��ده ش��رایط کالهب��رداری و 
سوءاس��تفاده را به حداقل رس��انده اما 
از ط��رف دیگر س��رعت تزریق پول به 
بخش عرضه را به ش��دت کاهش داده 

است. 
از طرف دیگر پرداخت نرخ های سود 
باال از س��وی بانک ها باعث عدم رغبت 
به س��رمایه گذاری در سطوح تولیدی 

شده است.
 برخی بانک ها هنوز مصوبات شورای 
پول و اعتبار را دور می زنند و سودهای 
باال پرداخت می کنند. این رویکرد آنها 

باعث ش��ده جاذبه های نرخ سود بانکی 
از ریسک سرمایه گذاری بیشتر شود. 

کارشناس��ان معتقدند بعد از امضای 
برجام، شرایط برای رونق مسکن آماده 
شد. حتی از شهریورماه معامالت رو به 
رونق بود ولی رقابت سیستم بانکی در 
پرداخت بهره های نجومی باعث شد که 
رونق در حوزه ف��روش واحدها معطل 

شود.
البت��ه بانک ها نیز مش��کالت خاص 
خ��ود را دارن��د ول��ی در هی��چ نقطه 
از جه��ان س��ود ۲۳ ت��ا ۲۴درصد به 

سپرده های مردم پرداخت نمی شود. 
فرش��ید پورحاج��ت، دبی��ر کان��ون 
انبوه س��ازان می گوی��د: در حال حاضر 
تقاضای موثر برای خرید مسکن وجود 
دارد اما شرایط برای دهک های پایین 

مهیا نیست. 
اگر ن��رخ رش��د س��رمایه گذاری در 
مس��کن باال برود مردم ب��رای تولید و 
نیز خرید مسکن ترغیب می شوند و از 
سوی دیگر بیکاری بسیاری از جوانان 
ح��ل می ش��ود زیرا بخش مس��کن در 
حالت نرمال ح��دود ۳0درصد گردش 
مال��ی اقتصاد را بر عهده دارد و ش��ک 
نکنی��د ای��ن گ��ردش نقدینگی بخش 
اعظمی از مش��کالت رکود اقتصادی را 
حل می کند. رئیس انجمن انبوه سازان 
ته��ران با بی��ان اینکه بازار مس��کن تا 
انتخابات ریاست جمهوری آرام خواهد 
بود گفت: پیش بینی می ش��ود در سال 
٩٦ بازار مس��کن ب��ا افزای��ش قیمت 

۱5درصدی به رونق برسد. 
از س��وی دیگر حس��ن محتش��م در 
گفت وگو با ایلنا، با اشاره به تاثیرپذیری 
بازار مسکن از فضای انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: در تمام دنیا بازارهای 
اقتصادی تح��ت تاثیر فضای انتخاباتی 
قرار می گیرند اما می��زان تاثیرپذیری 
این بازارها از فضای انتخاباتی متفاوت 

است. 
وی ادامه داد: از دیگر نکات مهم این 
است که این دوره از انتخابات دوره دوم 
ریاست جمهوری آقای روحانی است و 
تجربه نش��ان داده اس��ت که احتمال 
پیروزی رئیس جمهوری  فعلی در دوره 
دوم بیشتر است و شرایط تاثیرپذیری 
بازارهای اقتص��ادی و فضای اجتماعی 
کشور در این وضعیت متفاوت از زمانی 
است که دو دوره ریاست جمهوری به 

اتمام رسیده باشد. 
رئی��س انجم��ن انبوه س��ازان تهران 
با تاکی��د بر اینک��ه معتقد هس��تم تا 
خرداد ماه و پیش از انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری بازار مس��کن، ب��ازار آرامی 

خواه��د بود گفت: تا خ��رداد ماه روال 
ع��ادی ادام��ه خواهد داش��ت چرا که 
معم��وال در این بازه زمان��ی نقدینگی 
وارد ب��ازار مس��کن نمی ش��ود و تعداد 

معامالت افزایش پیدا نمی کند. 
محتشم با بیان اینکه نقل و انتقاالت 
مس��کن و افزای��ش معام��الت در این 
حوزه از تابس��تان آغاز می ش��ود ادامه 
داد: ش��رایط اقتصادی م��ردم تغییری 
نک��رده اس��ت و این ش��رایط در حال 
حاض��ر اج��ازه نمی دهد س��رمایه های 

جدید وارد بازار مسکن شود. 
وی با اش��اره به سیاست های دولت 
یازدهم برای کاه��ش نرخ تورم گفت: 
سیاست اقتصادی مهم دولت در چهار 
سال گذشته کاهش نرخ تورم بوده که 
برای رس��یدن به این هدف و ماموریت 
گردش نقدینگی در بازارها کند یا مهار 
شده اس��ت که این موضوع باعث عدم 
ورود س��رمایه های جدید به بازارهایی 

مانند بازار مسکن شده است. 
رئی��س انجم��ن انبوه س��ازان تهران 
با اش��اره به وضعیت بازار مس��کن در 
س��ال ٩٦ اظهار داش��ت: به طور قطع 
یک��ی از سیاس��ت های دول��ت فعلی و 
دولت��ی که احتماال بر س��ر کار می آید 
افزایش اش��تغال زایی خواه��د بود که 
برای رس��یدن ب��ه ای��ن ماموریت باید 
در اقتصاد کشور رونق نسبی به وجود 
بیای��د و برای تحقق ای��ن امر رونق از 

بخش مسکن باید شروع شود. 
محتش��م ادامه داد: ه��ر چند بخش 
صنعت ساختمان سهم ۱5درصدی در 
اقتصاد کش��ور دارد اما در طول چهار 
سال گذش��ته این بخش از اقتصاد در 
رکود بوده اما به نظر می رس��د با توجه 
به اینک��ه صنایع متع��ددی با صنعت 
س��اختمان مرتبط هس��تند، مس��کن 

امسال به رونق می رسد. 
وی تاکید ک��رد: برای ایج��اد رونق 
نسبی در اقتصاد باید صنعت ساختمان 
وارد رونق ش��ود چرا که تاثیر بس��یار 
زی��ادی در تحرک در ایجاد اش��تغال 
در س��ایر صنای��ع دارد. رئیس انجمن 
انبوه سازان تهران با بیان اینکه به طور 
قطع مسکن امس��ال به رونق می رسد 
گفت: پیش بینی می ش��ود این رونق با 
افزایش قیمت ۱5درصدی همراه باشد. 
محتش��م افزود: طبق تصمیم دولت 
نرخ دس��تمزد ۱۴درص��د افزایش پیدا 
هزینه های  همچنی��ن  اس��ت،  ک��رده 
ساخت مس��کن با افزایش ۳0درصدی 
همراه بوده و پیش بینی می شود هزینه 
خدمات هم در این حوزه افزایش پیدا 
کند. بنابراین تم��ام این موضوعات در 
قیمت مس��کن تاثیرگذار خواهند بود 
و پیش بین��ی می کنیم امس��ال قیمت 

مسکن ۱5درصد گران تر شود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ایج��اد افزایش 
قیم��ت ب��ه دنب��ال ایج��اد رونق یک 
موضوع طبیعی در اقتصاد است، گفت: 
امیدواریم این افزایش تورم نس��بی در 

بخش مسکن کنترل شده باشد. 
رئی��س انجم��ن انبوه س��ازان تهران با 
تاکید ب��ر اینکه به هیچ وج��ه نمی توان 
گفت ثابت ماندن قیمت مسکن در طول 
چهار س��ال گذشته دستوری بوده است، 
اظهار داش��ت: قیمت ها در بازار مس��کن 
نمی تواند دستوری باشد چرا که شرایط 
این ب��ازار تاثیرپذیر از ش��رایط حاکم بر 
اقتص��اد کالن اس��ت و در ش��رایطی که 
برای مه��ار تورم گردش نقدینگی کندتر 
شد طبیعی است که با کاهش تولید و با 
کاهش سرمایه گذاری و کاهش تقاضا در 

بازار مواجه باشیم. 

رئیس انجمن انبوه سازان تهران:  

انتخاباتبازارمسکنراتکاننمیدهد

تلفنمستقیم:86073288 www.forsatnet.ir شماره751



تحویل 3 ماهه خودروهای تسال 
رکورد زد

خودروسللاز برقی لوکس تسللا اعللام کرد که 
تحویللل خودروهایللش در سلله ماهه اول سللال 
میادی جاری ۶۹درصد نسللبت به مدت مشللابه 
سال گذشته رشد کرد و به رکورد ۲۵هزار دستگاه 

رسید. 
به گزارش ایسللنا، ایللن خودروسللاز آمریکایی 
اعام کرد کلله از کل خودروهایی که تحویل داده 
شللده اند، ۱۳۴۵۰ دستگاه سللدان »مدل اس« و 
حدود ۱۱۵۵۰ دستگاه شاسی بلند »مدل ایکس« 

بوده اند. 
تسللا انتظللار دارد در نیمه اول سللال میادی 
جللاری مجموعللا ۴۷ تا ۵۰ هزار دسللتگاه »مدل 

اس« و » مدل ایکس« تحویل دهد. 
تحویل خودروهای تسللا در سلله ماهه چهارم 
سللال ۲۰۱۶ به دلیل موانعی کلله در تولید ایجاد 

شد، ۹.۴درصد کاهش یافته بود. 
تسللا اعام کرده بود چالش هللای تولید که از 
اواخر اکتبر آغاز شد و تا اوایل دسامبر ادامه یافت، 
روند تولیللد خودرو را در اواخر سلله ماهه چهارم 
تغییللر داد و به تاخیر در تحویللل خودروها منجر 

شد. 
در مجموع تحویل ۲۷۵۰ خودرو در سلله ماهه 
چهارم سللال گذشته به دلیل تاخیر دقیقه آخر در 
حمل و نقل یا به دلیل اینکه مشللتری برای تحویل 

خودرو حاضر نشد، به تاخیر افتاد. 
عاوه بر خودروهایی که در سه ماهه اول تحویل 
داده شللده اند، حدود ۴۶۵۰ خودرو در پایان سلله 
ماهه اول در حال انتقال برای تحویل به مشللتری 
بودند که جزو تحویل های سه ماهه دوم به حساب 

خواهند آمد. 
تولید خودروهای تسللا در سلله ماهلله اول به 

رکورد ۲۵ هزار و ۴۱۸ دستگاه رسید. 
الللون ماسللک، مدیرعامللل تسللا از زمانی که 
این شللرکت در سللال ۲۰۱۰ سللهام خود را برای 
نخسللتین بار عرضه کرد، دسللت به ریسللک های 
بزرگی زده اسللت اما پس از اینکه در فوریه اعام 
کرد این شللرکت بلله دلیل افزایللش هزینه ها در 
آستانه عرضه »مدل ۳« در وضعیت خطیری قرار 
گرفته است، سرمایه گذاران را به وحشت انداخت. 
شللرکت »تنسللنت هولدینگللز« چیللن هفتلله 
گذشللته حدود ۵درصد از سهام تسا را به ارزش 
۱.۷۸میلیللارد دالر خریللداری کللرد و نقدینگی 
ضروری برای این شللرکت در آستانه عرضه مدل 

بازار انبوه »مدل ۳« را فراهم کرد. 
براسللاس گزارش رویترز، سللدان اندازه متوسط 
»مدل ۳« قرار است امسال برای فروش در آمریکا 

روانه بازار شود. 

 قرارداد رنو تا 2 هفته دیگر
امضا می شود

سللال ۱۳۹۶ کمربندهللا را محکم تللر می بندیم و 
تللاش می کنیم با عزمی راسللخ تر و تللوکل بر خدا 
آنچه را که در سللال ۹۵ کاشللتیم بخشللی از آن را 
به نتیجه برسللانیم. به گزارش ایدرو، معظمی رئیس 
هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
در مراسللم آغاز سال کاری ۹۶ با بیان اینکه سالی را 
که پشللت سر گذاشللتیم هم برای کشور و هم برای 
ایدرو موفقیت آمیز بود، گفت: سللال ۹۶ را با جدیت 

بیشتری آغاز می کنیم. 
وی افزود: مقام معظم رهبری سال ۹۶ را سال تولید 
و اشللتغال نام گذاری کردند که بلله دو مقوله تولید و 
اشتغال اشللاره کردند که این تکلیف بزرگی است که 

بخشی از آن به ایدرو برمی گردد. 
باید به بخش خصوصی کمللک کنیم که کار ایجاد 
شود. معظمی با بیان اینکه، سال گذشته سال سختی 
برای ایدرو بود، تصریح کرد: سللال ۱۳۹۶ کمربندها را 
محکم تر می بندیم و تاش می کنیم با عزمی راسخ تر و 
توکل بر خدا آنچه را که در سال ۹۵ کاشتیم بخشی از 

آن را به نتیجه برسانیم. 
وی گفت: ابتدای سال ۹۶ بحث هلی کوپتر را با روس ها 
نهایی کردیم، بحثی که کشللور سال های طوالنی دنبال 
می کند، در سال گذشته بحث قرارداد رنو بود که به دلیل 
طوالنی شدن مذاکرات موفق نشللدیم قرارداد را تا پایان 
سللال ۹۵ امضا کنیم و ان شللاءاهلل در این دو هفته کاری 

قرارداد را امضاء می کنیم. 
معظمللی گفت: امسللال دو سلله تللا افتتللاح داریم. 
امسال کارهای بزرگ سللرمایه گذاری که شده، کارهای 
اجرایی اش را دنبال می کنیم، فازهای ۱۷ و ۱۸ به زودی 
افتتاح می شللوند، فاز ۱۴ امروز فعال شده، فازی که سه 
سال خوابیده بوده امروز ۶۵۰۰ نفر در آن مشغول به کار 
هسللتند. امروز ایدرو در سطح کان کشور مطرح شده 
است. امروز مقامات عالی رتبه کشور از ایدرو انتظار دارند. 
رئیس ایدرو در پایان سللخنان خللود اظهار کرد: 
ضمن تبریک مجدد به شللما، ان شللاءاهلل برای همه 
شللما سللال پرخیر و برکتی باشد و کشور هم شاهد 

موفقیت و پیشرفت هرچه بیشتر باشد. 

خبر بینالملل

7 خودرو

 »دو قللرارداد خودرویللی تللا 
پایان سللال ۹۵ به امضا خواهد 
رسید.« این آخرین وعده ای بود 
که دو هفته مانده به پایان سال 
۹۵، محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
صنعت، معللدن و تجارت درباره 
قراردادهای جدید خودرویی داد. 
به گزارش خودروکار، از ابتدای 
زمستان سال ۹۵، مسئوالن رده 
بللاالی وزارت صنعللت، پشللت 
تریبللون سللخنرانی ها رفتند و 
هریک وعده امضای چند قرارداد 
جدید خودرویی را دادند. گرچه 
از تعداد ایللن قراردادها به مرور 
زمان کاسته شد و از پنج قرارداد 
خودرویی کلله منصور معظمی، 
رئیللس هیللأت عامل سللازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران 
)ایللدرو( وعللده آن را داده بود، 
به عللدد دو از زبان وزیر صنعت 
رسللید اما در پایان سللال هیچ 
قرارداد جدیدی به امضا نرسید. 
نعمت زاده در دومین هفته از 
اسفند ماه، در مراسم رونمایی از 
خودروی کوییک سللایپا، وعده 
امضللای دو قللرارداد خودرویی 
یکللی در زمینلله خودروهللای 
تجللاری و دیگللری در زمینلله 
داد؛  را  سللواری  خودروهللای 
آرزویللی کلله بر دل مانللد و در 
آخرین روزهای سال گذشته به 
فروردین ماه سال جاری واگذار 
شللد. اما کللدام قراردادها روی 

زمین مانده اند؟ 

قرارداد رنو به خواب رفت
نخسللتین قراردادی که وعده 
امضای آن تا پایان سال گذشته 
داده شللده بللود، قللرارداد رنو و 
ایدرو بود؛ همان جوینت ونچری 
که پیش نویس آن ابتدای پاییز 
سال گذشته در فرانسه به امضا 
رسللید و قرار بود تا پایان سللال 
۹۵ نهایللی شللود اما بللا اینکه 
رنویی هللا در آماده سللازی پیش 
رفته اند  سللاخت ها خوب پیش 
ولی همچنان گویا مخالفت هایی 

بللا امضای ایللن قللرارداد وجود 
دارد کلله روند امضللای آن را تا 
این حللد طوالنی کرده و حضور 
ایران  در  رنویی ها  پسللابرجامی 
را برای دومین سللال متوالی با 
مانللع مواجه کرده اسللت. گفته 
می شود به توافق نرسیدن ایدرو 
با سایپا بر سر واگذاری »بن رو« 
به رنویی ها یکللی از بزرگ ترین 
موانللع بر سللر راه این قللرارداد 

است. 
بنز در بهار می آید

دومین قللرارداد، قللرارداد بنز 
و ایللران خللودرو بللرای تولیللد 

بللود.  تجللاری  خودروهللای 
این همللکاری در  پیش نویللس 
همللان روزهای نخسللت برجام 
در زمسللتان ۹۴ به امضا رسللید 
و انتظللار می رفت که دسللت کم 
تا نیمه دوم سللال گذشته نهایی 
شللود اما آلمانی های سخت گیر، 
رونللد امضللای ایللن قللرارداد را 
طوالنی کردند و در حالی که قرار 
بود در آخرین هفته اسللفند ماه 
سال گذشللته در وزارت صنعت 
شروع رسمی این همکاری اعام 
شللود، به دلیل جابه جایی برنامه 
مدیران بنز، امضللای این قرارداد 

به هفته سللوم فروردین ماه سال 
جاری موکول شد. 

سیتروئن، متولد اردیبهشت 
می شود

قرارداد سللایپا و سللیتروئن، 
دیگللر قراردادی بللود که طبق 
آنچه وعده داده شده بود، انتظار 
می رفللت در سللال ۹۵ نهایی 
و  وارد فللاز عملیاتی شللود، اما 
سللخت گیری وزارت صنعت در 
جزییات این قرارداد و از سللوی 
دیگر زیر بار نرفتن فرانسوی ها 
برای پذیرش شللرط های ایران، 
رونللد امضللای آن را طوالنللی 
کرد. محسن صالحی نیا، معاون 
وزیر صنعت در آخرین نشست 
خبری خود در سللال گذشللته 
در پاسللخ به خللودروکار درباره 
زمللان امضللای این قللرارداد و 
چرایی طوالنی شدن آن، گفت:  
»قرارداد سایپا وسللیتروئن در 
اردیبهشللت ماه وارد فاز اجرایی 
می شود و دلیل این تاخیر، زیاد 
بودن جزییات و بررسی آن بوده 

است.«
سلله قللرارداد خودرویی که 
یک گام تا قطعی شللدن دارند، 
از سللال ۹۵ به بهار ۹۶ به ارث 
رسللید. حللاال باید دیللد هوای 
بهللاری و انتخاباتی آرزوهای بر 
دل مانده سللال گذشللته را نیز 

شکوفا می کند. 

وعده بی حاصل امضای چند قرارداد خودرویی تا پایان سال 95

آرزوهایی که بر دل صنعت خودرو ماند

معاون صنعت وزیر صنعت، معدن 
و تجارت درخصوص توقف خط تولید 
پراید در سللال آینده گفللت: به طور 
حتم تا سال ۹۷ تولید هیچ خودرویی 

متوقف نخواهد شد. 
بلله گللزارش ایلنللا، صالحی نیللا 
درخصوص وضعیللت قیمت گذاری 

خودرو در سللال ۹۶ گفت: با توجه به 
اینکه هنللوز در قانون، خللودرو جزو 
کاالهای انحصاری محسوب می شود 
در سال ۹۶ نیز شورای رقابت وظیفه 
قیمت گذاری خودرو را به عهده خواهد 

داشت. 
وی اداملله داد: در فروردیللن ماه، 

شورای رقابت مانند هر سال براساس 
شاخص هایی همچون تورم، قیمت ارز 
و قیمت مواد اولیه، قیمت خودرو های 

پر تیراژ را  اعام خواهد کرد. 
وی ادامه داد: سللال گذشته وزارت 
صنعت درخواست داد که با توجه به 
شرایط بازار کشور دیگر بحث انحصار 

در خودرو موضوعیت ندارد و قرار شد 
این درخواسللت در شللورای اقتصاد 
مورد بررسی قرار بگیرد. لذا با توجه به 
حساسیت موضوع، اتخاذ این تصمیم 

زمان بیشتری خواهد برد. 
وی درخصوص توقللف خط تولید 
پراید در سللال آینده گفللت: به طور 

حتم تا سال ۹۷ تولید هیچ خودرویی 
متوقف نخواهد شد اما به خودروسازها 
اعام کردیم که تللا آن زمان فرصت 
دارند خودروهای تولیدی خود را از ۵۷ 
پارامتر استاندارد به ۸۱ پارامتر برسانند 
و اگر این موارد را رعایت نکنند، خط 

تولید آنها متوقف خواهد شد. 

معاون وزیر صنعت: 

شورای رقابت در فروردین قیمت جدید خودروها را اعالم می کند

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
15 فروردین 1396
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منبع  | تسنیم|

بارش شبانه برف در اردبیل

بداخالقی ها و بی مهری هایی در انعکاس خدمات دولت به مردم از سوی رسانه های عمومی وجود دارد

رئیس اورژانس اجتماعی کشور خبر داد

شناسایی 780 نوزاد و کودک مسموم شده با موادمخدر

معاون حقوقی رئیس جمهور حضور هر یک نفر بیش��تر 
پای صن��دوق آرا را ایج��اد یک خاکریز جدی��د در برابر 
هجمه ها و توطئه های دشمنان نظام توصیف کرد و گفت: 
انتقال اخبار دستاوردهای دولت که خود حاصل مدیریت 
جهادی و انقالبی اس��ت، می تواند روحی��ه جهادی را به 

مردم منتقل و شور بیشتری در مردم ایجاد کند. 
به گ��زارش ایلن��ا، حجت االس��الم مجید انص��اری در 
دی��دار ن��وروزی با مدی��ران و کارکن��ان معاونت حقوقی 
رئیس جمهور با بیان اینکه امس��ال سال سرنوشت سازی 
ب��رای کش��ور در عرصه سیاس��ی اس��ت، تصری��ح کرد: 
جمهوری اس��المی ایران چنان که مق��ام معظم رهبری 
فرمودن��د نصاب افتخارآمیزی از حضور مردم در انتخابات 
و مردم ساالری دینی دارد و باید تالش کنیم انتخابات هر 
بار، پرشورتر و با رشد سیاسی باالتر از قبل برگزار شود. 

مع��اون حقوقی رئیس جمهور خاطرنش��ان ک��رد: البته 
نارس��ایی ها، بداخالقی ه��ا و به خص��وص بی مهری هایی 
در انعکاس خدمات دولت به مردم از س��وی رس��انه های 
عمومی وجود دارد که باید با اس��تفاده از فضای مجازی و 

امکانات موجود این مشکالت را حل کنیم. 
انصاری گفت: باید از ه��ر امکانی برای دعوت مردم به 
پای صندوق های رأی بهره بگیریم. حضور هر فرد در پای 
صن��دوق آرا، نوعی دفاع نرم و دفع تهاجمات دش��منانی 
اس��ت که س��عی می کنند مش��روعیت و پیون��د نظام با 
م��ردم را مخ��دوش کنند.  وی تصریح ک��رد: امیدوارم با 
زمینه های��ی ک��ه فراهم ش��ده و با حضور م��ردم در پای 
صندوق های رأی و استمرار برنامه های خردمندانه دولت 
تدبیر و امید، کش��ور در مسیر رش��د و توسعه ای که قرار 

گرفته، با سرعت بیشتر به حرکت خود ادامه دهد. 
انصاری با اش��اره به اینک��ه دولت تدبیر و امید در دوره 
فعالیتش، توفیقاتی داش��ته که در ابتدای دولت غیرقابل 
دس��تیابی به نظر می رسیدند، خاطرنشان کرد: اینکه نرخ 
تورم تک رقمی ش��ود و ثابت بماند، رس��یدن به نرخ رشد 

بیش از ۱۱درصد و امثال آن از دید کارشناسان اقتصادی 
و کس��انی که از نزدی��ک موانع را می دیدن��د، غیرممکن 

می نمود. 
مع��اون حقوق��ی رئیس جمه��ور گفت: اما ای��ن نرخ ها 
حاص��ل مدیریت جه��ادی دولت و مجموع��ه مدیران و 

کارکنانش بوده است. 
انصاری اضافه کرد: با وجود خوش��حالی از کس��ب این 
دستاوردهای درخشان، اما متاسف هستیم که این کارها 
و دس��تاوردهای بزرگ که می تواند روحیه جهادی را در 
الیه های مختلف آحاد مل��ت تزریق کند، مورد بی مهری 

قرار می گیرد. 
 وی با بیان اینکه در س��ال گذش��ته در عرصه اقتصاد 
گام ه��ای بلندی برداش��ته ش��د، اظهار داش��ت: آرزوی 
خودکفایی در تولید گندم، س��ال قبل باالخره به ش��کل 
واقعی محقق ش��د. ع��الوه بر این پیش بینی می ش��د که 
ظرفی��ت صادرات یک میلیون تن گندم در کش��ور ایجاد 
ش��ده باش��د که طبق آخرین آمار وزارت جهادکشاورزی 

ظرفیت و آمادگی صادرات ۳میلیون تن گندم را دارد. 
معاون حقوقی رئیس جمهور با اش��اره به اینکه با توجه 
به واردات ۶میلیون تنی گندم در گذشته، تولید ۳میلیون 
ت��ن گن��دم مازاد ب��ر نیاز در کش��ور به معن��ای افزایش 
۹میلیون تنی گندم در داخل، بدون افزایش سطح کشت 
اس��ت، تصریح کرد: ع��الوه بر این در عرص��ه تولید نفت 
هم دستاوردها معجزه آسا است. آنچه در این عرصه روی 
داده، فرات��ر از تح��ول و یک انقالب واقع��ی و تمام عیار 

مدیریتی و اقتصادی است. 
انصاری خاطرنش��ان کرد: امروز کش��ور در بستر رشد 
متوازن قرار گرفته اس��ت. براساس آخرین آمار در عرصه 
س��رعت رش��د علمی، به جایگاه اول دنیا بازگشتیم. عید 

واقعی برای ملت ایران همین است. 
وی با اش��اره به ش��عار س��ال و اولویت تولید و اشتغال 
در س��ال ۹۶ گف��ت: معتقدم معاون��ت حقوقی در تحقق 

ش��عار س��ال نقش محوری حداقل در تولید نرم افزارهای 
رشد، اش��تغال آفرینی و توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی 
دارد. پیرو ماموریت س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در 
سال ۹۵، این معاونت در همکاری با معاونت های حقوقی 
دس��تگاه ها اقدام به شناس��ایی موانع تولید، به ویژه برای 
بخ��ش خصوصی کرد و امس��ال هم این تالش ها با همت 

مضاعف تداوم خواهد یافت. 
معاون حقوق��ی رئیس جمهور اف��زود: معاونت حقوقی 
س��ال گذش��ته با تهیه و تقدیم لوایح اصالحی برای رفع 
موانع تولید و رونق کسب وکار، تالش کرد سهم خود در 
عمل به ش��عار سال را به خوبی ایفا کند. معاونت حقوقی 
در این زمینه چندین الیحه تنظیم و ارائه کرد و امس��ال 
نیز از همه معاونت های حقوقی دس��تگاه ها می خواهم که 
در تعامل ب��ا بخش خصوصی، موانع رونق کس��ب و کار و 
ایجاد اشتغال را شناس��ایی و راهکارهای مقتضی را ارائه 

کنند. 
انصاری اظهار داش��ت: امس��ال ت��الش مضاعفی صرف 
اج��رای کامل منش��ور حقوق ش��هروندی خواهد ش��د. 
مس��ئولیت در ای��ن زمین��ه از س��وی رئیس جمه��ور بر 
عهده دکتر امین زاده گذاش��ته شده است تا گزارش های 
دس��تگاه ها از اجرای منش��ور را دریافت کنند و معاونت 
حقوقی نیز به عنوان نقطه کانونی برای تهیه لوایح و مواد 
قانونی الزم در مس��یر اجرای کامل و دقیق منشور حقوق 

شهروندی آمادگی دارد. 
مع��اون حقوق��ی رئیس جمه��ور در ادامه با تش��کر از 
تالش ها و زحمات مجموعه همکاران معاونت حقوقی در 
س��ال ۹۵ و س��ال های پیش تر، اظهار داشت: در سال ۹۶ 
از بخش ه��ای مختلف معاونت درخواس��ت کردیم برنامه 
خودشان را با زمان بندی مش��خص اجرایی تدوین کنند 
که این برنامه ها نهایی ش��ده اند و اکنون از همه همکاران 
معاونت درخواست داریم که با مدیریت جهادی به اجرای 

برنامه ها همت بگمارند. 

رئیس اورژانس اجتماعی کش��ور از شناسایی 780 نوزاد 
و کودک مسموم ش��ده با موادمخدر طی ۹ ماهه اول س��ال 

۹۵ خبر داد.
حسین اسدبیگی در گفت وگو با ایسنا، در این باره افزود: 
به طور کلی کودکانی که از مادر معتاد متولد می ش��وند، یا 
در خانه توس��ط والدین به آنها مواد یا داروهای ترک اعتیاد 
خورانده می ش��ود یا آنکه خودشان به صورت تصادفی اقدام 
به مصرف این مواد می کنند، »مسموم به موادمخدر« نامیده 

می شوند.
وی تصریح کرد: در س��ال گذشته جلس��ات متعددی با 
وزارت بهداشت داشتیم و از آنها خواستیم در مراکز درمانی 
و بیمارس��تان ها وقت��ی اطفال و نوزادان مس��موم ش��ده با 
موادمخدر یا داروهای ترک اعتیاد مراجعه کردند، آنها را به 
اورژانس اجتماعی استان گزارش دهند تا همکاران ما مورد 
را بررسی کنند و در صورت نیاز اقدامات قضایی و قانونی را 
انج��ام دهند و با نظر قاضی برای آن نوزاد  یا کودک تعیین 
تکلیف ش��ود که کفالت آن به بهزیس��تی سپرده شود یا با 
خانواده برخورد ش��ود، این در حالی اس��ت که ممکن است 
مسمومیت تصادفی ایجاد ش��ده باشد و با پیگیری، مساله 

فیصله پیدا کند.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور در ادامه با بیان آنکه طی 
۹ ماهه س��ال ۹۵، 780 نوزاد و کودک مسموم با موادمخدر 
شناسایی شدند، تصریح کرد: تمامی این 780 نفر، از طریق 
گزارش های بیمارس��تانی شناس��ایی نش��دند، بلکه افراد و 
نهادهای مختلف همچون مراکز قضایی، انتظامی، اقوام و... 

در ارائه این گزارش ها سهیم بودند.
اسدبیگی ادامه داد: ۵۳۳ نفر از آنها از طریق مراکز درمانی 
به اورژانس اجتماعی گزارش داده شدند، این در حالی است 

که از این 780 نفر ۳۹2 نفر دختر و ۳88 نفر پسر بودند.
وی ادام��ه داد: در بی��ن ای��ن 780 نف��ر، ۳84 ن��وزاد با 

مسمومیت با موادمخدر )معتاد( به دنیا آمده بودند.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور ادامه داد: با دستور قضایی 

28۱ نف��ر از این ک��ودکان و نوزادان به بهزیس��تی ارجاع و 
تحویل داده ش��دند و 4۵0 مورد آنها به خانواده بازگردانده 
شدند و کفالت ۳۶ نفر آنها نیز به علت عدم صالحیت والدین 

به اقوام شان واگذار شد و ۱۳ مورد آنها نیز فوت شدند.
اس��دبیگی ادامه داد: البته بسیاری از آنها به بهزیستی 
تحوی��ل داده می ش��وند، این در حالی  اس��ت که به علت 
مراجع��ه متعدد والدین به قاض��ی، نهایتا قاضی برای آنها 
حکم برگش��ت به خانواده را صادر می کند و علت این امر 
آن است که یا خانواده متنبه شده یا قاضی به طور موقت 
کفالت کودک را به بهزیس��تی واگذار کند تا خانواده وی 

اصالح شوند.
وی تصریح کرد: به همین دلیل قطعی نیس��ت که از این 
تعداد 28۱ نفر همگی آنها کامال تحت نظر بهزیستی باشند، 
بلکه بسیاری از آنها به خانواده های شان بازگردانده می شوند.

رئی��س اورژانس اجتماعی کش��ور همچنی��ن آمار 780 
نفر کودک و نوزاد مس��موم به موادمخدر را طی یک س��ال 
ب��اال دانس��ت و در این میان آمار ۳84 نوزاد متولد ش��ده با 

مسمومیت موادمخدر را نیز آمار بسیار باالیی عنوان کرد.
اس��دبیگی همچنین خاطرنش��ان کرد: ممکن بود تعداد 
کمی از نوزادان معتاد که از مادران معتاد متولد شده بودند، 
توسط مادران شان که برخی از آنها کارتن خواب هستند به 
فروش برس��ند که با نظارت اورژانس اجتماعی از این مساله 

جلوگیری شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر اصال آماری از فروش نوزادان 
و کودکان در دس��ت نداریم، زیرا این موضوع جرم اس��ت و 
قاض��ی و نیروی انتظامی این مس��اله را پیگیری می کند و 
اورژانس اجتماعی بهزیس��تی آنقدر نیروی انس��انی و وقت 
ن��دارد که این مس��اله را پیگیری کند، این در حالی اس��ت 
که مس��ئولیتی نیز در این حوزه نداری��م، حتی اگر در این 
خصوص اتفاقی بیفتد ممکن اس��ت م��ا را مجرم بدانند  و 
مدعی ش��وند وقتی مسئولیتی در این خصوص ندارید  چرا 

دنبال این مسئله رفتید.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور تاکید کرد: کودک فروشی، 
مساله قضایی و جنایی است  و به بهزیستی ارتباطی ندارد.

اس��دبیگی درخصوص آمارهای استانی کودکان مسموم 
با موادمخدر طی ۹ ماهه س��ال ۹۵ گفت: چهار استانی که 
بیش��ترین آمار نوزادان مس��موم با موادمخدر را داشتند، به 

ترتیب تهران، کرمان، کرمانشاه و خراسان جنوبی بودند.
وی خاطرنشان کرد: جالب اس��ت که در شش ماهه اول 
س��ال ۹۵ از 77 موردی که در اس��تان کرمانش��اه گزارش 
مسمومیت کودک و نوزاد با موادمخدر را داشتیم، ۶0 مورد 
آنها مس��مومیت با متادون )داروی ت��رک اعتیاد( والدین را 
تجربه کرده بودند، این در حالی است که طی ۹ ماهه سال 
۹۵، ۱07 مورد مسمومیت با موادمخدر کودکان و نوزادان از 

استان کرمانشاه گزارش شده است.
رئیس اورژانس اجتماعی کش��ور درخصوص مسمومیت 
با مش��روبات الکلی نیز اظهار کرد: گزارشی از مسمومیت با 
مشروبات الکلی نداش��تیم، اما با این حال ممکن است این 
مسمومیت وجود داشته باشد، اما به علت آنکه گزینه الکل 
را به صورت مجزا نداریم، تعداد کمی هم که گزارش ش��ده، 

جزو سایر آمارها به حساب آمده است.
اسدبیگی درخصوص تجزیه و تحلیل مسمومیت کودکان 
و نوزادان توس��ط انواع موادمخدر گفت: بسیار دشوار است 
ک��ه بخواهیم میزان و نوع مس��مومیت ها را ب��ه ترتیب در 
موادمختلف احصا کنیم، زیرا موارد قانونی متعددی مانع این 
مس��اله است و ممکن است بیمارس��تان اصال به ما گزارش 
ندهد که این کودک یا نوزاد با چه نوع موادی مسموم شده 

است.
وی ادام��ه داد: ب��ه همین دلیل تجزی��ه و تحلیل آماری 
مس��مومیت نوزادان و کودکان براس��اس نوع موادمخدر امر 
بس��یار دشواری اس��ت، اما بیش��ترین ماده ای که منجر به 
مسمومیت کودکان و نوزادان می شود، به طور کلی متادون 
و تریاک اس��ت، این در حالی اس��ت که این مس��اله نیاز به 

تحقیق و بررسی بیشتری دارد.

رئیس کارگروه سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی ش��ورای 
عال��ی گفت: کس��انی ک��ه از ابزار تخری��ب در رقابت های 
انتخاباتی به��ره می برند، حتی در صورت پیروزی منش��ا 
خی��ر در جامعه نخواهند بود، ل��ذا باید از همراهی با آنان 
اجتناب کرد.  حس��ین کمالی عن��وان کرد: ایجاد اختالف 
بین اصالح طلب��ان و ممانعت از یکپارچگی آنان راهبردی 
کم هزین��ه ب��رای محافظ��ه کاران و رقب��ا در رقابت ه��ای 
انتخابات��ی آتی اس��ت.  او اف��زود: باید هوش��یارانه تالش 
وحدت شکنان را بالاثر کرد. اقدامات رقبا و عوامل شناخته 
شده آنان در فضای مجازی از دید رصدکنندگان انتخابات 
پی��ش رو پنهان نیس��ت.  کمالی یادآور ش��د: با وحدت و 
همدلی می توان در جهت همسویی همه اصالح طلبان گام 

برداش��ت.  رئیس کارگروه سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی 
ش��ورای عالی گفت: کینه توزی و بدخواهی برای دیگران 
و تخریب ش��خصیت رقبا و مخالفان، شایس��ته نیست. ما 
ب��ه حقوق اقلیت و مخالف خود احترام گذاش��ته و به این 

موضوع پایبند خواهیم ماند. 
کمالی اف��زود: ما به برگزاری ی��ک انتخابات رقابتی در 
فضای دوس��تانه و مسالمت آمیز دل بسته ایم. بدون تردید 
کس��انی که از ابزار تخری��ب در رقابت های انتخاباتی بهره 
می برند، حت��ی در صورت پیروزی منش��ا خیر در جامعه 
نخواهن��د بود، ل��ذا باید از همراهی با آن��ان اجتناب کرد. 
اخالق حس��نه و نیکو حلقه گمشده ای است که باید همه 

ما در هر جایگاهی به آن اهتمام بورزیم. 

ایجاد اختالف بین اصالح طلبان راهبرد رقباست

  محمدرض�ا بادامچی، رئیس هیأت 
نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی 
شهرس�تان تهران از تهیه مکانیزم و 
سامانه ای برای نظارت بر روند تجمیع 
اع�الم تخلف�ات کاندیداه�ای  آرا و 
انتخابات ش�وراها خبر داد.  او افزود: 
هیأت نظارت شهرس�تان ته�ران به 
آماده سازی زیرساخت های الزم برای 
نظارت بر انتخابات پرداخته بود چون 
انتخاب�ات ش�وراها دبیرخان�ه دائمی 

ندارد. 

محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس با تاکید بر ضرورت توجه به 
مسئله تولید و اشتغال ابراز امیدواری کرد که با جهت گیری های انجام شده در 

برنامه ششم حرکت جدی تری در رابطه با تولید انجام شود. 

تیتر اخبار

رئیس س��ازمان امداد و نجات کش��ور از انتقال 2 هزار و ۳48 
مسافر نوروزی به مراکز درمانی خبر داد.به گزارش ایلنا، مرتضی 
سلیمی؛ رئیس س��ازمان امداد و نجات کشور دیروز در  نشست 
خبری ارائه گزارش ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر اظهار 
داشت: براساس اطالعات حاصله از تاریخ 2۵ اسفند ۹۵ تا صبح 
روز ۱4 فرودین ۹۶ با هزار و ۳۳4 پایگاه ثابت و س��یار س��ازمان 
امداد و نجات کش��ور 4 هزار و 84۱ ماموریت انجام ش��د که در 
این ماموریت ها 2 هزار و ۳48 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند، 
۳هزار و 40۶ نفر نجات یافتند و ۱۹ هزار و ۱00 مورد نیز اسکان 

داده ش��دند.وی افزود: در تعطیالت نوروز امسال شاهد وضعیت 
آب وهوایی متغیری در س��طح کشور بودیم به طوری که در ۱۱ 
اس��تان و 22 محور ش��اهد برف و کوالک و در ۱۵ استان شاهد 
س��یل بودیم.وی ادامه داد:  از سوم تا هشتم فروردین ۱۵ استان 
درگیر حادثه سیل و آب گرفتگی بودند که به 8 هزار و ۶80 نفر 
امداد رسانی ش��د و ۶8 نفر نجات یافتند.رئیس سازمان امداد و 
نجات کشور همچنین گفت: در حادثه کوالک که در ۱۱ استان 
و22 محور روی داد 4هزار و 722 نفر نجات یافتند و ۵۱2 مورد 

رهاسازی خودرو از برف و کوالک را ثبت کردیم.

انتقال ۲ هزار و ۳۴8 مسافر نوروزی به مراکز درمانی

  به�روز جن�ت، مدی�ر کل نظ�ارت 

ب�ر فرآورده ه�ای غذایی، آرایش�ی و 
بهداش�تی س�ازمان غذا و دارو گفت: 
نهایی و عملیاتی کردن سامانه جامع 
غ�ذا و دارو در بخش ه�ای مرتب�ط با 
فعالیت ه�ای فرآورده ه�ای غذای�ی، 
آرایش�ی و بهداش�تی در دستور کار 
برنامه های امس�ال اس�ت.  وی افزود: 
از طریق س�امانه رهگی�ری و ردیابی 
کاالهای سالمت )TTAC(، تمام آمار 
و ارق�ام مربوط به میزان، مبدأ و منبع 
واردات و زنجیره تامین در زمان کمی، 

قابل دسترس شده است. 
حسینی مکارم، معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی: به دلیل وجود 
نوروزگاه ها در حافظیه و سعدیه شاهد افزایش ۳0 درصدی بازدیدکنندگان بودیم. 

تیتر اخبار

معاون گردش��گری س��ازمان میراث فرهنگ��ی، صنایع 
دس��تی و گردشگری در واکنش به پخش تصاویر روزهای 
اخی��ر در فضای مجازی با محتوای برخورد خش��ونت آمیز 
مام��وران ترکی��ه ب��ا گردش��گران ایران��ی تاکی��د ک��رد: 
تصمیم گیری کالن در این باره نیازمند تصمیم دس��تگاه 

دپیلماسی کشور است. 
به گ��زارش ایرن��ا، مرتض��ی رحمانی موح��د در جمع 
خبرنگاران افزود: پیش از نوروز به گردشگران کشور اعالم 
کرده بودیم که ممکن اس��ت وضعیت ترکیه در ش��رایط 

کنونی برای سفر مناسب نباشد. 
وی تصریح کرد: در س��فر مقامات گردشگری ترکیه در 
بهمن س��ال ۹۵ به ایران، این موض��وع را به آنها منعکس 

کردیم و در مورد موارد اتفاق افتاده جدید، اعتراض شدید 
خود را اعالم خواهیم کرد. 

معاون گردش��گری س��ازمان میراث فرهنگی افزود: به 
اغلب کش��ورها اعالم کرده ایم ک��ه باید با امنیت و احترام 
کامل آنطور که در ش��أن مردم فرهیخته ایران اس��ت، از 

گردشگران ایرانی میزبانی شود. 
وی ادام��ه داد: منتظ��ر اقدام��ات وزارت ام��ور خارجه 
هس��تیم، چون دس��تگاه های مختلفی وظیف��ه حمایت از 
اتباع ما را بر عهده دارند که وزارت امور خارجه مهم ترین 
آنها است.  رحمانی موحد خاطر نشان کرد: این موضوع را 
پیگیری می کنیم و در س��طح روابط و مذاکرات دو جانبه 
با مسئوالن گردشگری ترکیه آن را مطرح خواهیم کرد. 

  تصمیم گیری در مورد برخورد ماموران ترکیه با گردشگران ایرانی
با دستگاه دیپلماسی است

   »ُک�ر فلوت تهران« پ�س از اجرا 
در سی و دومین جشنواره موسیقی 
فجر، بار دیگر برای اجرای کنس�رت 

روی صحنه تاالر رودکی می رود. 
 »ُک�ر فل�وت ته�ران« ب�ه رهب�ری 
سعید تقدس�ی، ۳1 فروردین و یکم 
اردیبهش�ت ماه س�اعت ۲1 در تاالر 

رودکی کنسرت می دهد. 
نمایش »هملت« به کارگردانی آرش دادگر در سالن اصلی تئاتر شهر به روی 

صحنه می رود.

تیتر اخبار

ملی پوشان جوان فوتبال ایران با پوشاک شرکت آدیداس در 
مسابقات جام جهانی شرکت می کنند.  به  گزارش  ایسنا، تیم  
 ملی فوتبال جوانان ایران که اواخر اردیبهشت ماه سال جاری 
در رقابت های جام جهانی کمتر از 20س��ال جهان ش��رکت 
خواهد کرد، در این مس��ابقات از پوش��اک جدید فدراسیون 
فوتبال برای تیم های ملی در نظر گرفته استفاده خواهند کرد.  

ملی پوشان فوتبال ایران بر خالف مسابقات آسیایی که از برند 
جیووا اس��تفاده کرده بودند، این بار از پوشاک شرکت آلمانی 
آدیداس بهره خواهند برد.  البته تیم   ملی از دو رنگ سفید و 
قرمز استفاده خواهد کرد.  مسابقات جام جهانی جوانان سی ام 
اردیبهشت آغاز می شود و تیم   ملی جوانان ایران در نخستین 
بازی و در روز ۳۱ اردیبهشت مقابل کاستاریکا قرار می گیرد.  

تیم ملی جوانان با آدیداس به جام جهانی می رود

  زه�را س�روری، نای�ب رئی�س بانوان 
فدراس�یون تکواندو گف�ت: ترکیب تیم 
تکوان�دوی بانوان ایران ب�رای بازی های 
کش�ورهای اس�المی در باک�و پایتخت 
جمهوری آذربایجان تقریبا مشخص شده 
است.  وی افزود: با توجه به اینکه ترکیب 
هوگوپوش�ان اعزامی ایران به بازی های 
کش�ورهای اس�المی در باک�و تقریب�ا 
مشخص شده است، حضور در تورنمنت 
مراکش کمک خوبی ب�ه کادر فنی برای 
انتخاب ترکیب تیم مل�ی در رقابت های 
قهرمانی جهان در سال ۲017 خواهد بود. 

علیرضا بیرانوند در پاس�خ به انتقادات به آمارهای تیم و ش�خصی اش اشاره 
می کند و مدعی است دروازه بان موفق هرگز با شیرجه ها و سیوهای نمایشی 

کار خود را پیش نمی  برد. 

تیتر اخبار
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مخاطب را کنجکاو کنید

کنجکاوی یکی از موتورهای محرک انس��ان اس��ت 
که این اجازه را می دهد تا فرد نس��بت به چیزی بسیار 
مشتاق شود و بخواهد به هر نحوی که شده اطالعاتی به 
دست آورد. این امر در فضای کسب و کار می تواند بسیار 
کاربردی باشد. این یک واقعیت اس��ت که ما انسان ها 
موجوداتی کنج��کاو بوده و مدام در ح��ال یادگیری و 
کشف دنیای پیرامون مان هس��تیم. این تمایل در مغز 
قابل مشاهده و بررسی است. وقتی به شرکت کنندگان 
در تحقیقی که در سال ۲۰۱۲ انجام شد، تصاویر تاری را 
نشان دادند، بخش هایی از مغز آنها که با تضاد و تحریک 
مرتبط هستند، تحریک شدند. زمانی که تصاویر به طور 
واضح نشان داده ش��دند و کنجکاوی شرکت کنندگان 

برطرف شد، آنگاه مدار پاداش مغز آنها فعال شد. 
مدار یا سیس��تم پاداش مغز، گروهی از ساختارهای 
عصبی هستند که مس��ئول انگیزه )یا تمایل(، لذت و 
تقویت مثبت )یا یادگیری( هستند. طراحان تبلیغات 
با ایجاد جاذبه برای کنجکاوی ش��ما، تالش می کنند 
توجه ت��ان را جل��ب کنند. با ای��ن حال تنه��ا کنجکاو 
کردن افراد کافی نیس��ت بلکه الزم است به کنجکاوی 
آنان به شکلی مناس��ب پاسخ داده ش��ود. در غیر این 
صورت ممکن است با نتیجه عکس آن  چیزی که توقع 
داشته اید مواجه ش��ده و تمام تالش های تان بی نتیجه 
بماند. هر پی��ام تبلیغاتی برای اینک��ه بتواند مخاطب 
را به س��وی محتوای پیام خود جلب کن��د، از یک نوع 
جاذبه اس��تفاده می کند. متداول ترین جاذبه هایی که 
در پیام ه��ای تبلیغاتی مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد 

عبارتند از: 
1-جاذبه منطقی

در جاذبه منطقی به طور مش��خص و صریح مزایای 
کاال، خود کاال، ویژگی های آن و... عنوان می ش��ود و از 
پرداختن به مسائل و موضوع های حاشیه ای خودداری 
می ش��ود. پیام هایی که کیفیت، صرفه جویی، فایده و 
کاربرد کاال را نش��ان می دهند از جمله پیام هایی است 

که در آنها از جاذبه های منطقی استفاده شده است. 

2-جاذبه خنده و طنز
تبلیغاتی که با محتوای خنده ارائه می شود، در زمره 
تبلیغاتی است که بهتر از همه ش��هرت یافته و در بین 
تبلیغاتی که به نمایش در می آید بیش��تر از بقیه به یاد 
می ماند و در مورد آن صحبت می ش��ود. در بهره گیری 
از جاذبه خن��ده و طنز در تهیه آگهی الزم اس��ت، باید 
و نبایدهای��ی را نظیر مرتبط بودن ب��ا محصول در نظر 

گرفت. 

ایده
زمانی که ش��ما کنجکاوی فرد را تحریک می کنید، 
نوعی جاذبه ایج��اد کرده اید که مقاوم��ت در برابر آن 
غیر ممکن است. در این مرحله مشتریان مشتاق مرحله 
بعد می ش��وند. این ای��ده از نحوه معرف��ی و به فروش 
رسیدن رایانه  های شخصی گرفته شده است. علت این 
امر که محصول توانس��ت )حتی با قیمت نسبتا باالی 
خود( خیلی زود ب��ازار را در اختیار بگی��رد این بود که 
این تصور به خوبی در ذهن مخاطب ایجاد شده بود که 
محصولی شگفت انگیز در برابرش��ان قرار گرفته است. 
همین امر هم باعث شد نه تنها افرادی که واقعا به این 
محصول نیاز داشتند و با نحوه کار آن آشنا بودند، بلکه 
همگان بخواهند این محصول را در اختیار داشته باشند. 
همین امر منجر به ایجاد موجی جدید شد که به فروش 

فوق العاده این محصول انجامید. 
اگر قصد دارید که مخاطب را تحت تاثیر قرار گیرد، 
الزم است کاری جدید بکنید تا ذهن مخاطب به خوبی 
درگیر ش��ود. برای مثال در یک دعوت نامه الزم است 
در بخ��ش مقدمه به نح��وی عمل کنید ک��ه مخاطب 
عالقه مند به خواندن باقی آن نیز شود. اشتیاق و عالقه 
شما هر کسی را که در اطراف تان باشد تحت تاثیر قرار 
می دهد، دیگران را به سمت شما جذب می کند و باعث 
می شود دیگران بخواهند با شما در یک رابطه منطقی 
قرار بگیرند و در نهایت به ش��ما ایده می دهد و شما را 

تبدیل به یک فرد تاثیر گذار و پرقدرت می کند.

آنچه در عمل باید انجام دهید
- یکی از مواردی که می  تواند باعث کنجکاوی افراد 
شود، این است که به آنها القا کنید که با چیزی جدید 

رو به رو هستند. 
- برای آنکه بتوانید مخاطب را تحت تاثیر قرار دهید، 
در ابتدا باید نظ��ر وی را جلب کرده ت��ا بتوانید او را به 
محصول عالقه مند کنید. برای مث��ال در یک آگهی با 
نش��ان دادن مش��کالت بعد از زلزله می توانید اهمیت 
تحت پوش��ش بیمه قرار گرفتن را به مخاطب نش��ان 
دهید. با این کار در ابتدا توجه مخاطب را به خود جلب 
کرده اید س��پس برای رهایی از این مشکل راه حلی را 
پیشنهاد می دهید که بدون شک روی مخاطب تاثیری 

عمیق خواهد گذاشت. 
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ایده های طالیی

خالقیت یعنی داش��تن ایده ناب همراه با 
ابتکارعمل. تکنیک های خالقانه در تبلیغات 
ابزاری هس��تند که برای جلب توجه، ایجاد 
درگیری ذهن��ی و تغییر دیدگاه ها و نگرش 
مردم ب��ه کار می روند ت��ا در نهایت بتوانند 

پیام برند را به مخاطب انتقال دهند. 
 ابرآگهی روشی نوین از تبلیغات است که 
توسط کانون تبلیغات ان. اچ. پی. مدیا چند 
وقتی است در ایران اجرایی شده و فرم هایی 
هستند متشکل از حباب های بسیار کوچک 
که به طرز ش��گفت انگیزی شکلی را تشکیل 

می دهند و در آسمان شناور می شوند. 
»فرصت امروز« برای بررس��ی این ش��یوه 
تبلیغات��ی با حامد پازکی، مدرس و مش��اور 
تبلیغات گفت وگویی داشته است و در ادامه 
پریس��ا جوراب��ی، عضو هیات مدی��ره کانون 
تبلیغ��ات ان. اچ. پ��ی. مدیا و مدیر خالقیت 

درباره این نوع تبلیغات توضیح می دهد. 

حس حباب بازی در دوران کودکی
حام��د پازکی، مدرس و مش��اور تبلیغات 
درب��اره این ش��یوه از آگه��ی و ویژگی های 
آن گف��ت: از نظر ویژگ��ی این نوع تبلیغ که 
ابرآگه��ی نام دارد،  می توان گفت که ابزار و 
وس��یله ای جدید در تبلیغات است که عالوه 
بر اینکه ضرری برای محیط زیس��ت ندارد، 
بر مخاط��ب خود تاثیرگذار اس��ت و ذوق و 
هیجان حب��اب بازی در دوران کودکی را به 

آنها منتقل می کند. 
در فضای ش��لوغ امروزی که از همه طرف 
ب��ا تبلیغات مختل��ف تلویزیون��ی، رادیویی،  
محیط��ی و... مواج��ه هس��تیم ای��ن اب��زار 
تبلیغات��ی می توان��د به روش��ی متفاوت کار 
تبلیغات را انجام ده��د و بیننده تبلیغات را 
از راه جدید ت��ری برای معرفی برند ها جذب 
کند. به طور مثال در یک فضای نمایشگاهی 
اف��راد در ح��ال حرک��ت هس��تند و لوگوی 
برنده��ا و پیام ها را در قال��ب ابری می بینند 
که در آسمان معلق و در حال حرکت است. 
تبلیغات در آسمان تجربه ای متفاوت را برای 

مخاطب ایجاد می کند. 

فضای تبلیغاتی جدید
او ب��ا توج��ه به اینکه این روش ش��یوه ای 
جدید در تبلیغات ایران است درباره جایگاه 
این روش تبلیغاتی گفت: وقتی به اس��تفاده 
از ای��ن روش تبلیغات��ی در برند های بزرگ 
دنیا نگاه می کنیم به نظر می رسد بیشتر در 
فضاهای نمایشگاهی، رویدادها یا مکان هایی 
ک��ه خود برند هم حض��ور دارد از این روش 
استفاده می کنند واین ابرها در کنار غرفه یا 

فروشگاه های برندها دیده می شوند. 
پس از نظر م��کان اجرایی این نوع تبلیغ، 
در فض��ای نمایش��گاهی و رویدادها در کنار 
حض��ور برند می توان از آن اس��تفاده کرد و 
نمی توان به طور مس��تقل یا حتی اینکه به 
عن��وان جایگزین انواع دیگ��ر تبلیغات برای 
معرف��ی برن��د و محصوالت آن باش��د از آن 

استفاده کرد. 
ابرآگه��ی در کنار ابزاره��ای تبلیغاتی که 
ام��روزه وج��ود دارد می تواند کمک کند که 
در فضای اش��باع شده از تبلیغات مختلف و 

عادی که ه��ر روزه آنه��ا را می بینیم خارج 
ش��ویم و با فضای تبلیغات��ی جدیدی توجه 
مخاطب را جلب کنیم و در آس��مان -جایی 
که ما عادت به تبلیغ در آن نداریم -حس��ی 

متفاوت را در آنها به وجود آوریم. 

ابزار خالقانه و نامتعارف در تبلیغات
 پازک��ی در مورد ظرفیت های این ش��یوه 
تبلیغاتی برای جلب مخاطب گفت: در مورد 
تاثی��ر آن در ذهن مخاط��ب چون تنها یک 
لحظ��ه ذوق و هیجان و ارتباط مثبت را بین 
برند و مخاطب ایج��اد می کند به نظر برای 

تداوم آن به ابزار های دیگری نیاز اس��ت 
و ب��رای اینکه در ذه��ن مخاطب بماند 
بای��د از عکس العمل ه��ای مردم  هنگام 
ن��گاه کردن به این ابرها محتوایی تولید 
و در جا های دیگر از آنها اس��تفاده کرد. 
در دنیا ش��یوه های تبلیغات��ی مختلفی 
استفاده می ش��ود به طور مثال استفاده 
متف��اوت از بیلبورده��ا ی��ا تبلیغات در 
ایس��تگاه های مترو و اتوب��وس که برای 
بهره برداری از این شیوه ها ویدئوهایی از 
آنها می سازند که عکس العمل های مردم 

را نشان می دهند. 
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه جوام��ع باهم 

تفاوت هایی دارند و ابزارها تاثیرات متفاوتی 
روی افراد جامعه می گذارند، ابزارها هر کدام 
می توانن��د قس��متی از پیام را ب��ه مخاطب 
برس��انند. ابرآگهی در کنار رسانه هایی مثل 
تلویزی��ون و رادیو، ابزار خالقانه و نامتعارفی 

در تبلیغات اس��ت که برای به دس��ت آوردن 
بازار کمک می کند. 

 او درب��اره اجرای ای��ن تبلیغات در فضای 
نمایش��گاه ها گف��ت: وقتی م��ردم وارد یک 
فض��ای نمایش��گاهی می ش��وند و ب��ا انواع 
تابلو های تبلیغاتی، پوس��ترهای گوناگون و 
و کل��ی کاغ��ذ تبلیغاتی یا حت��ی بالون های 
تبلیغات��ی مواج��ه می ش��وند. ای��ن ش��یوه 
تبلیغاتی ی��ک اتفاق جدید اس��ت که افراد 
به ج��ای اینکه تبلیغات ثابتی را ببینند یک 
سری تبلیغات را در آسمان در حال حرکت 

می ببیند. 

 حال برای اینکه بدانیم این ابزار ارتباطی 
چه حس��ی ب��رای مخاطب ایج��اد می کند، 
اینک��ه مخاطب قبال چه حس��ی نس��بت به 
برند داش��ته و چه حسی را بعدا در مخاطب 
ایجاد می کند، باید در فضایی پیوس��ته و در 

فضاهای ارتباطی دیگ��ر مخاطب را هدایت 
کرد و برنامه هایی وجود داشته باشد که این 

حس در مخاطب باقی بماند. 

اشکال و لوگوها در قالب یک توده ابر
پریس��ا جورابی، عضو هیات مدیره کانون 
تبلیغ��ات ان. اچ. پ��ی. مدیا و مدیر خالقیت 
درباره این شیوه تبلیغ گفت: این تکنولوژی 
به عن��وان یک اب��زار تبلیغات��ی جدید برای 
نخستین بار در سال ۲۰۰۸ در کشور آمریکا 
معرفی شد و در این مدت به دلیل جذابیت 
و محبوبی��ت باالیش به ۲۲ کش��ور دنیا هم 
راه پیدا کرده که ایران بیس��ت و دومین 
کش��وری اس��ت که به ای��ن تکنولوژی 

تبلیغاتی مجهز می شود.  
روش کار ب��ه ای��ن صورت اس��ت که 
اش��کال و لوگوهای مورد نظر، می توانند 
در قال��ب یک توده ابر تولی��د و در هوا 
ش��ناور ش��وند. زمان تولید هر ابرآگهی 
بی��ن ۲۰ ت��ا ۵۰ ثانیه اس��ت و عمر هر 
ک��دام از آنه��ا ب��ا توجه ب��ه تنظیمات 
دس��تگاه بی��ن ۳۰ تا ۴۰ دقیقه اس��ت. 
فضای بس��ته و فضای باز ه��ر دو برای 
اجرای ابرآگهی مناس��ب هس��تند.  بد 
نیس��ت بدانید مواد مورد استفاده برای 
تولید ابرآگهی، کامال بی ضرر برای انس��ان و 

سازگار با محیط زیست هستند. 
 او درب��اره ای��ده کار و ش��روع فعالیت در 
این زمینه گفت: من و همس��رم چند سالی 
می ش��ود که در حوزه های مختلف تبلیغات 

مش��غول به کار هس��تیم و همیشه برای ما 
این س��وال مط��رح بود که چگونه می ش��ود 
در حوزه رس��انه )با توجه به محدودیت های 
موجود در ایران( چاشنی نوآوری و خالقیت 
را اضاف��ه ک��رد. این ش��د که س��راغ دنیای 
محب��وب مج��ازی، یعنی اینترن��ت رفتیم و 
تقریب��ا یک س��ال تمام جس��ت وجو کردیم. 
رس��انه و ابزارهای خالق جالبی پیدا کردیم 
که تعدادشان هم کم نبود.  با در نظر گرفتن 
ش��رایط فرهنگ��ی ای��ران در نهایت تصمیم 
گرفتیم با ابرآگهی ش��روع کنیم. گفتن این 
مسئله خالی از لطف نیست که تا پایان سال 
۹۶ چن��د فن��اوری خالق دیگر هم توس��ط 
ش��رکت ان. اچ. پی. مدیا )نس��ل هنر پویا( 
به دوس��تان خوب تبلیغاتچی و افراد پیشرو 

معرفی خواهد شد. 

پیشرو بودن در بازار
جوراب��ی درب��اره مزیت ه��ای این ش��یوه 
در مقایس��ه با ان��واع دیگر تبلیغ��ات گفت: 
نخس��تین و مهم تری��ن ویژگ��ی ای��ن ابزار 
»نو بودن« آن در جامعه ایران است که باعث 
می ش��ود هر کسی را به خودش جذب کند. 
بیشتر صاحبان برند به نوعی درگیر این فکر 
هس��تند که چگونه در بازار اش��باع شده از 
تبلیغات امروز، خود را متمایز معرفی کنند. 
این ابزار به آنهایی که پیش��رو بودن در بازار 
را هدف خود ق��رار داده اند کمک می کند تا 
به راحتی دیده شوند و از رقبای خود پیشی 

بگیرند. 
فرام��وش نکنیم ک��ه ابرآگهی ه��ا فارغ از 
اینکه چه ش��کلی به خود بگیرند برای مردم 
دوست داشتنی هستند. مردم دوست دارند 
بایستند و به آنها نگاه کنند، لمس شان کنند 
و در بیش��تر مواقع عکس و فیلم ثبت کنند. 
و خوب همه می دانیم مقصد نهایی عکس ها 
و فیلم های آنها کجاس��ت؟ درس��ت اس��ت! 
شبکه های اجتماعی، یعنی تبلیغات وایرال، 
آن هم بدون هزینه و به دس��ت خود مردم.  
فرام��وش نکنی��م که درگیر ش��دن مردم با 
تبلیغات اگر با ایجاد یک حس خوب همراه 
باش��د، خاطره ای ش��یرین را رقم می زند که 
بنی��اد وفاداری در مش��تری را ایجاد خواهد 

کرد. 
و حاال یک س��وال؛ به نظر شما وجود یک 
شئ متحرک در آسمان بیشتر دیده می شود 
یا در زمی��ن؟ نظرتان درم��ورد اینکه عالوه 
ب��ر زمین، آس��مان را هم به عنوان بس��تری 
نامح��دود در اختیار داش��ته باش��ید تا پیام 
خودتان را منتقل کنید، چیس��ت؟ ابرآگهی 
یعنی تبلیغات آس��مانی. آن هم نه فقط در 
یک محل خ��اص و ثابت، بلکه هر جایی که 

مخاطب مدنظر ما حضور دارد. 
او درباره مناسب بودن این شیوه تبلیغاتی برای 
تمامی کس��ب وکارها یا مناس��ب بودن آن فقط 
برای تبلیغ برند های بزرگ گفت:  گس��تردگی یا 
محدودیت یک کسب و کار نمی تواند معیار خوبی 
برای تش��خیص باش��د. آنچه مهم است هدف و 
چشم انداز برند، نوع نگرش و آینده نگری مدیران 
و در نهایت مفهومی است که نیاز است به نمایش 
در بیاید. به شکل کلی آن دسته از کسب و کارهایی 
که در جاده تغییرات با س��رعت معقولی در حال 
حرک��ت هس��تند می توانند به بهترین ش��کل از 

ابرآگهی بهره جسته و به هدف برسند. 

تبلیغات خالق

بیمارستان چشم پزشکی Win vision - شعار: از مشکالت بینایی خالص شوید.

ایستگاه تبلیغات

دو  وحشی در تقابل با یکدیگر؛ در 
تبلیغ اسکار آئودی

تبلیغ جدید آئودی برای ترویج و معرفی S5 کوپه تولید 
شد که یک آغاز ش��وم دارد، یک راننده می بینیم و سپس 
نمای بسته ای از یک اصطبل کهنه و قدیمی درعمق شب. 
ماشین متوقف می شود و چراغ های جلوی آن می درخشد و 
این درخشش برچشم های یک جانور منطبق می شود، یک 
گاو نر بی قرار و خشمگین و زنجیری می بینیم که به دنبال 

او به زمین  کشیده می شود. 
ب��ه گ��زارش  ام بی ای نی��وز،  این صحن��ه از تبلیغ کات 
می خورد به نشان دادن یک نمایش کابوی ها و دوباره جایی 
را نش��ان می دهد که راننده از خودرو پیاده می ش��ود و به 
میدان مبارزه می رود و گاو نر خش��مگین تنها با باال بردن 

دست او به زانو درمی آید. 
و  هم��کاران  و  ونابلزب��ل  وس��یله  ب��ه  آگه��ی  ای��ن 
آلبرتینی اس��ماگلرجارون   هم����چنی��ن کارگ��ردان��ی 

 )Smuggler's Jaron Albertin( خلق شده است. 

نگاهی به شیوه تبلیغاتی ابرآگهی  

 تبلیغات آسمانی

ابرآگهی در کنار ابزارهای تبلیغاتی که 
امروزه وجود دارد می تواند کمک کند که 
در فضای اشباع شده از تبلیغات مختلف 
و عادی که هر روزه آنها را می بینیم خارج 
شویم و با فضای تبلیغاتی جدیدی توجه 
مخاطب را جلب کنیم و در آسمان -جایی 
که ما عادت به تبلیغ در آن نداریم -حسی 

متفاوت را در آنها به وجود آوریم
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 بازارهای اینترنتی 
)e-marketplaces(

بازارهای اینترنت��ی اخیرا در 
کشور ما رشد خوبی داشته اند 
و در آینده س��هم بسیار بزرگی 
در تجارت الکترونیک خواهند 
داش��ت. در واقع می توان گفت 
بازاره��ای الکترونیک��ی، برای 
فروش کسب و کارهای کوچک 
و خانگ��ی، نقش کاتالی��زور را 
ایفا می کنند. نباید این نکته را 
فراموش کرد که گروه علی بابا، 
غول تج��ارت الکترونیک چین 
و جه��ان، در ش��روع راه اندازی 
پلتفرم ف��روش C2C خود که 
تائوبائ��و دات کام نام داش��ت، 
کس��ب و کارهای کوچ��ک و 
خانگ��ی را مخاط��ب اصل��ی 
خ��ود در بخش فروش��ندگان 
می دانست. دیجی کاال و بامیلو 
شناخته ش��ده ترین بازاره��ای 
الکترونیک در ایران هستند که 
البته دیجی کاال به تازگی اقدام به 
گسترش بازار الکترونیک کرده 
اس��ت. مدل عملک��رد رایج در 
بازارهای الکترونیک این است 
که محصول و محصوالت قابل 
عرضه برای ف��روش در صفحه 
اختصاصی فروشنده که به نام 
او است، قرار داده می شود. بعد 
از اینکه خریدار این محصول را 
در سایت سفارش داد، سفارش 
در پلتف��رم مدیریت فروش که 
از س��ایت اصلی بازار اینترنتی 
در اختیار فروش��نده قرار داده 
شده اس��ت، دریافت می شود و 
فروشنده سریعا اقدام به ارسال 
محصول به انبار شرکت می کند، 
در مواردی نیز خود شرکت اقدام 
به جمع آوری محصول می کند 
که این بسته به تعرفه کمیسیون 
فروش که بازار اینترنتی دریافت 
می کن��د، می توان��د متف��اوت 
باش��د. در برخ��ی م��وارد نیز 
بازارهای های اینترنتی اقدام به 
انبار محصوالت فروش��ندگان 
می کنند ک��ه البته مس��تلزم 
پرداخت هزینه های انبار داری 
است. درصد فروش برای هرگروه 
از محصول می توان��د متفاوت 
باشد. اقالم  ای تی و الکترونیک 
به خاطر ماهیت رقابتی بازار این 
محصوالت، اغل��ب پایین ترین 

کمیسیون فروش را دارند. 
برخ��ی مزیت ه��ای فروش 
محصوالت در بازارهای اینترنتی 

از این قرار است:

1-بازاره��ای اینترنتی یکی 
از باالترین رتبه ه��ای بازدید را 
در کش��ور دارند و افراد زیادی 
برای جست وجوی محصوالت 
و اط��الع از قیمت ه��ا ب��ه این 
وب سایت ها مراجعه می کنند. 
نتیج��ه این اس��ت ک��ه کاالی 
موردنظر ش��ما برای فروش در 
ب��ازار اینترنتی، روزانه توس��ط 
 افراد بسیار زیادی دیده می شود.
 2- پی��دا ک��ردن مش��تریان 
جدید که با محصوالت و نشان 
 تجاری ش��ما آش��نا می شوند.
 3- اس��تفاده از امکان��ات و 

زیرس��اخت هایی که بازارهای 
الکترونی��ک به فروش��ندگان 
ارائه می کنند. به عن��وان مثال 
پلتف��رم مدیری��ت ف��روش و 
مدیریت موجودی. 4- می توان 
از چن��د ب��ازار اینترنت��ی برای 
فروش استفاده کرد، به طوری 
ک��ه محص��والت در بازارهای 
الکترونیک مختلف پخش شود 
ولی نباید یک محص��ول را در 

چند بازار به فروش رساند.
 5- محصوالتی هس��تند که 
ایده جدیدی را ارائ��ه کرده اند 
و پیش بین��ی ف��روش خوب��ی 
دارند ولی تولی��د و فروش انبوه 
آنها در فروش��گاه های فیزیکی 
ریسک باالیی دارد. قراردادن این 
محصوالت در بازارهای اینترنتی 
می تواند میزان اقبال مشتریان 

به این محصول جدید را 
نشان دهد. 

2-شبــــکه های 
اجتــماعی 

)Social Media(
در حال حاضر، یکی از 
روش های��ی که می توان 
محص��والت را از طریق 
اینترن��ت ب��ه ف��روش 
ش��بکه های  رس��اند، 
اجتماعی هس��تند. در 
کشور ما شبکه اجتماعی 

اینستاگرام، مخاطبان زیادی را 
جذب کرده است. فروشندگان 
می توانند یک صفحه اختصاصی 
برای فروش��گاه مجازی ش��ان 
داشته باش��ند. عکس هایی که 
اس��تفاده می شود بس��یار مهم 
اس��ت، پس بهتر اس��ت برای 
عکاسی از دوربین های حرفه ای 
اس��تفاده ش��ود یا این پروژه به 
عکاسان حرفه ای سپرده شود. 
هزینه هر عکس حدود 5 تا10 
هزار تومان اس��ت. اگر صاحب 
فروشگاه هستید، آدرس، شماره 
تلفن ثابت و عکس های فروشگاه 
را در این فروشگاه مجازی قرار 

دهید. در غیر ای��ن صورت، ارائه 
یک خ��ط تلف��ن ثاب��ت و یک 
خط همراه کافی اس��ت. باز هم 
تاکید می شود که فروشندگان 
حتما از عکس ه��ای با کیفیت 
ب��اال و تج��اری ب��رای معرفی 
محصوالت اس��تفاده کنند. از 
دوستان تان بخواهید که صفحه 
ش��ما را تگ و به دوستان شان 
معرفی کنند. آنچ��ه باید روی 
تمام عکس ه��ا درج ش��ود نام 
تجاری، ش��ماره تماس، نشان 
تجاری محصول و قیمت است. 
اگ��ر بودجه ای ب��رای تبلیغات 
در نظ��ر گرفته ای��د، می توانید 
از پیج های پربازدید اس��تفاده 
کنید. افراد یا ش��رکت هایی نیز 
هستند که از روش های مختلف 
و کم هزینه ای برای تبلیغات در 

ش��بکه های اجتماعی استفاده 
می کنند و می توان تبلیغات را 
به این شرکت های س��پرد و از 
آنه��ا مش��اوره گرف��ت. برخی 
فروشندگان با ایجاد کامنت در 
پس��ت های افراد مشهور نظیر 
هنرپیشگان س��ینما، اقدام به 
تبلیغ صفحه خود می کنند که 
از نظر اخالق��ی و حرفه ای کار 
درستی نیست و تبلیغات باید در 

شأن کسب و کار باشد. 
 شبکه اجتماعی دیگری که 
طبق آمار ح��دود 20 میلیون 
نف��ر از ایرانیان از آن اس��تفاده 
می کنند تلگرام اس��ت. قابلیت 

ایجاد گ��روه به فروش��ندگان 
این امکان را می دهد که کانال 
اختصاصی محص��والت خود را 
داشته باشند. برای شروع تمام 
افراد لیست تماس های خود را به 
کانال اضافه کنید  و با پیغام های 
خصوصی از آنه��ا بخواهید که 
به دوستان و آشنایان شان این 
صفحه را معرفی کنن��د. برای 
لیس��ت کاالهای خ��ود، همان 
عکس های��ی راک��ه در صفحه 
اینستاگرام اس��تفاده کرده اید 
به کانال تلگرام خ��ود بیاورید. 
سعی کنید پس��ت های روزانه 
داشته باشید، به عنوان مثال هر 
روز سه پس��ت جدید بگذارید. 
اگ��ر قصد ب��اال ب��ردن اعضای 
کانال خ��ود را دارید، می توانید 
در کانال ه��ا دیگر تلگ��رام که 
کننده ه��ای  بازدی��د 
باالیی دارن��د، تبلیغات 
انج��ام دهید.  بس��ته به 
بودج��ه موردنظر ش��ما 
می توانی��د از روش های 
 مختلفی استفاده کنید.

 تخفیف های س��نگین 
س��اعته   48 ی��ا   24
ش��بکه های  در  را 
فرام��وش  اجتماع��ی 
نکنی��د.  مزیت های این 
فروش ه��ای فوق العاده 
این است که می توانید با 
سود منطقی، فروش انفجاری 
باالیی ایجاد کنید و در کنار آن 
می توانی��د صرفه جویی خوبی 
در هزینه ارسال داشته باشید. 
به طوری که به مش��تریان قول 
تحویل 24 یا 48 س��اعته داده 
ش��ود و با اس��تفاده از سرویس 
ارسال موتوری، کل سفارشات 
به ص��ورت یکجا و توس��ط یک 
سرویس ارسال موتوری توزیع 
شود. برخی  فروشندگان برای 
پایین آوردن هزینه های ش��ان، 
خود اقدام به توزیع محصوالت 
می کنند که نتیج��ه آن پایین 
آمدن هزینه لجس��تیک و باال 

رفت��ن میزان س��ود اس��ت. در 
غیر این صورت باید تالش شود 
در هر سرویس ارسال موتوری، 
چند آدرس پوش��ش داده شود 
که هزینه ارس��ال باال نرود. اگر 
در ش��هرهای دیگر دوس��تان 
و آش��نایان م��ورد اطمینان��ی 
دارید، می توانی��د تجارت خود 
را به آنجا نیز گس��ترش دهید. 
از محصوالت پرفروش ش��روع 
کنید، تع��دادی از محصوالت 
را در خان��ه ی��ا محل کس��ب 
دوست تان انبار و انبار را به موقع 
تغذیه کنید. این روش ش��ما را 
از افرادی که از ته��ران اقدام به 
ارس��ال محص��والت می کنند 
پیش می اندازد چون خریداران 
مجبور نیس��تند هزینه پستی 
سنگینی برای ارسال محصوالت 
از ش��هرهای بزرگ نظیر تهران 
بپردازند. به عنوان مثال هزینه 
ارسال پستی یک جفت کفش 
از تهران به مشهد حدود 15 هزار 
تومان است. در صورت استفاده 
از سرویس ارسال موتوری درون 
شهری در مشهد می تواند هزینه 
ارس��ال حدود 5000 تومان در 

نظر گرفته شود. 

ی  یــت هـــا سـا -3
) Classified (نیازمندی ها

دی��وار و ش��یپور دو م��ورد 
شناخته ش��ده ترین  از 
نیازمندی های ایرانی هستند که 
مردم از سراسر کشور می توانند 
از خدم��ات این کالس��یفاید ها 
ب��رای ف��روش خانه، خ��ودرو، 
محصوالت نو و کارکرده استفاده 
کنند. صاحبان کسب و کارهای 
کوچ��ک و خانگ��ی می توانند 
محص��والت خ��ود را ب��ه طور 
رایگان در این س��ایت ها تبلیغ 
کنند. توصی��ه می ش��ود برای 
دیدن شدن بیش��تر در لیست 
جس��ت وجو، هر چند ی��ک بار 
از آگهی ه��ای پول��ی اس��تفاده 
ش��ود و نتیجه آن، دیده ش��دن 
در ابتدای فهرس��ت جست وجو 
است. پس از اتمام آگهی قبلی، 
می توان آگهی جدی��د را با متن 
و عکس ه��ای قبلی ی��ا جدید 
معرفی کرد و برای هر محصول، 
ی��ک آگه��ی جداگانه داش��ته 
باشید. اس��تفاده از سایت های 
نیازمندی ه��ا جه��ت تبلیغات 
محصوالت جهت فروش تجاری 
یا ف��روش ب��ه مصرف کننده در 
 B2B کشورهایی که سایت های
معروفی نیز دارند رایج اس��ت و 
می توان��د برای ف��روش هر قلم 
کاالیی استفاده ش��ود. در اغلب 
کشورها، رتبه بازدید سایت های 
نیازمندی ه��ا، بین رتب��ه 10 تا 
20 ترافیک اینترنت قرار گرفته 
است که نش��ان از محبوبیت این 
وب سایت ها دارد. گذشته از این، 
عدم وجود پرتال های تخصصی 
محص��والت تجاری ی��ا صنعتی 
در کش��ور یا عدم شناختن آن به 
مخاطبان، کالسیفایدها را به منبع 
مناسبی برای عرضه و شناساندن 

محصوالت تبدیل کرده است. 

 مدیریت تجربه مشتری
یک نیاز استراتژیک اما پر از چالش 

هزینه به دست آوردن یک مشتری جدید بسیار 
بیشتر از حفظ مش��تری موجود است با این حال 
تمام مشتریان یکسان خلق نمی شوند. برخی نیاز 
به توجه بیش��تری از دیگران دارند، بعضی نیاز به 
پیگی��ری و راهنمایی ه��ای م��داوم دارند و برخی 
عالقه ای ندارند که بابت هر چیز پیش پا افتاده ای 
مزاحم شان شوید. با به دست آوردن بینش درمورد 
نیازها، ترجیحات و رفتار مش��تری می توان س��فر 

مشتری را در نقاط حساس بهینه کرد. 
 ارائ��ه مداوم تج��ارب مثبت به ایج��اد روابطی 
پایدار منتهی می شود و روابط قوی کمک به ایجاد 

وفاداری، رشد و سودآوری می کند. 
مدیری��ت تجربه مش��تری )CEM( ب��ر ایجاد 
تجارب متفاوت در مرحله ای که مش��تری تصمیم 
به تعامل با شرکت می گیرد تمرکز دارد و از طرفی 
تمرکز روی CEM به عنوان یک استراتژی کمک 
می کن��د تا قابلیت ارائه خدمات، همتراز و منطبق 
ب��ا تغییرات رفتاری مخاطبان هدف ش��ما ش��ود. 
در این ش��رایط مزایای حاصل��ه فراتر از بهبود در 

رضایت مشتری است. 
ش��ما یک وفاداری پایدار در مش��تریانتان خلق 
کرده اید، مش��تریان وفادار خرید بیش��تری انجام 
می دهن��د و تجربه خود را با دوس��تان و خانواده 
به اش��تراک می گذارند. آنها همچنین به توس��عه 
افزایش��ی فروش از طریق توصیه کردن ش��ما به 
مخاطب��ان در ش��بکه های اجتماع��ی و حرفه ای 
کمک می کنند. به عبارتی آنها تجارب شان با شما 

را در شبکه ها به اشتراک خواهند گذاشت. 
در فضای کس��ب و کار امروز، س��رعت نوآوری و 
ش��دت رقابت، کار را برای عموم ش��رکت ها برای 
س��بقت گرفت��ن از رقبا براس��اس دی��دگاه صرفا 
محصول گرا سخت تر کرده است زیرا آنچه در بازار 
امروز اتف��اق می افتد کپی ب��رداری از ویژگی های 
محصول و معرفی محصول مش��ابه در بازار توسط 
رقباس��ت هر چقدر هم که ای��ن ویژگی ها جدید 
باش��د. به بازارهای لوازم خانگی، موبایل، پوشاک 
و بس��یاری از بازاره��ای دیگ��ر دق��ت کنی��د. در 
چنین شرایطی اس��ت که کیفیت تجربه مشتری 
از اهمیت بیش��تری برخوردار می شود و حتی در 
برخ��ی موارد کیفی��ت تجربه می توان��د به توجیه 

قیمت گذاری اولیه شما نیزکمک کند. 
مدیریت تجربه مش��تری می تواند یک پروس��ه 
طوالنی باش��د. ه��ر نقطه تماس��ی از کمپین های 
تبلیغاتی تا پش��تیبانی پس از خری��د می تواند بر 
ادراک مش��تری و وفاداری او تاثی��ر بگذارد. برای 
تحت تاثیر قرار دادن این تعامالت، سازمان ها اغلب 
نی��از به ایجاد تحول در خود، تطبیق سیس��تم ها، 
فرآیندها و زیرساخت های ش��ان دارند برای اینکه 
مش��تری را در مرکز تمامی فعالیت های شان قرار 

دهند. 
ل��ذا این تالش واقعا ارزش س��رمایه گذاری دارد 
چراکه تجربه مثبت مش��تری می تواند باعث یک 
انرژی حرکتی بسیار باال برای هر دو طرف سازمان 
و مش��تری ش��ود.  ایجاد یک اکوسیستم از حسن 
نی��ت که اتفاقا هزینه نس��بتا کم��ی برای حفظ و 
نگه��داری الزم دارد، می توان��د ب��ا هم��راه کردن 
طرف��داران وفادار به یک بازخ��ورد ملموس رو به 

رشد برای سازمان شما منتج شود. 
اما چـرا مدیریت تجربه مشـتری سـخت 

است؟ 
اگرچه بس��یاری از س��ازمان ها سیستم پیگیری 
و ثب��ت داده های مش��تری و اندازه گیری رضایت 
مش��تری دارند، اما تعداد کمی از س��ازمان ها یک 
دی��دگاه جامع و کلی نگر از تجربه مش��تری را در 
اختی��ار دارند. برنامه های صدای مش��تری قادرند 
 )NPS( ش��اخص امتیاز خالص ترویج کنن��دگان
را تعیی��ن کنن��د ول��ی معم��وال این س��نجش ها 

عملگرایانه نیست. 
ابزاره��ای هوش تجاری نیز بین��ش و دیدی را 
درباره ماهیت پویای رفتار مشتری ارائه می دهند، 
اما بدون پشتیبانی فناوری اطالعات و تفسیرهای 
تحلیلگ��ران آم��ار قاب��ل بهره ب��رداری و اثربخش 

نخواهد بود. 
از س��وی دیگر مس��ئولیت ابتدا تا انتهای س��فر 
مش��تری در کارکردهای کس��ب وکاری متعددی 
در ی��ک ش��رکت توزی��ع ش��ده که اغل��ب اوقات 
ارس��ال پیام ها و ارائه خدمات برنامه ریزی نشده و 
غیرهماهنگ به یک چالش مداوم برای مش��تری 
و حتی س��ازمان بدل می ش��ود و دقیقا در چنین 
ش��رایطی مش��کل زمانی حادتر خواهد ش��د که 
اطالعات مش��تریان در طول چرخه عمر مشتری 

انباشته شود. 
عالوه براین زمانی که ش��رکت ها توس��عه یافته 
و رش��د می کنن��د، اغل��ب سیس��تم های جدید، 
برنامه ه��ای کارب��ردی و فرآیندهای آن��ان تنها تا 
حدی با زیرس��اخت های موروث��ی و به جا مانده از 
قب��ل یکپارچه هس��تند  و در اکث��ر مواقع منجر 
به تکه تکه و جزیره ای ش��دن داده ها، طبقه بندی 

متناقض از آنها و گزارش های نادرست می شود. 
مالکیت فرآیند تجربه مش��تری نیز در بسیاری 
از سازمان ها معموال بین واحد مهندسی محصول، 
بازاریاب��ی و گروه های فروش تکه تکه می ش��ود یا 
ممکن اس��ت حتی از انس��جام کمی در میان این 

دپارتمان ها برخوردار باشد.
 در چنین ش��رایطی اس��ت که بهره ب��رداری از 
پیاده س��ازی مدیریت تجربه مش��تری صرفا برای 
پرداختن ب��ه فروش و تجزی��ه و تحلیل اطالعات 
مش��تری مورد اس��تفاده ق��رار می گی��رد و خلق 
تجربه ای خیال انگیز برای مشتری در تمامی طول 
س��فرش و نقاط تماس آن به فراموش��ی س��پرده 

خواهد شد. 
 Email: payam. navi@gmail. com

از فشار دادن یک دکمه در زبانه 
کفش تا سفارش پیتزا

امروزه آنچه را که پیتزا فروش��ی های زنجیره ای 
در مقابل خود می بینند این اس��ت که با دس��ت 
زدن ب��ه ن��وآوری و خالقیت از پی��چ و خم موانع 
ف��روش عبور کنن��د، حتی اگر برخ��ی از راه های 

سفارش پیتزا عجیب به نظر برسد. 
برای مثال پیتزا هات تع��داد مغازه های فروش 
خ��ود را در ایاالت متحده مقارن با زمان برگزاری 

مسابقات بسکتبال در ماه مارس اضافه کرد. 
تعداد محدودی از کفش ه��ای کتانی مجهز به 
تکنول��وژی موقعیت یاب جغرافیایی تولید ش��ده 
ک��ه این ام��کان را به اس��تفاده کننده می دهد در 
هرجایی که باشد سفارش پیتزای خود را دریافت 

کند. 
تنها با فش��ار دادن دکم��ه مخصوصی که روی 
زبانه این کتانی ها تعبیه ش��ده شما به اپلیکیشن 
Pie Top )این اپلیکیش��ن فق��ط مختص پیتزا 
هات نیس��ت( وص��ل می ش��وید و پیتزای تان را 

سفارش می دهید. 
ب��ه طور کل��ی ب��رای دریافت س��فارش تان در 
هر جایی که هس��تید، ابتدا پیت��زا هات از طریق 
وب سایت و اپلیکیش��ن خود پیتزای مورد عالقه 
شما را شناسایی می کند. زمانی که شما احساس 
گرس��نگی کردید با فشار دادن دکمه زبانه کفش 
از طری��ق بلوت��وث ی��ا تکنول��وژی موقعیت یاب 
جغرافیایی س��فارش ش��ما به نزدیک ترین پیتزا 

هات ارسال و بعد غذا برای تان آورده می شود. 
آژان��س تبلیغات��ی Droga5 ای��ده تولید این 
کتانی ها را زمانی مطرح کرد که قبال توس��ط یک 
طراح لس آنجلس��ی به ن��ام آکا  دومینیک معروف 
ب��ه جراح کفش- کس��ی ک��ه در دنی��ای تجارت 
کفش های سفارش��ی نام آشناس��ت- مطرح شده 

بود. 
دیوی��د دنیل��ز، مع��اون رس��انه و تبلیغات در 
 Yum م��ورد فروش��گاه های زنجی��ره ای برن��د
 Droga5 می گوید تبلیغات برگرفته از ایده های

مشتری های آنها را کامال ذوق زده کرده است. 
او اضاف��ه می کند: »ما عاش��قش ش��دیم.« این 
یکی از ایده هایی بود ک��ه بالفاصله بعد از دیدن، 

خواهان خریداری آن شدیم. 
ای��ن ایده می توان��د با پیمودن مس��یر خود به 
درس��تی در چارچوب یک برنامه سرگرم کننده ما 

را به موفقیت برساند. 
 آنه��ا ب��ا طراحی کامال زیبا ب��رای این فصل از 
مسابقات مناسب هستند، اگرچه این کتانی ها بعد 
از مدتی داغ می ش��وند اما طراحی آنها به گونه ای 

است که بتوانند خنک شوند. 
ای��ن کتانی ه��ای دس��ت دوز به تع��داد خیلی 
محدودی تولید ش��ده که شامل 64 جفت کفش 

برای 64 تیم حاضر در مسابقات است. 
 بازیکن ه��ا می توانند با پوش��یدن این کفش ها 
زمانی که پا به میدان مس��ابقه می گذارند تاثیرات 
ش��گرفی را روی مردم��ی که آنها را از رس��انه ها 

تماشا می کنند بگذارند. 
اما تعداد کمی از هواداران خوش ش��انس پیتزا 
هات توانستند صاحب چندین جفت از این کفش 

شوند. 
نکت��ه قابل توجهی که بیش از همه مورد تاکید 
قرار می گیرد این اس��ت که ش��ما چقدر راحت و 
آس��ان می توانید توس��ط وس��ایل الکترونیکی و 
دیجیتالی )تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ( یا توییتر، 
یاه��و مس��نجر از مغازه ه��ای پیتزا ه��ات، پیتزا 

سفارش دهید. 
این برنامه مطابق خواس��ت آنها ب��رای ارتقای 
ف��روش پیتزا ه��ات در ماه های م��ارس و آوریل 

طراحی شد. 
تنها با ضربه زدن روی دکمه کفش مبلغ 7 دالر 
و 99 س��نت از شما دریافت می شود تا این برنامه 
اجرایی ش��ده و س��فارش ش��ما به صورت آنالین 

گرفته و برای تان غذا آورده شود. 
پیتزا ه��ات برنامه ه��ای دیگری ه��م دارد که 
می خواهد به صورت همزم��ان اجرایی کند اما در 
ح��ال حاضر با برگ��زاری این دوره از مس��ابقات 
بس��کتبال بهترین زمان فراهم ش��ده است که با 

آسان ترین روش سفارش آنالین غذا داد. 
دنیلز می گوید: »تا جایی که ما می دانیم تا قبل 
از این چنین چیزی اجرایی نشده است.« احساس 
ما این است که این کار بتواند از لحاظ فرهنگی و 

اقتصادی اثرات بجا و موثر خود را بگذارد. 
س��فارش  ب��رای  کتانی ه��ا  ای��ن  بنابرای��ن 
پیت��زا بس��یار خ��وب هس��تند ام��ا آی��ا ب��رای 
هس��تند؟  خ��وب  ه��م  بس��کتبال   بازی ه��ای 
آیا بازیکن ها واقعا می توانند از آنها در زمین بازی 

استفاده کنند؟ 
دنیلز با خنده اضافه می کند: »ما هنوز به چیزی 
که در آینده های دور فکر می کنیم نرسیده ایم.« 

سهشنبه
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مشتریان ابدیکافه بازاریابی
روش های فروش اینترنتی  برای کسب و کارهای کوچک و خانگی 

کاتالیزوری به نام بازارهای اینترنتی 
تجارت الکترونیک به تازگی در کشـور ما نفوذ 
بسـیار زیادی داشته اسـت و اکثر فروشندگان 
مایل هستند که از مزایای این روش کم هزینه و 
پرمنفعت برای بازاریابی و فروش محصوالت شان 

اسـتفاده کننـد. در واقع ایـن روش راه را برای 
بسـیاری از کسـب و کارهای کوچک هموار کرده 
اسـت تا بتواننـد بخش هـای بیشـتری از بازار 
موردنظرشان را در دسترس داشته باشند. برای 
راه اندازی فـروش اینترنتی، الزم بـه راه اندازی 
وب سایت نیسـت. این کار نیازمند ثبت شرکت، 

اخـذ مجوز جهـت درگاه پرداخـت الکترونیک، 
سـرمایه گذاری و تبلیغات برای بـاال بردن رتبه 
وب سـایت و... است که به هیچ عنوان برای یک 
تجارت کوچک قابل اجرا نیسـت. در اینجا قصد 
داریم چند روش مناسب برای فروش محصوالت 

از طریق اینترنت را معرفی کنیم.

در حال حاضر، یکی از 
روش هایی که می توان 

محصوالت را از طریق اینترنت 
به فروش رساند، شبکه های 

اجتماعی هستند.
 در کشور ما شبکه اجتماعی 

اینستاگرام، مخاطبان زیادی را 
جذب کرده است

تلفنمستقیم:86073279 www.forsatnet.ir شماره751

رضا زینلی فرزانه روحی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

پیام ناوی
 رئیس هیأت علمی اتاق مدیریت ارتباط با مشتری ایران



برای مطالعه 660 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.
رک  گویی را در شرکت  تان تقویت 

کنید

اغلب بخش  های یک ش��رکت به جای آنکه به  صورت 
یک گ��روه مفی��د فعالیت کرده و س��عی در پیش��برد 
اهداف کلی س��ازمان داشته باشند، غرق در کاغذبازی و 
سازوکارهای غیرضروری بوروکراتیک هستند. متاسفانه 
برخ��اف آنچه از ابتدا برای ایجاد بخش  های مختلف در 
ش��رکت ها مدنظر بوده اس��ت، اکنون گروه  های مختلف 
موج��ود در هر ش��رکتی بدل ب��ه یک عام��ل بازدارنده 
نوآوری و کارایی بهتر شده  اند. به این مسئله دشوار باید 
تمای��ل اغلب کارمندان به پنهان  کاری را نیز اضافه کرد. 
در واقع پنهان  کاری کارمندان پدیده  ای است که به علت 

ترس از عواقب رک  گویی به وجود آمده است. 
اگرچه ایده حاضر در مورد فواید رک  گویی و صداقت 
کارمندان اس��ت، ب��ا این حال قصد ن��دارم تنها به ذکر 
نصیحت  های معمول��ی پرداخته و وقت  تان را هدر دهم. 
آنچ��ه در ای��ن مورد مدنظر من اس��ت، اهمی��ت ایجاد 
تغییرات اساس��ی در راستای مطمئن ساختن کارمندان 
در مورد مزایای صداقت در محیط کاری است. به عبارت 
س��اده، ش��ما باید تاش کنید تا احساس خطری را که 
کارمندان را وادار به مخفی  کاری می کند، خنثی کنید. 

در ادامه به بررسی این موضوع از دیدگاه صاحب  نظران 
و مدیران برجسته خواهیم پرداخت. 

ایده
اگر بخواهیم فردی را که برای نخستین بار به اهمیت 
صداقت در محیط کاری اش��اره کرده اس��ت شناسایی 
کنی��م، تم��ام س��رنخ ها به ج��ک ولش، مدی��ر اجرایی 
افس��انه  ای برند جنرال الکتریک بین سال های 1981 تا 

2001 منتهی می شود. 
بن��ا بر نظر ولش، رک  گویی به ط��ور عمده مربوط به 
طرح پرس��ش  های دش��وار اس��ت. این طراح پرسش ها 
کاما ض��د روش قدیمی تحریک روحی��ه کارمندان به 
روش قدیمی یادآوری دش��واری  های شغلی آنها و تقدیر 
از عملکردش��ان می  باشد. این س��تایش  های کلیشه  ای 
عمدت��ا مقدم��ه  ای برای طرح ای��رادات اساس��ی یا زیر 
س��وال بردن عملک��رد کارمندان اس��ت. اگرچه چنین 
روش قدیمی هنوز هم توس��ط برخ��ی از مدیران مورد 
اس��تفاده قرار می  گیرد، با این حال ولش معتقد اس��ت 
که استفاده از این روش  ها مقوله صداقت را نابود خواهد 
کرد. پیشنهاد جک به عنوان یکی از مدیران خوشنام، با 
اس��تفاده از یک تمثیل شروع می ش��ود: »محیط کاری 
را در نظ��ر بگیرید که در آن اهمیت بس��یار باالیی برای 
صداقت و مسئولیت  پذیری در نظر گرفته شده است. در 
چنین فض��ای آرام و جالبی امکان دوری از مکالمه  های 
کلیشه  ای و بیان اصل موضوع فراهم خواهد بود. در واقع 
دیگر نیازی نیست بی  جهت از کارمندان  تان تعریف کرده 
و سپس به ایراد آنها اشاره کنید. یک راست به سر اصل 

مطلب بروید. «
ولش در ادامه صحبت  های خود نمونه  های جالبی در 
مورد پرسش صریح از کارمندان، بدون نیاز به مبالغه، نام 
برده است. این سواالت را به طور کلی می  توان در موارد 

زیر خاصه کرد: 
•آیا ایده کس��ب  وکاری جالب و س��ودآور دیگری که 

هنوز کسی به آن فکر نکرده باشد، وجود ندارد؟ 
•آیا ما می  توانیم بسیار راحت  تر از دیگر رقبا بر اوضاع 

بازار مسلط شویم؟ 
•خروج از بحران��ی که در آن گی��ر افتاده  ایم، چگونه 

ممکن است؟ 
هنگامی که کارمندان شما پی ببرند که ارائه ایده  های 
واقعی شان که ممکن است برخاف نظرتان باشد، منجر 
ب��ه عواقب خطرناکی مانند از دس��ت دادن شغل  ش��ان 
نمی شود، ایده  های جالبی را مطرح خواهند کرد. اگرچه 
ایج��اد چنین فضای��ی در محیط کار، ک��ه به اصطاح 
»صحب��ت رو در رو« ن��ام دارد، مورد توجه بس��یاری از 
برندها قرار گرفته اس��ت، با این حال راه زیادی تا تحقق 

کامل این شیوه جالب در سطح عمومی وجود دارد. 
اگرچه ولش تاکید زیادی روی صراحت مدیر در رابطه 
با کارمن��دان دارد، با این حال جون تنگ، مدیر اجرایی 
مایکروسافت در چین، به نکته جالبی در خصوص نقش 
تفاوت  های فرهنگی در این موضوع اش��اره کرده اس��ت: 
»اگرچه فرهنگ آمریکای��ی در مورد رابطه صریح میان 
افراد بسیار طبیعی واکنش نشان می دهد، با این حال در 
کشورهای دیگر مانند چین همین صراحت ممکن است 
باع��ث ناراحتی و دلخوری ش��ود. در واقع فرهنگ چین 

نسبت به این موارد حساس  تر است. «
آنچه در عمل باید انجام دهیم

-سازمان  ها نمی  توانند مانند زندگی روزمره مشکات 
را در قالب کنایه مطرح کنند. افراد برای رسیدگی هرچه 

سریع تر به مشکات باید صریح و رو راست باشند. 
-رعای��ت صراحت زبان و صداقت در بیان مش��کات 
س��ازمان می  توان��د منجر ب��ه درک و برداش��ت بهتر از 
مشکات موجود و تسریع فرآیند انتخاب راه  حل شود. 

-مشکل اساسی در مورد مسئله صراحت و راستگویی 
هنگامی اس��ت که در بعضی فرهنگ  ه��ا صراحت بیان 
موجب ناراحتی افراد شده و به تبع آن امری غیر اخاقی 

به حساب می  آید. 
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پاس�خ: نگه داش�تن و ثبت و ضبط حس�اب 
یک کسب و کار از نان شب واجب تر است. البته 
حسابداری بیش�تر مثل رفتن به دندانپزشکی  
می مان�د، هیچ ک�س  تمایلی به گذاش�تن زمان 
و انج�ام ای�ن کار ن�دارد، اما اگ�ر آن  را جدی 

نگیری�م، غفل�ت از ای�ن موض�وع می تواند به 
عواقب جبران ناپذیری منجر شود. 

حس�ابداری یکی  از امور بسیار دشوار است، 
به وی�ژه ب�رای س�ازمان های کوچ�ک و ت�ازه 
تأسیس شده، طبیعی اس�ت که همه به راحتی  
قادر نیستند تا امور و تراکنش های مالی  روزانه 
مانند خریدها، فروش ها، رسیدها و پرداخت ها 

را انجام دهند. اما همه س�ازمان ها باید نسبت 
ب�ه پرداخ�ت مالی�ات ب�ر درآمد که براس�اس 
قانون تصویب ش�ده اس�ت، مواف�ق و جوابگو 
باش�ند. خدم�ات حس�ابداری به ش�ما کمک 
می کند تا هوش�مندانه جزییات نقدی سازمان 
و برنامه ریزی برای آینده را براساس روند مالی 

مدیریت کنید. 

حسابداری

پرسش: کسب و کار کوچک و جمع و جوری دارم که رو به توسعه است. اخیرا از دوست و آشنا خیلی می شنوم که مرا به انجام 
دقیق امور حس�ابداری توصیه می کنند. آیا الزم اس�ت در این مقطع از کارم برای انجام امور حسابداری هزینه کنم؟ ممکن 

است از این جهت دچار مشکلی شوم؟ 
کلینیککسبوکار

ترفند هایی مناسب برای کسانی که 
دورکار هستند 

یکی از روش های کسب درآمد که با پیشرفت تکنولوژی 
میسر شده ، کار در منزل یا به اصطاح دورکاری نام دارد 
که مورد استقبال صاحبان کسب وکار و همچنین کارجویان 
قرار گرفته است و هر روز به شمار افرادی که دورکاری را 
انتخاب می کنند، افزوده می شود. دورکاری برای صاحبان 
کسب وکار بسیار مفید است، زیرا باعث می شود کارمندانی 
را اس��تخدام کنند که نیازی به حضورش��ان در محل کار 
نیس��ت. همین امر نیز به کاهش هزینه ها کمک می کند، 
زیرا نیازی نیس��ت برای کارمندان دورکار مزایایی مانند 
سرویس حمل ونقل در نظر گرفته شود یا تجهیزاتی برای 
انجام دادن کارها بخواهند. البته مزایایی برای افرادی که 
به ص��ورت دورکاری فعالیت می کنند نیز وجود دارد. آنها 
می توانند به تحصیل شان ادامه دهند و درآمد کافی داشته 
باشند یا بتوانند همزمان برای شرکتی کار و در شهر دیگری 
زندگی کنند. در هر صورت دورکاری نیز مانند هر فعالیت 
دیگری دارای چالش های خاص خود است. اما نکته ای که 
وجود دارد این است که می توان با کمتر کردن چالش ها و 
اعمال تغییراتی در نحوه کار کردن، روی میزان خاقیت، 

عملکرد مفید و بازخورد تاثیر بسزایی گذاشت. 
قص��د داریم به ترفند هایی اش��اره کنیم که قطعا برای 
کس��انی که به صورت دورکاری فعالیت می کنند بس��یار 

مفید خواهد بود. 
فضای کار مناسب برای خود بسازید

داش��تن یک فضای کار مناسب از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار اس��ت. مانند هر فعالیت��ی، کار در خانه نیز نیاز 
به تمرک��ز دارد و بدون اعمال تغییراتی در فضای کارتان 
نمی توانید به تمرکزی که نیاز دارید برسید. اگر می خواهید 
بهترین عملکرد را داشته باشید اتاقی را در خانه شخصی تان 
به اتاق کار تبدیل کنید. حتی بهتر است طراحی این اتاق 
نیز به صورت اداری باشد تا بتوانید خود را در محل کارتان 
فرض کنید. اگر امکان اینکه اتاق کار داش��ته باش��ید را 
نداری��د، می توانید با قرار دادن یک میز اداری در اتاق تان، 
فضای مناسب برای کار ایجاد کنید. حتی می توانید برای 
کارتان یک کامپیوتر یا تلفن مخصوص داشته باشید. این 
کار نه تنها باعث می شود مسائل کاری را از مسائل زندگی 
خصوصی تان جدا کنید بلکه راحت تر می توانید تمرکز خود 

را روی کارهای تان معطوف کنید. 
برای زمان تان برنامه ریزی کنید

داشتن یک برنامه ریزی درست می تواند به ایجاد تعادل 
در انجام کارهای معم��ول روزانه کمک کند. برنامه ریزی 
نه تنها به ش��ما کمک می کند تا تم��ام فعالیت های مهم 
روزان��ه را در نظر بگیرید و انجام دهید، بلکه در مدیریت 
زمان نیز می تواند فواید زیادی به همراه داشته باشد. برای 
اینکه بتوانید برنامه ریزی درستی داشته باشید می توانید 
از اپلیکیشن های مدیریت زمان استفاده کنید. برای مثال 
اپلیکیشنی به نام 30/30 می تواند به شما یادآوری کند که 
چه فعالیتی ناتمام باقی  مانده اس��ت و چه زمانی باید چه 
کاری را انجام دهید. از مزیت های این اپلیکیشن، داشتن 
تایمر برای انجام فعالیت هاست و همچنین می شود چند 
وظیفه را به صورت همزمان زمان بندی کنید. اگر در انجام 
وظیفه ای به مشکل برخوردید این اپلیکیشن به شما کمک 
می کند تا با تنظیم زمان انجام وظایف دیگر بتوانید کارهای 
عقب افت��اده را انجام دهید. اینکه بدانید انجام یک وظیفه 
چقدر طول خواهد کشید می تواند کمی سخت باشد، اما 
تکنولوژی در این زمینه نیز به شما کمک می کند. یکی از 
کارهایی که برای افزایش مهارت تان باید انجام دهید این 
است که متوجه شوید چقدر زمان برای انجام یک وظیفه 
صرف می کنید. استفاده از برنامه های مدیریت زمان به شما 
کمک می کنند تا متوجه شوید هر وظیفه چقدر زمانبر است 
و با بررسی اینکه آیا زمان سپری شده مناسب است یا خیر، 

می توانید علت اتاف وقت را متوجه شوید. 
برنامه های مدیریت زم��ان در فضای آناین نیز وجود 
دارند که با اس��تفاده از آنها می توانید به زمان سپری شده 
در انجام وظایف واقف شوید. از میان این برنامه ها می توان 
به Toggl اشاره کرد که می تواند به شما نشان دهد چه 

زمانی از روز دارای بهترین عملکرد هستید. 
فرض کنید در محل کارتان فعالیت می کنید

اگر در شرکتی کار کرده باشید حتما با قوانینی که در 
شرکت ها رعایت می شود، آشنا هستید. برای اینکه بتوانید 
در فعالیت به صورت دورکار از عملکرد باالتری بهره ببرید، 
باید قوانینی مانند قوانین شرکت ها داشته باشید. برای مثال 
اگر 8 س��اعت از روز را به انجام وظایف اختصاص داده اید، 
در میان این س��اعت ها به انج��ام کار دیگری نپردازید. به 
یاد داشته باشید کار در منزل یا دورکار بودن نباید معنی 
نامتعارفی از آزادی عمل داش��ته باشد. اگر می خواهید در 
فعالیت های تان موفق باشید، باید از قوانین خاصی پیروی 
کنید. برای مثال زمانی را که به انجام وظایف تان اختصاص 
داده اید تنها با انجام آنها سپری شود و کارهای شخصی تان 
را انجام ندهید. البته می شود از مزیت های دورکاری استفاده 
کرد. زمان های کاری را به چهار نوبت دو س��اعته تقسیم 
کنید و در میان هر نوبت، استراحت 30 دقیقه ای داشته 
باشید. در چنین حالتی می توانید زمانی برای چک کردن 

ایمیل ها و انجام امور دیگر داشته باشید. 
برای استراحت نیز زمان بندی کنید

یکی از مشکاتی که شاید بعضی از افراد دورکار با آن مواجه 
شوند این است که نسبت به شرکت، در منزل بیشتر کار کنند. 
البته این موضوع کاما قابل درک است. شما قبل از رفتن به 
شرکت زمانی را به آماده شدن و رفتن به محل کار اختصاص 
می دهید. وقتی از محل کار خارج می شوید نیز زمانی برای 
رس��یدن به منزل سپری می شود.  شاید بابت سپری شدن 
این زمان ها هزینه ای دریافت نکنید اما باید قبول کرد که آنها 
نیز به ساعات کاری شما اضافه می شوند و وقتی بخواهید در 
خانه کار کنید متوجه می شوید که ساعات بیشتری را به انجام 
وظایف اختصاص داده اید زیرا شما کل زمان سپری شده در 
روز معمول کاری را به کار کردن به صورت دورکار اختصاص 
می دهید.  در نتیجه افزایش کار باعث می شود میزان خستگی 
شما بیشتر شود. بهترین کار این است که از زمان به بهترین 
شکل استفاده کنید و در کنار زمان بندی برای انجام وظایف، 
زمانی را نیز به استراحت در بین فعالیت ها اختصاص دهید.  
در نظر داشته باشید که گاهی اوقات ممکن است وظایفی را 
که برای روزتان در نظر گرفته اید، نتوانید به طور کامل انجام 
دهید اما می توانید زمانی را مشخص کنید که روز کاری تان 
به پایان می رسد. این کار باعث می شود در طول روز مدیریت 

بهتری در سپری کردن زمان داشته باشید.    
Zoomit. ir                

مدیریت امروز

ب��رای پنجمین س��ال متوالی 
بدتری��ن   wall  st  7.24
کمپانی ه��ای دنیا از نظ��ر مزایا 
برای کارمندان را مشخص کرده 
اس��ت. wall st 7.24 ه��زاران 
نقدی را ک��ه کارمندان مختلف 
در وب س��ایت glassdoor ب��ه 
اشتراک گذاشته اند بررسی کرده 
است. این سایت منبعی از بیش 
از 8 میلی��ون نق��د از کارکن��ان 
بی��ش از 540 ه��زار کمپانی در 
سراس��ر دنیاست. در مصاحبه ای 
اس��کات   wall st   7.24 ب��ا 
دوبروس��کی یکی از سخنگویان 
glassdoor س��ه عامل رضایت 
بلند مدت کارکن��ان را این گونه 
ذکر کرد: فرهن��گ و ارزش های 
یک کمپانی، موقعیت های شغلی 
و اعتم��اد به رهب��ری مجموعه. 
از نظر دوبروس��کی هر شرکتی 
می تواند این سه ویژگی را با توجه 
کردن به بازخورد های کارمندان و 
تاش برای حل مشکات آنان در 

یک بازه زمانی تقویت کند. 

 kraft Heinz-10
 company

امتیاز: 2.6 
تعداد کارمندان: 42 هزار نفر 
زمینه فعالیت تولید مواد غذایی

میزان رضای��ت از مدیرعامل: 
24درصد 

 kraft Heinz کمپان��ی 
برخ��ی از محبوب تری��ن برند ها 
 kraft. Heinz. Oscar مانند
  mayer.. jell-o. planters
را در ایاالت متحده تولید می کند. 
این کمپانی در س��ال2015 در 
 kraft نتیجه ادغام گروه غذایی
و شرکت h. j Heinz به وجود 
آمد. بسیاری از کارمندان معتقدند 
این ادغام تأثیر بدی در ش��رایط 
کمپانی داش��ته است. این ادغام 
منج��ر به تعطیلی ش��عبات و از 
دس��ت رفتن ش��غل های زیادی 
ش��د. کارمندان به سیاست های 
صرفه جویانه کمپانی و ش��رایط 
سخت ش��ان برای ایج��اد تعادل 
میان زندگی حرفه ای و مس��ائل 
شخصی اعتراض داشته اند. یکی 
از کارکنان س��ابق این ش��رکت 
از شهر پنس��یلوانیا نوشته است: 
»روسای ش��رکت ها به کارکنان 
ش��ان هیچ اهمیت��ی نمی دهند 
آنها ققظ به فکر س��ود و درآمد 

خودشان هستند.«

 Dillard-9
امتیاز: 2.6 

تعداد کارمندان: 40 هزار نفر 
زمینه فعالیت: فروش��گاه های 

زنجیره ای 
میزان رضای��ت از مدیرعامل: 

37درصد 
این کمپانی که در سال 1938 
توس��ط ویلیم تی دی��ار بنیان 
گذاشته شده امروزه بیش از300 
شعبه در 29 ایالت دارد. با وجود 
ثبت رسمی در سال 1969 دیارد 
هنوز ویژگی های یک کسب و کار 
خانوادگ��ی را دارد. اخی��را چهار 
نف��ر از خواهران و ب��رادران بیل 
دی��ارد دوم به عن��وان مدیران 
اجرای��ی کار می کنن��د و ویلیام 
دیارد س��وم فرزن��د مدیرعامل 
دوم شرکت مشغول به کار است. 
هرچند خانواده دیارد از وضعیت 
شغلی ش��ان راضی هس��تند، اما 
کارکن��ان آن��ان دل خوش��ی از 
کارش��ان ندارند. با امتیاز 2.6 در 
سایت glassador برای پنجمین 
سال متوالی این شرکت در میان 

بد ترین کمپانی ه��ا از نظر مزایا 
برای کارمندان جای گرفته است. 
توقع غیر واقعی برای میزان فروش 
و مدیریت ناکارآمد را کارمندان 
از دالی��ل اصلی نارضایتی ش��ان 
دانسته اند. عاوه بر خراب بودن 
روحیه کارمندان به نظر می رسد 
اوضاع بازار هم برای این شرکت 
مساعد نباشد. در مقایسه با سایر 
فروشگاه های زنجیره ای سود این 
ش��رکت افت داش��ته است. این 
کمپانی در س��ال مال��ی 2015 
درآمدش را معادل 269.4 میلیون 
دالر اعام کرده است که افت قابل 
توجهی به نس��بت رقم 331.9 
میلیون دالری س��ال قبل نشان 

می دهد. 
 radioshack-8

امتیاز: 2.6
تعداد کارمندان: نامعلوم 

زمینه فعالیت خرده فروش��ی 
محصوالت الکترونیکی 

از  رضای��ت  می��زان 
مدیرعامل: 40درصد

م  ع��ا ا ز  ا پ��س 
ورشکس��تگی در فوریه 
2015 این شرکت اعام 
کرد که قصد دارد نیمی 
از ش��عباتش را را ببندد 
و ه��زاران کارمندش را 
برکنار کند. بس��یاری از 
شکایت ها از این کمپانی 
ب��ه خاطر همی��ن طرح 

بستن ش��عباتش است. بسیاری 
از کارمن��دان ای��ن کمپانی ادعا 
کرده ان��د که ش��یفت های کاری 
زیادی را بدون داشتن حتی یک 
مشتری سپری کرده اند. کارکنان 
درآمد کم و مدیریت غیر حرفه ای 
را از ضعف های کمپانی می دانند. 

 Dish-7
امتیاز: 2.6 

تعداد کارمندان: 18 هزار نفر 
ارائه دهنده  زمین��ه فعالی��ت: 

خدمات گیرنده های ماهوار ه ای 
میزان رضای��ت از مدیرعامل: 

42درصد 
مش��ابه ب��ه موقعی��ت اکث��ر 
کمپانی های این لیس��ت درصد 
زی��ادی از مش��اغل در dish به 
خدمات مشتریان مربوط می شود 
و باز هم مانند بقیه شکایت های 
این لیس��ت کارکن��ان dish از 
ساعات کاری زیاد و عدم برقراری 
تع��ادل بین زندگی ش��خصی و 
کاری گله مند هس��تند. شرایط 
نامناس��ب کارمن��دان در اهداف 
کلی کمپانی و همچنین در جنبه 
اقتصادی تأثیر داشته است. سهام 
این ش��رکت س��قوط 25درصد 
سختی را در سال 2015 تجربه 
کرد. در همین رابطه سهام شرکت 
از928.9 میلیون دالر در س��ال 
2014 به 769.3 در سال 2015 

رسید. 
kmart-6
امتیاز: 2.6 

تعداد کارمندان: 178 هزار نفر 
زمینه فعالیت فروش��گاه های 

زنجیره ای 
میزان رضای��ت از مدیرعامل: 

20درصد
Kmart یک خرده فروش��ی 
دیگر با آمار فروش در حال افت 
و کارکن��ان ناراضی اس��ت. این 
مجموعه فروشگاه های زنجیره ای 
متعلق به ش��رکت sears است 
که خ��ودش نیز در این لیس��ت 
به عنوان یکی از بدترین کمپانی ها 
حض��ور دارد. Kmart در ی��ک 
دهه و نیم اخیر افت ش��دیدی را 
تجربه کرده اس��ت و این فروش 
کمتر به معنی پرداخت دستمزد 
پایین تر ب��ه کارکنان اس��ت. در 
glassdoor کارکنان از دستمزد 

پایی��ن، س��اعت های کاری زیاد 
و مدیری��ت غیر قابل دسترس��ی 
انتق��اد کرده اند.  ای��ن ش��رکت 
همانند بسیاری از فروشگاه های 
زنجی��ره ای دیگر kmart هم در 
بازار رقابت با غول های الکترونیک 
مانند آمازون ضربه خورده است 
و تعداد فروش��گاه هایش تدریجا 
رون��دی نزولی را ط��ی می کند. 
تعداد فروش��گاه های این برند در 
ایاالت متحده از 1152 شعبه در 
پایان س��ال مالی 2013 به 941 
شعبه در پایان سال مالی 2015 

رسیده است. 
 xerox-5
امتیاز: 2.6 

تعداد کارمندان: 143600 نفر
زمینه فعالیت خدمات فناوری 

اطاعات 
میزان رضای��ت از مدیرعامل: 

36درصد 
کارمندان این شرکت از درآمد 
ثابت و مدیریت ناکارآمد گله دارند. 
مدیرعامل این شرکت اورسوال برنز 
که با کار مداوم در طول 36 سال 
خودش را از جای��گاه کارآموز به 
مدیرعامل رسانده است و نخستین 
زن آمریکایی آفریقای تبار است 
که به چنین جایگاهی در یکی از 
500 کمپانی ثروتمند آمریکایی 
دس��ت یافته، تنه��ا 36درصد از 

رضایت کارکنان را کس��ب کرده 
اس��ت. به دنبال مزایا و ش��رایط 
س��طح پایین ب��رای کارمندان و 
ع��دم اعتماد به مدیریت کمپانی 
فروش Xerox در سال های اخیر 
افت داشته است. فروش ساالنه از 
20 میلیارد دالر در س��ال 2013 
به 19.5 در 2014 و 18 میلیارد 
دالر در سال 2015 رسیده است. 

sears-4
امتیاز: 2.6

تعداد کارمندان: 178 هزار نفر
زمینه فعالیت: فروش��گاه های 

زنجیره ای 
میزان رضای��ت از مدیرعامل: 

19درصد
فروش��گاه    705   sears
زنجیره ای در بی��ش از 50 ایالت 
دارد. امس��ال ب��رای دومی��ن بار 
متوالی sears در لیست بدترین 
کمپانی ه��ا از نظ��ر خدم��ات به 
کارکن��ان ق��رار گرفت��ه 
اس��ت. تع��داد زی��ادی از 
کارکن��ان این برن��د ادعا 
ک��ه حداق��ل  کرده ان��د 
دس��تمزد را می گیرن��د و 
برای  درخواست های شان 
افزایش حقوق رد می شود. 
این ش��رکت،  مدیرعامل 
نی��ز در  لمپ��رت  ادوارد 
میان منفور ترین مدیران 
عامل در ای��االت متحده 
ق��رار دارد. کمپان��ی پس 
از منصوب ش��دن لمپرت در این 
پس��ت هر سال 1.1 میلیارد دالر 
را از دس��ت داده اس��ت. شرایط 
نامناس��ب رفاهی برای کارمندان 
همچنین بر تجربه خرید مشترین 
این برند تأثیر گذاشته است. بنا بر 
ACSI فروشگاه های sears در 
لیس��ت بد ترین فروشگا ها از نظر 
جلب رضایت مش��تری در رتبه 

دوم جای گرفته اند. 
 Family Dollar Stores-3

امتیاز: 2.5 
تعداد کارمندان: 60 هزار نفر 

زمینه فعالیت فروشگاه هایی که 
اجناس را با تخفیف ارائه می دهند 
میزان رضای��ت از مدیرعامل: 

36درصد
با 8042 ش��عبه در 46 ایالت 
برند family dollars در سراسر 
کشور نامی آشنا به حساب می آید. 
  glassador براس��اس اطاعات
مدیریت بی کفایت و عدم برقرار 
تعادل بین زندگ��ی خانوادگی و 
کاری مشکات عمده کارمندان 
است. یکی از کارکنان این کمپانی 
در میشیگان با صراحت دستمزد 
کم، ساعات کاری زیاد و توقعات 
غیرواقعی کارفرما را مش��کل این 

شرکت دانسته است. 
Family dollarتوسط رقیب 
پیشینش dollar tree در سال 

2015 خریداری شد. پس از نقل 
و انتقاالت گری فیلبین به عنوان 
مدیرعامل جدید شرکت منصوب 
شد، اما او تاکنون نتوانسته تأثیر 
چندانی روی کارمندانش بگذارد 
و رضای��ت 36درصد کارمندانش 
در سایت glassador گواهی بر 

این مدعاست. 

 Express scripts-2
امتیاز: 2.5

تعداد کارمندان: 25900 نفر
زمینه فعالی��ت: بیمه خدمات 

درمانی 
میزان رضای��ت از مدیرعامل: 

79درصد
با 2.5 امتیاز این شرکت مشترکا 
به عنوان کم امتیاز ترین شرکت در 
ایاالت متحده در زمینه مزایا برای 
کارمندان انتخاب ش��ده اس��ت. 
کارمندان  مدیریت غیر حرفه ای، 
سختی برقراری تعادل بین زندگی 
کاری و ش��خصی و س��اعت کار 
طوالنی را از معایب این کمپانی 
دانسته اند. بسیاری از کارمندان از 
ساعت کاری 10 ساعته در طول 

روز گفته اند. 
هرچند این بار اولی نیست که 
express scripts در لیس��ت 
بد تری��ن کمپانی ه��ا از نظر مزایا 
برای کارکنان قرار گرفته اس��ت، 
اما به نظر می رسد که این شرکت 
بزرگ قصد تغییر اوضاعش را دارد. 
در ابتدای س��ال 2016 به عنوان 
مدیرعام��ل ب��ه روی کار آم��د. 
مدی��ران عامل می توانند تأثیرات 
گسترده ای روی فرهنگ کار یک 
کمپانی داشته باشند و بسیاری از 
احساسات منفی کارکنان می تواند 
با رفتن جورج پاز مدیرعامل قبلی 
از بین برود. آم��ار باالی رضایت 
از مدیرعامل جدی��د گویای این 

نکته است. 
Forever 21 .1

امتیاز: 2.5
تعداد کارمندان: 30 هزار نفر

میزان رضای��ت از مدیرعامل: 
30درصد 

زمینه فعالیت: خرده فروش��ی 
پوشاک 

متوسط امتیازی که کارمندان 
Forever 21 ب��ه این ش��رکت 
داده اند 2.5 س��تاره از پنج ستاره 
اس��ت که این کمپانی را همراه با 
دو شرکت دیگر به طور مشترک 
به عنوان بدترین برندها در زمینه 
خدم��ات به کارکن��ان در ایاالت 
متحده قرار داده اس��ت. بسیاری 
از کارمندان مزایای نامناس��ب و 
قوانین س��ختگیرانه کمپانی را از 
 forever 21 دالیل اش��کاالت
دانس��ته اند. در طول سال ها این 
ش��رکت با ش��کایت های حقوق 
زیادی مواجه ش��ده که تعدادی 
از آنها از طرف کارمندان خودش 
بوده است. در س��ال 2012 پنج 
نفر از کارمندان ش��کایت حقوق 
سنگینی را علیه این شرکت اقامه 
کردند. شکات مدعی شده اند که 
آن��ان و همکاران ش��ان دائما در 
طول ساعت ناهار و ساعات پس 
از شیفت کاری شان بدون پرداخت 
اضافه کاری بر سر کار نگه داشته 
می شدند تا کیف های شان را برای 
بازرس��ی تفتیش کنند -یکی از 
سیاست های پیشین کمپانی برای 
جلوگیری از خسارت های مالی- 
همچنین بس��یاری از کارمندان 
در س��ایت glassdoor مدعی 
شده اند که به آنها حتی تا ساعت 
2 نیمه شب و بعد از آن هم اجازه 
خروج داده نمی ش��ده و معموال 
هیچ مبلغی جهت اضافه کاری در 
آن ساعات دریافت نمی کرده اند. 

کارتابل

بدترین کمپانی های دنیا برای کارمندان 

Kmart یک خرده فروشی دیگر با 
آمار فروش در حال افت و کارکنان 

ناراضی است. این مجموعه 
فروشگاه های زنجیره ای متعلق به 
شرکت sears است که خودش 

نیز در این لیست به عنوان یکی از 
بدترین کمپانی ها حضور دارد

www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073279
سهشنبه
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 4 نکته مهم
درباره بازار خودروی چین

بازار خ��ودروی چین در یک کالم، بس��یار بزرگ و 
اغوا کننده اس��ت. با توجه به جمعیت بس��یار زیاد این 
کشور و همچنین رش��د اقتصادی خیره کننده آن در 
یک دهه اخیر این روزها بازار خودروی چین یک بازار 
بسیار بزرگ است که برندهای معتبر و معروف جهان را 
به سوی خود جذب می کند. کارشناسان حوزه خودرو 
معتقدند ک��ه ظرفیت های قابل توجه ب��ازار خودروی 
چین در نوع خود بی نظیر بوده و به نظر نمی رسد هرگز 
بازاری مش��ابه با بازار خ��ودروی چین در جهان ایجاد 
شود.  در ادامه نگاهی خواهیم داشت به چهار نکته مهم 
در رابط��ه با بازار خودروی چین و ویژگی های عمده و 

برجسته آن را بررسی خواهیم کرد. 

1 – بزرگ ترین بازار خودروی جهان
ب��ازار خ��ودروی س��واری در چی��ن در یک کالم 
بزرگ ترین بازار خودروی جهان محس��وب می شود. 
این بازار از س��ال 2009 میالدی تاکنون که فعالیت 
خودروسازان بین المللی در آن به صورت قابل توجهی 
افزای��ش یافت��ه ، همچنان رکورد خ��ود را به عنوان 
بزرگ ترین بازار خودروی جهان حفظ کرده اس��ت. 
در س��ال 2015 میالدی ش��رکت های خودروسازی 
فعال در بازار چین 21 میلیون و 100 هزار دستگاه 
خودرو در بازار این کشور به فروش رساندند که این 
میزان رش��دی 7درصدی را نس��بت ب��ه مدت زمان 

مشابه سال گذشته میالدی نشان می دهد. 
کارشناس��ان معتقدن��د که خری��داران خودرو در 
چین بس��یار خوش شانس هس��تند چراکه بیشتر از 
هر خریدار دیگری در سراس��ر جه��ان حق انتخاب 
داش��ته و می توانند از میان طیف وس��یع و متنوعی 
از برندهای بومی چینی و بین المللی خودروی مورد 
نظر خود را انتخاب کنند. این روزها تعداد برندهای 
خودروس��ازی فعال در بازار خودروی چین به صورت 

اعجاب انگیزی بسیار زیاد است. 

2 – فعالیت تعداد قابل توجهی از برندها در 
بازار چین

براس��اس گزارش های منتش��ر شده در س��ال 2016 
میالدی، بیش از 130 برند فعال در حوزه تولید خودروی 
س��واری در بازار چین وجود دارند که محصوالت خود را 
به بازار این کش��ور عرضه می کنند. این در حالی است که 
احتماال در زمان انتشار این گزارش تعداد این برندها باز هم 
افزایش یافته است. طبق مطالعات صورت گرفته سه دسته 
برند خودروسازی در بازار خودروی چین فعالیت می کنند؛ 
برنده��ای خودروس��از خارج��ی نظیر آئ��ودی، برندهای 
خودروسازی چینی مانند جیلی و در نهایت برندهایی که 
به صورت ش��رکت های سرمایه گذاری مشترک و به عنوان 
زیرمجموع��ه خودروس��ازان خارج��ی و چین��ی در بازار 
خودروی این کشور فعالیت می کنند.  این در حالی است 
که برنده��ای بومی چینی معموال محصوالت خود را با 
برندهای متنوعی به بازار عرضه می کنند. گفتنی است 
این برندها تنها در ش��رایطی وارد لیست خودروسازان 
فع��ال در بازار چین قرار می گیرند که لوگوی مس��تقل 
و منحصر به فردی داش��ته باش��ند. الزم به ذکر اس��ت 
که انتش��ار لیست برندها و ش��رکت های خودروسازی 
فع��ال در چی��ن ب��دون در نظ��ر گرفتن ش��رکت های 
 تولید کننده خودروهای تجاری و خودروهای سنگین و 

نیمه سنگین تهیه و منتشر می شود. 

3 – حضور گران قیمت ترین خودروهای 
موجود در جهان در بازار چین

خری��داران خودروه��ای لوک��س خارج��ی در چین 
بس��یار بدشانس هس��تند، چرا که باید این خودروها را 
با قیمت بس��یار گران تری نسبت به سایر خریداران در 
سراس��ر جهان خریداری کنند. برای نمونه قیمت یک 
دستگاه خودروی مرس��دس بنز میباخ در آمریکا 190 
هزار دالر اس��ت در حال��ی که چینی ها باید برای خرید 
این خودرو در کشورش��ان رقمی معادل 440 هزار دالر 
بپردازند. مثال دیگری که در اینجا می توان به آن اشاره 
 کرد قیمت خودروی فراری برلینتا اس��ت که با قیمت

 323 ه��زار دالر در آمریکا به ف��روش می رود در حالی 
که قیمت این خ��ودرو در چین 810 هزار دالر گزارش 

شده است. 
دلی��ل اصلی ای��ن تفاوت قیمت یک��ی مالیات قابل 
توجهی است که دولت چین از خریداران این خودروها 
دریاف��ت می کند و دیگری کمک به فرآیند کارآفرینی 
در این کش��ور است. به منظور تحقق درآمدهای مورد 
نظر دولت چین از مح��ل واردات خودرو، خودروهایی 
که پیش��رانه های چهارلیتری و بیش��تر دارند مشمول 
مالیات های س��نگین دولت می شوند و به همین دلیل 
با قیمت بسیار گران تری در مقایسه با سایر نقاط جهان 

به فروش می رسند. 

4 – تولید ارزان قیمت ترین خودروهای جهان 
در چین

آن دس��ته از خریداران خ��ودرو در چین که توانایی 
مالی کمتری در مقایسه با سایرین دارند نیز با توجه به 
استراتژی های تولید خودرو در کشورشان می توانند از 
محصوالت ارزان قیمت برندهای بومی چینی استفاده 
کنند. به بیان دیگر ش��هروندان چینی در مقایس��ه با 
س��ایر مردم جه��ان قیمت کمتری ب��رای خودروهای 
مورد نظرش��ان پرداخت می کنند. شایان ذکر است که 
این بخش از ب��ازار خودروی چین محدوده اختصاصی 
برندهای بومی چینی بوده و آنها عمده محصوالت خود 
را ب��رای عرضه به این بخش از بازار طراحی کرده و به 

تولید می رسانند. 
گفتنی اس��ت این روزها برندهای خودروسازی چینی 
ت��الش می کنند با خروج از بخش های ارزان قیمت بازار 
خودروهایی با توان رقابت با محصوالت تولید شده توسط 
خودروس��ازان بین المللی تولید کرده و ب��ه بازار عرضه 
کنن��د. این هدف با توجه ب��ه ارزانی نیروی کار در چین 
و حمایت های دولت این کش��ور از خودروسازان داخلی 
این کش��ور کامال در دس��ترس بوده و باید منتظر ورود 
خودروهای لوکس و نس��بتا ارزان قیمت چینی به بازار 

باشیم. 
www. forbes. com :منبع

یادداشت

چین طی دو دهه گذش��ته رش��د بسیار 
س��ریعی را در تی��راژ تولید خودرو داش��ته 
اس��ت، به طوری که تولید خودرو در چین از 
2میلیون دستگاه در سال 2000 به بیش از 
24 میلیون دس��تگاه در سال 2015 رسید. 
استراتژی چین برای توسعه صنعت خودرو 
به عنوان یک صنع��ت رقابت پذیر جهانی به 
ش��کل جدی تر از اوایل ده��ه 90 میالدی 

آغاز شد. 
در همی��ن راس��تا دولت چین در س��ال 
1991 و در برنامه پنج س��اله هش��تم خود 
صنع��ت خ��ودرو را به عن��وان ی��ک صنعت 
محوری انتخاب کرده و در سال 1994 یک 
سیاست صنعتی جامع برای صنعت خودرو 
طراح��ی کرد که همکاری با خودروس��ازان 
خارجی و استفاده از تکنولوژی و توانمندی 
ای��ن ش��رکت های خودروس��ازی مهم ترین 
برنامه ریزی های ص��ورت گرفته  مش��خصه 
بود. بر این اس��اس خودروس��ازان خارجی 
که برای دسترس��ی به بازار بزرگ و در حال 
رش��د چین عالقه زیادی نش��ان می دادند، 
مجب��ور بودند برای فروش خودرو در چین، 
شرکت های مشترک 50درصد-50درصد با 

شرکای چینی تأسیس کنند. 
این موضوع س��بب ش��د تا خودروسازان 
خارجی موظف ش��وند درص��دی از قطعات 
م��ورد نیاز خ��ود را از داخل چی��ن تأمین 
ک��رده و به ای��ن ترتیب برخ��ی وظایف در 
انتق��ال فناوری و تحقیق و توس��عه به آنها 
تحمیل ش��د. با توجه به بازار بزرگ چین و 
نیاز خودروسازان جهانی به این بازار، دولت 
چی��ن در مذاکرات با خودروس��ازان جهانی 
دست باالتر و برتر را داشت و الزامات زیادی 
در ح��وزه انتقال فناوری به آنان دیکته کرد 
که این موضوع زمینه را برای رشد و توسعه 
روزافزون صنعت خودروس��ازی چین فراهم 

کرد. 
هر چند ط��ی این مدت تی��راژ تولیدات 
خ��ودرو در چی��ن ب��ه میزان چش��مگیری 
افزایش یافته است و این کشور به بزرگ ترین 
تولیدکننده خودرو در دنیا تبدیل شده، اما 
این تولی��د باال چینی ها را ب��ه اهداف خود 
نرسانده است و آنها نتوانسته اند برنامه های 
توس��عه صادرات خود را ب��ا موفقیت دنبال 
کنن��د. عالوه بر این، در س��ال 2009 و در 
میان بح��ران اقتصاد جهان��ی، دولت چین 
تصمی��م گرف��ت حمای��ت خ��ود از صنعت 
داخلی س��اخت خودرو و قطعات را متمرکز 
کند و ش��دت ببخش��د از همی��ن رو برنامه 
تجدید حیات و بازس��ازی صنعت خودرو را 
در دس��تور کار قرارداد براساس این برنامه، 
صادرات خودرو س��واری با برندهای چینی 
بای��د 10درصد از حجم تولید و فروش را به 
خود اختصاص م��ی داد؛ موضوعی که البته 
محقق نشده و خودروسازان چینی براساس 
آمارهای منتشر شده توس��ط اداره گمرک 

ملی این کش��ور تنها 3درصد از حجم تولید 
خود را به کشورهای دیگر صادر کرده اند. 

در ای��ن میان عدم توانایی خودروس��ازان 
به رغ��م  خ��ودرو  ص��ادرات  در  چین��ی 
حمایت های دولتی و همکاری با شرکت های 
خارجی، نش��ان دهنده عدم توانایی رقابت با 
برنده��ای جهانی پس از بیش از 30 س��ال 
سابقه سرمایه گذاری مشترک با آنان است. 
به باور اقتصاددانان و فعاالن صنعت خودرو 
یک��ی از دالیل عدم موفقیت خودروس��ازان 
چینی در توس��عه ص��ادرات، تکیه به منابع 
فناوری ش��رکای خارجی خود بوده اس��ت، 
چراکه خودروس��ازان خارج��ی پلتفرم های 
قدیمی ش��ان را برای توس��عه محصوالت با 
برند چینی در اختیار ش��رکای چینی ش��ان 
ق��رار می دهن��د، درحالی ک��ه خودش��ان از 
فن��اوری به روز بهره می برند، به این ترتیب 
محص��والت چینی هرگز قادر ب��ه رقابت با 

نمونه های خارجی نیست. 
این در ش��رایطی اس��ت که شرکت های 
خودروس��از کره ای که به جای اس��تراتژی 
ب��ه  خارج��ی  مش��ترک  س��رمایه گذاری 
اس��تراتژی تأمین فناوری از منابع متنوع و 
توس��عه درون زا تکیه داشته اند موفق شدند 
به خودروسازان جهانی تبدیل شده و بیش 

از 70درصد از محصوالت آنان به فروش در 
خارج از کره اختصاص دارد. 

ای��ن موضوع بیانگر آن اس��ت که صنعت 
خودروس��ازی چین به رغم برخ��ورداری از 
حمایت های گس��ترده دولت��ی و همچنین 
رش��د و توسعه برق آسای آن هنوز نتوانسته 
به اهداف اقتصادی از پیش مش��خص شده 
خود برس��د و در رشد اقتصادی بزرگ ترین 
اقتصاد آس��یا نقش عمده ای داش��ته باشد. 
با ای��ن وجود همچنان ش��اهد حمایت های 
نظام مند دولت چین از صنعت خودروسازی 
این کش��ور هس��تیم و به رغم مش��کالت و 
موانع موجود بر سر راه خودروسازان چینی 
برای تس��خیر بازارهای جهانی، این کش��ور 
در نهایت ق��ادر خواهد بود با اتکا به نیروی 
کار ارزان خود، سرمایه گذاری های گسترده 
دولت��ی و در نهایت اس��تفاده از تکنولوژی 
خودروس��ازان بین المللی جایگاه مناس��بی 

برای خود در بازارهای جهانی ایجاد کند. 
ای��ن روزها آنچه خودروس��ازان چینی را 
عقب تر از رقبای ش��رق آس��یایی، اروپایی و 
آمریکای��ی خود قرار می دهد ع��دم توانایی 
خودروهای تولید ش��ده توسط شرکت های 
چینی در انطباق با قوانین و اس��تانداردهای 
ایمن��ی و کیفیت��ی اتحادیه اروپ��ا و آمریکا 

اس��ت. به منظور رفع این مش��کل چینی ها 
راه حل را در خرید شرکت های خودروسازی 
بعض��ا ورشکس��ته اروپای��ی نظی��ر ولوو و 
بورگوارد دیده و ت��الش می کنند با احیای 
برنده��ای مذک��ور و ادامه تولی��د خودرو با 
برنده��ای اروپایی س��همی از این بازار را به 
خ��ود اختص��اص داده و در نهای��ت بتوانند 
کیفیت خودروهای تولیدی خود را به میزان 

قابل قبولی باال ببرند. 
خودروسازان  گس��ترده  س��رمایه گذاری 
چین��ی روی توس��عه خودروه��ای برقی و 
هیبری��دی در کن��ار تالش ه��ای ص��ورت 
گرفت��ه ب��رای تولید خودروه��ای خودران 
و هوش��مند در این کش��ور از جمله دیگر 
اقدامات مقامات چینی اس��ت که با هدف 
تولی��د محصوالت ب��ا کیفی��ت و ورود به 
بازاره��ای جهانی ص��ورت می پذی��رد. به 
منظ��ور تحق��ق این ه��دف کارشناس��ان 
معتقدن��د که ش��رکت های خودروس��ازی 
این کش��ور نیازمند تأمین تقاضای به رشد 
موجود در بازار اس��ت. در همی��ن ارتباط 
440 ه��زار تعمیرگاه موج��ود در چین در 
کن��ار 250 ه��زار خرده فروش��ی قطع��ات 
خودرو باید همکاری های خود را گسترش 
داده و نیازه��ای موجود در بازار را برطرف 

کنند. این در حالی اس��ت ک��ه با توجه به 
وجود تنه��ا 100 ارائه کننده خدمات پس 
از ف��روش در چی��ن، آن هم در ش��رایطی 
ک��ه در آمری��کا ش��اهد 200 ارائه کنن��ده 
زنجیره ای خدمات پس از فروش هس��تیم 
به نظر می رسد چینی ها باید در این زمینه 
به سرمایه گذاری پرداخته و زیرساخت های 
خود را در حوزه قطعات مورد نیاز خودروها 
و ارائه خدمات پس از فروش تقویت کنند، 
در این صورت می توان شاهد افزایش تقاضا 
برای خودروهای چینی بود که این موضوع 
در نهای��ت نی��ز منج��ر به بهب��ود کیفیت 
خودروه��ای تولی��د ش��ده با برن��د چینی 

خواهد شد. 
به رغ��م  چی��ن  خودروس��ازی  صنع��ت 
سرمایه گذاری های گسترده و هوشمند پکن 
هن��وز به جایگاه مورد انتظار خود نرس��یده 
و عدم تحق��ق اهداف صادرات��ی آن بیانگر 
نقش نه چندان بزرگ آن در رشد اقتصادی 
بزرگ ترین اقتصاد آسیا است. با این حال در 
صورت حفظ روند فعلی و ادامه حمایت های 
سیستماتیک دولت مرکزی از خودروسازان 
چینی انتظار می رود صنعت خودروس��ازی 
چی��ن ب��ه زودی جای��گاه مناس��بی را در 

بازارهای جهانی به خود اختصاص دهد. 

نقش صنعت خودرو در رشد اقتصادی چین

صنعت خودروس��ازی چین این روزها نفوذ 
گس��ترده ای در بازارهای جهان��ی دارد. این 
موضوع سبب شده است تا بسیاری از فعاالن 
و عالقه من��دان ح��وزه خودرو ب��رای حضور 
خودروهای چینی در بازار سختگیر آمریکای 
ش��مالی لحظه شماری کنند. در همین رابطه 
مایکل دان، متخصص و فعال صنعت خودرو 
می گوی��د: همین االن ه��م در بازار خودروی 
آمری��کای ش��مالی حضور دارن��د. وی که در 
رابط��ه با وضعیت ب��ازار خ��ودروی جهان با 
خبرنگاران و رس��انه ها سخن می گفت اظهار 
داش��ت که برخی ش��رکت های خودروسازی 
چینی ای��ن روزها در بازار خودروی آمریکای 
ش��مالی حض��وری فع��ال دارن��د. براس��اس 
گفته ه��ای آق��ای دان، ش��رکت های چینی 
در ح��د فاصل س��ال های 2010 ت��ا 2016 
در  س��رمایه گذاری  م��ورد   128 می��الدی 
منطقه آمریکای ش��مالی داش��ته اند که کل 
این سرمایه گذاری های صورت گرفته بالغ بر 

5میلیارد دالر است. 
ام��روزه بس��یاری از ش��رکت های چین��ی 
قطع��ات موردنی��از خودروس��ازان فع��ال در 
منطقه آمریکای ش��مالی را تأمین می کنند. 
این در ش��رایطی اس��ت که فعالیت چینی ها 
در بازار خودروی آمریکای ش��مالی به تأمین 
قطعات محدود نشده و بعضی از این شرکت ها 
در زمینه توسعه تکنولوژی خودروهای نسل 
آینده نظیر خودروهای خودران و هوش��مند 

فعالیت می کنند. 
امروزه خودروسازان چینی تالش می کنند 
ب��ا تقوی��ت حضور خ��ود در ب��ازار خودروی 
آمریکای ش��مالی همان استراتژی را درپیش 
بگیرند که پیش تر توسط ژاپنی ها و کره ای ها 
با موفقیت مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. 
این اس��تراتژی حضور ج��دی و قدرتمند در 
کالیفرنیا است. تأسیس استارتاپ هایی نظیر 
و   BYD، Lucid Motors، Karma

Faraday Future توس��ط میلیاردره��ای 
قدرتمند چین��ی در ایال��ت کالیفرنیا بیانگر 
جدیت خودروس��ازان چینی ب��رای پیگیری 
استراتژی است که پیش از این امتحان خود 

را با موفقیت پس داده است. 
مای��کل دان معتق��د اس��ت ک��ه حض��ور 
شرکت های خودروسازی چینی در کالیفرنیا 
به دلیل پیش رو ب��ودن این ایالت در زمینه 
طراح��ی و توس��عه تکنول��وژی خودروهای 
خودران و هوش��مند اس��ت. به عقیده آقای 
دان، چینی ها به رغم مش��کالت متعددی که 
در زمینه افزایش کیفیت خودروهای تولیدی 

خود دارند، به ش��دت خواهان تبدیل شدن به 
یک کشور پیش��رو در حوزه طراحی، توسعه 
و تولی��د خودروه��ای خودران و هوش��مند 
هس��تند. به رغ��م صورت گرفت��ن تالش ها و 
س��رمایه گذاری های گس��ترده، چینی ه��ا در 
حوزه توسعه تکنولوژی خودروهای خودران و 
هوشمند به صورت کامال مشخصی از رقبای 

خود عقب مانده اند. 
و  خودروه��ا  حاض��ر  ح��ال  در  اگرچ��ه 
پیکاپ های تولید شده توسط برندهای چینی 
در ب��ازار خ��ودروی آمریکای ش��مالی دیده 
نمی ش��وند، اما تأثیر صنع��ت خودروی چین 

ب��ر بازار خ��ودروی جهان انکارناپذیر اس��ت. 
به گفته مایکل دان، ش��رکت خودروس��ازی 
BYD در ح��ال حاض��ر نقش بس��یار فعالی 
در تولید و فروش اتوبوس های ش��هری برقی 
داش��ته و از مح��ل ف��روش ای��ن اتوبوس ها 
میلیون ه��ا دالر درآم��د دارد. ع��الوه بر این، 
برخ��ی محص��والت ش��رکت خودروس��ازی 
Buick آمریکا هم اکنون در چین تولید شده 
و به بازار خ��ودروی آمریکا صادر می ش��ود؛ 
موضوعی که تا چند سال قبل تجسم آن نیز 
بس��یار دور از ذهن به نظر می رس��ید. شایان 
ذکر اس��ت که کیفیت مونت��اژ این خودروها 

در چین به قدری باال اس��ت که هرگز متوجه 
چینی بودن آن نخواهید شد. 

به عقیده بس��یاری از کارشناسان و فعاالن 
صنع��ت خودرو، مونتاژ محص��والت برندهای 
مع��روف آمریکای��ی و اروپای��ی اس��تراتژی 
مناس��بی اس��ت ک��ه در نهای��ت می تواند به 
پیش��رفت صنعت خودروی چین کمک کند. 
مای��کل دان در ارتباط ب��ا حضور محصوالت 
خودروسازان چینی در آمریکا می گوید:  فکر 
نمی کنم که چینی ها بتوانند خودروهای شان 
را ب��ا قیمت ه��ای رقابتی به ب��ازار آمریکای 
ش��مالی صادر کنن��د در واقع پیش از حضور 
برندهای چینی در این بازار اقدامات بس��یار 
زیادی باید از سوی چینی ها صورت پذیرد تا 
برندهای بومی چینی بتوانند محصوالت شان 
را در این بازار س��ختگیر به فروش برس��انند.  
مای��کل دان در ادامه س��خنان خ��ود افزود:  
افزایش کیفی��ت خودروهای چینی به همراه 
بهب��ود قابل توجه خدمات پ��س از فروش و 
همچنی��ن راه ان��دازی نمایندگی های فروش 
زنجی��ره ای از جمله اقداماتی اس��ت که باید 
پیش از ورود برندهای خودروس��از چینی به 

بازار آمریکای شمالی صورت پذیرد.  
در نهایت می توان گفت با توجه به اقدامات و 
برنامه ریزی های گسترده صورت گرفته از سوی 
چین، خودروس��ازان این کشور برای دستیابی 
به اهداف بلند مدت خ��ود چاره ای جز حرکت 
رو ب��ه جلو ندارند. ع��الوه بر این باید گفت که 
چی��ن در طول یک دهه گذش��ته بزرگ ترین 
بازار خودروی جهان بوده و این موضوع سبب 
اش��تیاق وصف ناپذیر خودروسازان بین المللی 
برای حضور در این بازار شده است. این حضور 
س��بب افزایش همکاری آنها با برندهای بومی 
چینی شده و در نهایت منجر به انتقال فناوری 
طراحی و ساخت خودرو به بزرگ ترین اقتصاد 

آسیا شده است. 
www. autoguide. com :منبع

خودروسازان چینی می توانند معادالت بازار را بر هم بزنند
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وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات با اشاره به نامگذاری 
س��ال 96 ب��ه س��ال اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اش��تغال از 
افزایش 30 درصدی اش��تغال 
در حوزه ICT به  عنوان یکی 
از اولویت ه��ای این وزارتخانه 

در این سال یاد کرد. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
محم��ود واعظی با اش��اره به 
گفت:   ،95 سال  شاخص های 
با توج��ه به این ش��اخص ها، 
آینده خوبی را در سال جاری 

پیش بینی می کنیم. 
وی با بیان اینکه سیاس��ت 
اصل��ی دولت از ابت��دا، ایجاد 
آرام��ش و تقویت اعتماد بین 
دول��ت و م��ردم و هم��کاری 
قوای س��ه گانه در کشور بود، 
اف��زود: آنچ��ه در س��فرهای 
اس��تانی دیده می شود روابط 
م��ردم ب��ا یکدیگ��ر و ح��س 
هم��کاری بین آنه��ا افزایش 
داشته اس��ت و شاخص ها نیز 
از نظ��ر اقتص��ادی و فرهنگی 

نیز ارتقا یافته است. 
 واعظ��ی به سالم س��ازی و 
پاکس��ازی فض��ای مجازی به  
عن��وان یک��ی از اولویت های 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالعات در س��ال 96 اشاره 
کرد و افزود: همه ما به  عنوان 
یک مس��لمان و یک مسئول 
در کش��ور وظیف��ه ای غیر  از 
ش��رح وظایف جاری در برابر 
جوان��ان و خانواده ها در حوزه 
فضای مج��ازی داریم که در 
در  ش��ده  ارائه  گزارش ه��ای 
ای��ن دولت 95 درصد  ابتدای 
از فض��ای مج��ازی اس��تفاده 
درستی می ش��د که در حال 
حاضر این رق��م به 98 درصد 
2 درص��د  و  اس��ت  رس��یده 
اس��تفاده ناسالم گزارش شده 
اس��ت ک��ه این رقم ه��م باال 
اس��ت و بای��د ت��الش کنیم 
تا ه��ر کجا ک��ه می توانیم به 
سالم سازی این فضا، در حوزه 
اخالق��ی، عقیدت��ی و امنیتی 
کمک کنیم. وی به اش��تغال 
به  عنوان اولویت دیگر وزارت 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
در س��ال 96 اش��اره کرد و با 

بیان اینکه 100 هزار شغل در 
سال 95 در حوزه ICT ایجاد 
شده است، گفت: امیدواریم با 
توجه به نامگذاری سال 96 به 
نام اقتص��اد مقاومتی تولید و 
اشتغال، این رقم با 30 درصد 
افزایش، به 130 هزار ش��غل 
برس��د که کار بزرگی است و 
به هم��کاری تمام بخش های 
دولت��ی و خصوص��ی در این 

حوزه نیازمند است. 
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات ارائه اینترنت به 17 
تا 18 هزار روس��تا ت��ا پایان 
کار این دول��ت را یکی دیگر 
وزارتخانه  ای��ن  برنامه های  از 
اعالم کرد و ب��ا بیان اینکه تا 
پای��ان کار این دول��ت، همه 
شهر های کشور به نسل سوم 
تلفن همراه مجهز می ش��وند، 
تاکی��د ک��رد: همچنی��ن در 
750 ت��ا 800 ش��هر کش��ور 
نیز نس��ل چهارم تلفن همراه 
ارائه می ش��ود ک��ه راه اندازی 
ایجاد  برای  این س��رویس ها، 
اش��تغال در این ح��وزه مهم 
است و با استفاده از این بستر 
می توان ب��رای جوانان در این 

حوزه، اشتغال ایجاد کرد.

 راه اندازی دولت 
الکترونیک تا پایان 
فروردین ماه سال 96

 وی ب��ه راه ان��دازی دولت 
الکترونی��ک تا پایان فروردین 
ماه سال 96 اش��اره کرد و با 
بی��ان اینکه ای��ن کار باید در 
اس��فندماه س��ال 95 انج��ام 
می ش��د، تصری��ح ک��رد: ب��ه 
دلی��ل اهمیت این پ��روژه و 
مختلف  دس��تگاه های  حضور 
در آن، ق��رار ب��ود ب��ا حضور 
رئیس جمهور آغاز به کار کند 
که به دلیل مشغله های فراوان 
وی انجام نشد و امیدواریم تا 
پای��ان فروردین س��ال جاری 

این کار انجام شود. 
واعظ��ی در بخ��ش دیگ��ر 
از س��خنان خود ب��ه انقالب 
اس��المی و میراث امام راحل 
اش��اره کرد و با بی��ان اینکه 
بای��د از این انق��الب صیانت 
کنی��م، تاکی��د کرد: م��ا باید 
اس��المی  نظام  یک  پرچمدار 
دیگ��ر  کش��ورهای  ب��رای 
اس��المی باش��یم و آن��ان به 
نگاه  ما  ش��یوه حکومت داری 
می کنند و اگر بتوانیم در این 
کش��ور 80 میلیون��ی، روابط 

اجتماعی،  فرهنگ��ی،  س��الم 
سیاس��ی به هم��راه باال بردن 
رفاه م��ردم و اقتصاد کش��ور 
داشته باش��یم، می توانیم یک 
ام��ت سرمش��ق ب��رای دیگر 
کش��ورها ارائه کنی��م. وی به 
در  برداش��ته ش��ده  گام های 
سیاس��ت خارج��ی و تواف��ق 
برجام و رفع تحریم ها اش��اره 
ک��رد و ب��ا تاکید به ش��رایط 
کشور در چهار سال گذشته، 
اف��زود: البت��ه نه م��ردم و نه 
مسئوالن نباید به این شرایط 
قانع باش��ند به آنچه که امروز 
وج��ود دارد و باید هدف های 
ب��اال را در نظر گرفته و تالش 
کنی��م به آن هدف برس��یم و 
مقایس��ه برای این اس��ت که 
بدانیم کج��ا بودیم و در حال 
حاض��ر کج��ا هس��تیم و در 
آینده به کج��ا می رویم. وزیر 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
با اشاره به نتیجه توافق برجام 
در سال گذشته، تصریح کرد: 
هدف گذاری دولت برای سال 
95 رون��ق اقتصادی و کنترل 
تورم و ایجاد اش��تغال بود که 
در این س��ال تورم در کش��ور 
یک رقمی ش��د ک��ه یکی از 

مس��ئوالن  تم��ام  آرزوه��ای 
کشور از ابتدای انقالب محقق 

شد.
 

رشد اقتصادی در سال 95 
بین 9 تا11 درصد

منف��ی  رش��د  ب��ه  وی 
6.8 درص��د در ابت��دای ای��ن 
دول��ت اش��اره ک��رد و افزود:  
البته رش��د اقتصادی در سال 
95 محاسبه نشده ولی رقمی 
بی��ن 9 ت��ا 11 درصد، عنوان 
اش��تغال  باعث  که  می ش��ود 
بیش از 700 هزار نفری شده 
ک��ه تاکنون س��ابقه نداش��ته 

است. 
رون��ق  ایج��اد  واعظ��ی 
اقتص��ادی را زمانبر توصیف 
کرد و در ادامه با بیان اینکه 
این اعداد و ارقام شاید برای 
دانش��گاهیان قاب��ل فه��م و 
درک باش��د، گفت: اما مردم 
زمانی که دخل و خرج ش��ان 
تامی��ن ش��ود و مش��کالت 
زمین��ه  ای��ن  در  کمت��ری 
داش��ته باش��ند، به وضعیت 
بهت��ر اقتص��اد پ��ی می برند 
و ب��ه همین دلی��ل یکی از 
تامین  دول��ت  اولویت ه��ای 
معیش��ت طبقه متوس��ط به 
پایین اس��ت که این مسئله 
با هم��کاری تمامی بخش ها 
در حال پیگیری اس��ت. وی 
ب��ه راه ان��دازی ش��بکه ملی 
اطالعات در س��ال گذش��ته 
اشاره کرد و افزود:  فاز سوم 
شبکه ملی اطالعات در سال 
جاری راه اندازی می شود که 
گام مهمی در افزایش تولید 
و استفاده محتوای داخلی و 
ایجاد اش��تغال برای جوانان 
کشور اس��ت. وزیر ارتباطات 
ب��ه  اطالع��ات  فن��اوری  و 
مختلف  شرکت های  فعالیت 
این وزارتخانه نیز اش��اره ای 
کرد و با بیان اینکه ش��رکت 
پس��ت در ابتدای این دولت 
تومانی  میلی��ارد  زیان 355 
داش��ت، تاکید کرد: در حال 
به  حاض��ر ش��رکت پس��ت 
شرکتی سوده ده تبدیل شده 
و تمام بدهی های خود را نیز 

پرداخت کرده است. 

لپ ت��اپ  قص��د خری��د  اگ��ر 
جدیدی را دارید، حتما در مورد 
عمر بات��ری آن از دیگر کاربران 
سوال کنید، زیرا بررسی ها نشان 
می ده��د ش��رکت های س��ازنده 
معم��وال در ای��ن زمین��ه اغراق 

می کنند. 
آنچ��ه  مه��ر،  گ��زارش  ب��ه 
لپ ت��اپ  س��ازنده  ش��رکت های 
رس��ما در مورد عم��ر باتری های 

این محص��والت پ��س از هر بار 
ش��ارژ اعالم می کنن��د، به دور از 
واقعی��ت اس��ت و در می��ان این 
معموال  اپل  ادعاهای  ش��رکت ها 
بیش از بقیه ب��ه واقعیت نزدیک 
است. در برخی موارد مدت زمان 
واقع��ی ش��ارژ بات��ری لپ تاپ ها 
حت��ی چن��د س��اعت کمت��ر از 
مدت زمان ادعا ش��ده بوده است. 
مجله ویچ که بررس��ی مذکور را 

روی 67 مدل لپ تاپ مختلف که 
ساخت شرکت های ایسوس، اپل، 
ایس��ر، دل، اچ پی، لنوو و توشیبا 
بوده اند انج��ام داده، می گوید که  
تنه��ا ادعای اپل در مورد ش��ارژ 
تقریبا 10 ساعته باتری لپ تاپش 
ک��م و بی��ش واقعیت داش��ته و 
شرکت دل حدود چهار ساعت و 
ش��رکت اچ پی حدود پنج ساعت 
در ای��ن زمینه اغ��راق کرده اند. 

 Lenovo لپ ت��اپ   م��ورد  در 
Yoga510 در حال��ی ک��ه ادعا 
شده ش��ارژ آن برای پنج ساعت 
اس��تفاده کافی است، در بهترین 
حالت و با اس��تفاده ساده از این 
لپ تاپ ش��ارژ باتری آن برای دو 
س��اعت و هفت دقیقه اس��تفاده 
 HP  کاف��ی بوده اس��ت. ش��ارژ
ب��ه   Pavilion14-al115na
جای 9 ساعت برای چهار ساعت 

 و 25 دقیق��ه اس��تفاده و ش��ارژ
 Acer E15 ب��ه ج��ای ش��ش 
س��اعت برای کمتر از سه ساعت 
کافی بوده اس��ت.  کارشناس��ان 
می گوین��د ای��ن ن��وع رفتارهای 
شرکت های سازنده لپ تاپ زمینه 
مناسب برای شکایت قانونی را از 
آنه��ا فراهم م��ی آورد و می توان 
آنها را ب��ه علت دروغگویی تحت 

پیگرد قضایی قرار داد.  

اغراق سازندگان لپ تاپ درباره عمر باتری تولیدات شان 
گزارش2

 بهترین جایگزین های فتوشاپ

تع��داد زیادی نرم افزار رای��گان و غیر رایگان وجود 
دارن��د که می توانی��د با اس��تفاده از آنه��ا تغییرات 
کوچک و بزرگی در عکس ها به وجود بیاورید و آنها 
را زیباتر کنی��د، اما تنها تعداد کمی نرم افزار رایگان 
وجود دارد که می توانیم آنها را جایگزین فتوش��اپ 

بنامیم! 
ب��رای اینک��ه بتوانیم ی��ک نرم اف��زار را جایگزین 
فتوش��اپ بنامیم، ب��ه ویژگی هایی بیش��تر از تعداد 
محدودی فیلتر عکس یا درس��ت ک��ردن اتوماتیک 
رنگ چش��م نیاز داریم. نرم افزار جایگزین فتوش��اپ 
باید بتوان��د ویژگی هایی مانند پش��تیبانی از الیه ها 
و ماس��ک کردن را دارا باش��د و تع��داد زیادی ابزار 
ویرایش به  صورت اتوماتیک یا دس��تی در اختیار ما 

بگذارد. 
قابلیت های بی شمار فتوشاپ باعث شده اند که این 
نرم افزار به نخستین انتخاب برای حرفه ای ها تبدیل 
ش��ود اما نرم افزارهای رایگانی هم هس��تند که تمام 
نیازهای ی��ک حرفه ای را برطرف می کنند! در اینجا 

ما سه مورد از این نرم افزارها را معرفی می کنیم:
 

GIMP
می توان گف��ت GIMP بهتری��ن جایگزین برای 
فتوشاپ است! پشتیبانی از الیه ها، ماسک و قابلیت 
تنظیم��ات خودکار و دس��تی تصاوی��ر GIMP را 
تبدی��ل به یک رقیب قدرتمند برای فتوش��اپ کرده 
 ،GIMPاس��ت. اما در این میان بزرگ ترین ویژگی
کاربران آن هس��تند! تع��داد زی��ادی پالگین برای 
این نرم افزار وجود دارند که بس��یاری از آنها توسط 
کاربران توس��عه داده شده و به مرور زمان به جزئی 
ثابت از ای��ن نرم افزار تبدیل ش��ده اند. تعداد زیاد و 
تنوع در پالگین ها باعث ش��ده اند که در جست وجو 
ب��رای پیدا کردن پالگین مناس��ب ب��ه پالگین های 
مربوط به انیمیشن مانند Animate بر بخورید که 

در بین ویرایشگرهای عکس بسیار نادر است! 
ویژگی ه��ا و پالگین های زیادی وج��ود دارند اما 
چگون��ه با این حجم از ویژگی ه��ا کنار خواهید آمد 
و کار ب��ا آنها را ی��اد خواهید گرفت؟ جواب س��اده 
اس��ت. GIMP یک راهنمای آموزش��ی کامل برای 
این نرم افزار در نظر گرفته اس��ت که باعث می شود 
در کمترین زمان ممکن به یکی از حرفه ای های این 

نرم افزار تبدیل شوید.
 

Paint. NET
ای��ن نرم افزار بیش��تر برای کاربران��ی کاربرد دارد 
ک��ه مبتدی هس��تند و می خواهند حرفه ای ش��وند. 
Paint. NET  در ابتدا ب��ه  عنوان جایگزینی برای 
Microsoft Paint  س��اخته ش��د، اما با گذشت 
زمان توس��عه یافت و حال تبدیل به یک ویرایش��گر 
حرفه ای شده اس��ت. این نرم افزار امکانات زیادی از 
جمله پشتیبانی از الیه ها و ماسک را در اختیار شما 
می گ��ذارد، اما برای بعضی از کارهای پیچیده تر نیاز 
به نصب پالگین ها داری��د. Paint. NET  همانند 
GIMP پر از امکانات گوناگون و پیش��رفته نیست 
اما طراحی س��اده آن باعث شده است که به راحتی 
از تمامی ویژگی های آن اس��تفاده کنید و نیازی به 

استفاده از مقاالت آموزشی نداشته باشید. 
  Paint. NET یک��ی از مهم تری��ن ویژگی ه��ای
سرعت باالی آن اس��ت. سرعت باال و حجم کم این 
نرم افزار را به یک انتخاب مناسب برای کامپیوترهایی 
تبدیل می کند که از ویژگی های سخت افزاری خوبی 

برخوردار نیستند. 
همچنی��ن نرم افزارهای��ی وجود دارن��د که اگرچه 
نمی ت��وان آنها را جایگزین فتوش��اپ نامی��د، اما به 
احتم��ال زی��اد نیازهای ش��ما ب��رای ویرایش یک 
عکس را برطرف خواهند ک��رد. برای مثال می توان 
 Pixlr و  Adobe Photoshop Express ب��ه
Editor  اش��اره ک��رد که در نس��خه های موبایل و 
تبلت و همچنین نس��خه مرورگر موجود هس��تند و 
می توانید با اس��تفاده از این نرم افزارها با استفاده از 

موبایل و تبلت خود به ویرایش عکس بپردازید. 

 
 iOS 11 اپلیکیشن 3۲ بیتی در

غیر فعال می شوند
اپ��ل از ن��رم افزارهای 32 بیتی بر روی سیس��تم 
عامل جدید خود دیگر پیش��تیبانی نخواهد کرد. به 
همی��ن منظور منویی را به کارب��ران نمایش خواهد 
داد ک��ه در آن لیس��ت نرم افزارهایی را که دیگر کار 
نخواهند کرد نمایش می دهد.در آخرین به روزرسانی 
iOS 10.3 نرم اف��زاری را روی آیف��ون ش��ما نصب 
خواه��د کرد که چنین اطالعات��ی را به صورت کامل 
در اختی��ار کاربر قرار می دهد.با این تفاس��یر اپل از 
ن��رم افزارهای��ی ک��ه از 2015 به بعد به روزرس��انی 
نداشته اند، دیگر پش��تیبانی نخواهد کرد. این اتفاق 
تا حداکثر ش��ش ماه آینده برای همه آن نرم افزارها 
اتفاق خواهد افتاد، زیرا از نسخه 6۴ بیتی پشتیبانی 

نمی کنند.
iOS 10.3 در  به روزرس��انی  نرم اف��زار در  ای��ن 
 Settings > General > About > مس��یر 
Applications نصب می ش��ود. در ای��ن نرم افزار 
لیس��ت برخی نرم افزارها نمایش داده ش��ده و اعالم 
می ش��ود که این ن��رم افزاره��ا موبایل ش��ما را کند 
می کنن��د و در به روزرس��انی آین��ده سیس��تم عامل 
دیگر کار نخواهند کرد.به احتمال زیاد به روزرس��انی 
آین��ده اپل اجباری اس��ت و بعد از مدت��ی حتما باید 
 برای اس��تفاده از موبایل به ناچار سیستم عامل را به

 iOS 11 به روزرسانی کنید. به همین دلیل اگر اصرار 
به اس��تفاده از نرم افزارهایی دارید که نسخه جدیدی 
ارائه نکرده اند، باید به دنبال راه حل دیگری باش��ید.

شرکت تحقیقاتی Sensor Tower پیش بینی کرد 
که با این به روزرس��انی ح��دود 187 هزار نرم افزاری 
که از س��ال 2013 بروز نشده اند یا در سال 2015 به 
بعد هم همچنان روی نسخه 32 بیتی اصرار داشتند، 

به صورت کلی غیرقابل استفاده خواهند شد. 

ویکی لیکس اعالم کرد 
بیشتر بودجه سایبری آمریکا 
صرف حمالت هکرها می شود

وب س��ایت ویکی لیکس در توییتی افش��ا کرد که 
عملکرد سایبری آمریکا نه تنها پدافندی نیست بلکه 

آفندی است. 
در این گزارش س��ایت افشاگر و یکی لیکس آمده 
اس��ت که دولت آمریکا 90 درص��د از بودجه مربوط 
ب��ه امور س��ایبری خود را صرف حم��الت می کند و 
فقط 10 درصد از این بودجه را در امور دفاع سایبری 

هزینه می کند. 
ویک��ی لیکس در گ��زارش خود به گ��زارش اخیر 
خبرگزاری رویترز اش��اره کرد ک��ه در آن به نگرانی 
شماری از مقامات اطالعاتی و امنیتی فعلی و سابق 
آمری��کا درب��اره نگرش واش��نگتن در قب��ال امنیت 
س��ایبری اش��اره کرد. این مقامات معتقدند که این 
سیاست بیش��تر بر حمالت سایبری تاکید داشته تا 

تدابیر دفاعی در امور سایبری. 
مقام��ات اطالعاتی آمریکا ب��ه رویترز اعالم کردند 
که در سراسر دولت فدرال حدود 90 درصد از تمامی 
هزینه ها در برنامه های سایبری به اقدامات تهاجمی 
از جمله نفوذ در سیس��تم های کامپیوتری دشمنان، 
گوش دادن به مکالمات و ارتباطات و توسعه ابزارها 
برای ناتوان س��ازی تاسیس��ات زیربنای��ی اختصاص 
یافته اس��ت. »ریک لجت«، مدیر آژانس امنیت ملی 
آمریکا تایید کرده اس��ت ک��ه 90 درصد هزینه های 
س��ایبری دولت در امور تهاجمی هزینه می ش��ود و 
این هزینه در برابر هزینه های دفاعی نامتوازن است. 
وی افزود: همزم��ان با افزایش تهدیدهای مربوط به 
امور سایبری، نیاز به تقویت بهتر و بیشتر امور دفاع 

سایبری مسلم است. 
 »دبورا پالنکت« رئیس امور دفاعی آژانس امنیت 
ملی آمریکا )از س��ال 2010 ت��ا 201۴( گفت: فکر 
می کن��م ما بای��د اقدامات بیش��تری در امور دفاعی 

انجام دهیم. 

انتشار اندروید جدید برای 
گوشی ها و تبلت های گوگل

گوش��ی ها و تبلت های نکس��وس و پیکسل گوگل 
همیش��ه در دریافت جدیدترین نس��خه های آپدیت 
یک س��روگردن جلوتر از سایر گوش��ی ها قرار دارند 
اکنون نیز باخبر شدیم آپدیت جدید اندروید نسخه 
7.1.2 برای گوشی ها و تبلت های نکسوس و پیسکل 

گوگل منتشر شده است. 
گوگل چند هفته پیش دومین نس��خه آزمایش��ی 
آپدیت اندروید 7.1.2 را منتش��ر کرد، از قرار معلوم 
این نس��خه آزمایشی مش��کل خاصی نداشته است 
و در نتیجه ش��اهد انتش��ار نس��خه نهای��ی اندروید 
7.1.2 هس��تیم. از آنجایی که گوگل همیش��ه هوای 
گوش��ی ها و تبلت های خود را دارد، این آپدیت برای 
گوش��ی های نکسوس، تبلت پیکس��ل و گوشی های 

پیکسل گوگل منتشر خواهد شد. 
در ای��ن بی��ن در حال حاضر گوش��ی نکس��وس 
Player و تبلت اندرویدی پیکس��ل سی به آپدیت 
اندروید 7.1.2 مجهز شده اند. با توجه به سابقه ای که 
از گوگل  سراغ داریم، انتظار می رود سایر نکسوس ها 
و پیکسل های گوگل نیز به زودی میزبان دریافت این 

آپدیت جدید باشند. 
الزم به ذکر اس��ت در همین جا اش��اره کنیم اگر 
گوشی شما نکسوس نیست و این آپدیت را دریافت 
نکرده اید، چیز زیادی از دس��ت نخواهید داد. گوگل 
در آپدیت اندروید نس��خه 7.1.2 ویژگی  به خصوصی 
را اضافه نکرده اس��ت و در ای��ن آپدیت جدید تنها 
شاهد بر طرف ش��دن باگ های نسخه جدید اندروید 
هس��تیم. این نکته را نیز در نظر داش��ته باشید که 
موت��وروال نکس��وس 6 و اچ تی س��ی نکس��وس 9 از 
موهبت دریافت نسخه جدید آپدیت اندروید 7.1.2 

بی بهره خواهند ماند. 

تلویزیون های هوشمند از طریق 
سیگنال های هوایی هک می شوند

 در حال حاضر دهه هاست که نگرانی ها در رابطه 
ب��ا ام��کان هک ش��دن تلویزیون ها از طری��ق امواج 
تلویزیونی و رادیویی وجود داش��ته و مس��لما به این 
زودی ها نیز رفع نخواهد ش��د. در همین رابطه اخیرا 
»رافائل ش��یل«، یک��ی از محققان امنی��ت کمپانی 
»OneConsult« مدع��ی ش��ده روش��ی وج��ود 
دارد ک��ه به هکر اج��ازه می دهد کنت��رل تلویزیون 
هوش��مند را از طریق کدهای منتش��ر شده توسط 
پخش کننده های سیگنال های هوایی به دست بگیرد.  
گفتنی اس��ت روش مورد اش��اره از وجود نقصی در 
مرورگر تلویزیون بهره برده تا دسترسی روت را برای 
هکر به ارمغ��ان آورد. برای این کار تنها نیاز به یک 
دستگاه پخش قدرتمند است تا بتواند سیگنال های 
تلویزیونی و رادیویی را به دستگاه های سازگار با این 
روش انتق��ال دهد.  الزم به ذکر اس��ت بنا بر ادعای 
»ش��یل«، ای��ن روش در حال حاض��ر روی حداقل 
دو مدل اخیر سامس��ونگ جوابگ��و بوده و همچنین 
می توان کدها را برای استفاده در دیگر تلویزیون های 
هوش��مند دارای مرورگر تغییر داد.  نکته قابل توجه 
این اس��ت که روش مورد بحث تنها از طریق پخش 
 DVB-T ویدئ��وی دیجیتالی زمینی یا به اصطالح
امکان پذی��ر بوده ک��ه هم اکنون در برخی کش��ورها 
نظیر ایران مورد اس��تفاده قرار می گیرند. همچنین 
الزم است اشاره ش��ود که تلویزیون قربانی باید هم 
به اینترنت متصل بوده و هم کانال های پخش ش��ده 

از طریق DVB-T را دریافت کند.
 ناگفته نماند کش��ف ص��ورت گرفته یک بار دیگر 
ش��رکت های تولیدکننده تلویزیون را به جهت عدم 
ارائه به روز رس��انی های امنیتی به  صورت مکرر مورد 
س��رزنش قرار داده و نش��ان دهنده این است که این 
کمپانی ها بای��د بحث امنیت را ب��ه اولویت باالتری 

تبدیل کنند. 
 

خبـــر وزیر ارتباطات اولویت های سال 96 را اعالم کرد معرفینرمافزار

 ICT افزایش 30 درصدی اشتغال در حوزه
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پروژکتور س�اخت دس�ت دیوید ریزنبرگ تصویری از فضای آینده را به دنیای پروژکتور ها آورده اس�ت. طراحی خاص آن، با رنگ زرد و بدنه گردش، آن را به 
س�فینه های فضایی ش�بیه می کند؛ در داخل این سفینه پروژکتوری قرار دارد که می تواند با سیگنال WiFi یا مموری داخلی کار کرده و تصاویری با کیفیت 

HDD پخش کند.

امیرعلی عامری
www. digiro. ir
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»فرصتامروز«هزینهها،حجمصادراتوبازارجهانیصنعتچیپسوپفکرابررسیمیکند

سبک اما با ارزش افزوده سنگین
تبلیغاتوحرفوحدیثهایمنفیبسیاریدرموردشانوجوددارد،اماگروههایسنیمختلفیخواهانودوستدارشانهستند.صحبتازتنقالتیمانندچیپسوپفکاستکههمیشهازبازارداغیبرخوردار

هستندوتقریبًاازدهه70بودکهتولیدشاندرایرانرونقبسیاریبهخوددیدوامروزنیزهمچناناینرونقراحفظکردهاند.بهایندلیلکهسرمایهگذاریدرصنایعتبدیلیبهخصوصدربخشصنایعغذایییکی
ازمهمترینوسودآورترینسرمایهگذاریهادرگوشهوکنارجهانهمبهشمارمیرود.ایننوعسرمایهگذاریهنگامیباارزشافزودهباالتریخودنماییخواهدکردکهکشورمحلسرمایهگذاریدارایمنابعغنی
ازتولیداتکشاورزیباشدکهایرانازایننعمتبرخورداراست.ایرانباتوجهبهاقلیمچهارفصلوهمچنینکیفیتباالیمحصوالتکشاورزیبهتریننقطهبرایسرمایهگذاریهدفمنددرصنایعتبدیلیغذایی

بهخصوصصنعتتولیدسیبزمینیفرآوریشدهاست.

250واحدصنفی
در زمینه صنعت اکس��ترود یا سیب زمینی های فرآوری ش��ده فرصت های سرمایه گذاری بیشتری وجود دارد. 
این درحالی اس��ت که بخش غالت حجیم ش��ده هم می تواند در کنار آن رش��د قابل مالحظه ای داشته باشد. 
فروش گس��ترده محصوالت غذایی ایران از اوایل دهه 70 در کش��ورهای منطقه به خصوص عراق و افغانس��تان 
باعث ش��د  س��رمایه گذاری های باالیی در این زمینه صورت گیرد. به این ترتیب س��رمایه گذاری های پراکنده 
استانی به خصوص در استان های شرقی و غربی کشورمان صورت گرفت و تقریباً 250واحد صنفی تأسیس شد. 

93واحدفعال
س��رمایه گذاری های فراوان دهه 70 رفته رفته به دلیل افزایش رقابت و همچنین تغییرات ایجاد شده در بازارهای 
هدف باعث ش��د تولیدهای س��نتی در استان های یادشده دیگر مقرون به صرفه نباشد و بسیاری از تولیدی ها یا به 
کشور هدف منتقل یا اینکه به طور کلی حذف شدند تا اینکه در حال حاضر 93 واحد در این صنف در کشورمان فعال 
هستند. وزن پایین، حجم باال و قیمت نازل عاملی است که اصوالً در افزایش بازارهای هدف بسیار تأثیرگذار است و 
در نهایت می تواند بقای یک سرمایه گذاری را تضمین کند. به همین دلیل الزم است مشاوره های کارشناسی دقیقی 

برای سرمایه گذاران ایجاد شود تا تجربه خوبی از این سرمایه گذاری داشته باشند. 

سهمسیبزمینی80درصد
صنعت تولید غالت حجیم ش��ده و سیب زمینی فرآوری ش��ده زیرمجموعه صنعت شیرینی و شکالت است. 
بنابراین به طور کلی این صنعت به دو بخش غالت حجیم ش��ده با 20درصد از س��هم کل تجارت و سیب زمینی 
فرآوری شده )چیپس و سیب زمینی نیمه سرخ شده( با 80درصد گردش مالی صنعت تقسیم بندی می شود. 

200درصدارزشافزوده
بهترین گزینه س��رمایه گذاری مربوط به تولید س��یب زمینی فرآوری شده در دو بخش نیمه پخته و چیپس با 
نگاه صادراتی اس��ت چون س��رمایه گذاری در این بخش می تواند ارزش افزوده ای باالی 200درصد برای آنها به 
ارمغان آورد. به این دلیل که حجم قابل توجه تولید سیب زمینی در کشورمان کانون های تولید بهترین گزینه 
س��رمایه گذاری در بخش تولید س��یب زمینی فرآوری شده است چون امروز بانک ها نیز از این طرح ها به خوبی 
استقبال می کنند. این درحالی است که سرمایه گذاری برای تولید غالت حجیم شده بر پایه ذرت به دلیل اینکه 

ذرت مورد نیاز باید از کشورهایی مثل برزیل و. . . وارد شود، توجیه اقتصادی ندارد. 

3تا30میلیاردتومانسرمایهاولیه
در ش��رایط فعلی ورود سرمایه گذاران برای تولید س��نتی این محصوالت به هیچ عنوان منطقی نیست، بلکه 
الزم است این افراد کاماًل هدفمند با رعایت اصول علمی صنعتی وارد شوند، به صورتی که برای سرمایه گذاری 
در تولید غالت حجیم ش��ده، حداقل 3میلیارد تومان س��رمایه اولیه برای از صفر تا 100 احداث یک کارخانه با 
ظرفیت محدود الزم است و برای ورود به تولید سیب زمینی فرآوری شده حداقل به 10برابر این مبلغ نیاز است. 

35میلیوندالر؛صادراتکلصنعت
ایران از جمله کش��ورهای صادرکننده چیپس و پفک محس��وب می شود و دامنه صادرات ایران از همان آغاز 
تولید این محصوالت در ایران، به مرزهای کش��ورهای همس��ایه کش��یده شده اس��ت. تا جایی که به طور کلی 
صنعت چیپس و پفک حدود 35میلیون دالر صادرات ساالنه دارد و کشورهای اطراف ایران به عنوان هدف های 
صادراتی بس��یار مناسبی به ش��مار می روند. کما اینکه طی دو دهه اخیر کشورهای همسایه همواره مهم ترین 

کانون های صادراتی این محصوالت کشورمان بوده اند.
 

بازار400میلیوننفری
ب��ا افزایش توانمندی و اس��تفاده از تکنولوژی های باال برای س��رمایه گذاری های صنعت��ی قابل اعتماد، ایران 
می تواند به بازارهای صادراتی دوردس��ت هم فکر کند اما با درنظر گرفتن بازار 400میلیون نفری اطراف ایران 
ش��اید اقتصادی تر باش��د در همین محدوده فعالی��ت اصولی صورت پذیرد. البت��ه بزرگ ترین آفت این صنعت 
واردات کاالهای قاچاق در بخش های مختلف کش��ور به خصوص مرزهای غربی ایران اس��ت چون در بخش های 
مختلف صنعت یادش��ده ایران دارای توانمندی های مناسبی است و تولید کنندگان می توانند نیازهای داخلی را 

کاماًل تأمین کرده و در نهایت صادرات هم داشته باشند. 

7هزارمترمربع؛مکانموردنیاز
ب��رای اح��داث کارخانه تولید چیپس در دو نوع خالل��ی و ورقه ای با تولید 1080تن س��االنه چیزی حدود 7هزار 
مترمربع زمین برای بخش های تولید، انبار و اداری نیاز داریم. این کارخانه با توجه به ظرفیت تولید و خطوط تولیدش 
اشتغال زایی 41نفری خواهد داشت و نزدیک به 4400تن سیب زمینی و 490تن روغن احتیاج دارد. دستگاه های تولید 
ایرانی هستند و خطوط بسته بندی وارداتی، به این ترتیب مجموعا هزینه ای مورد نیاز برای راه اندازی چنین کارخانه ای 
در یکی از کانون های تولید سیب زمینی مانند آذربایجان غربی، گرگان و. . . رقمی نزدیک به 27میلیارد تومان است. 

رشد4درصدیبازارجهانی
مصرف چیپس، خالل سیب زمینی، دانه های غالت، ذرت و. . . در قالب غذاهای آماده موسوم به اسنک، بازار قابل 
توجه��ی را در صنعت غذایی جهان ایجاد کرده اس��ت، به طوری که ام��روزه بخش مهمی از صنعت غذایی جهان را 
غذاهای موسوم به اسنک تشکیل داده اند. برهمین اساس محققان اقتصادی معتقدند در سال های آینده بازار جهانی 
اسنک به روند رشد خود ادامه داده و حتی به رشدی بیشتر نیز دست یابد. طبق آمار ارائه شده انتظار می رود بازار 
جهانی اس��نک تا س��ال 2020 با نرخ رشد ساالنه 4درصد رو به جلو حرکت کند، بنابراین می توان گفت که تجارت 

اسنک در سال های آینده بخش مهم و قابل توجهی را در صنعت مواد غذایی جهان به خود اختصاص خواهد داد. 

43درصد؛سهمآسیاپاسیفیک
اگرچه اسنک ها به عنوان غذاهایی مختصر در سطح جهان شناخته شده اند و کاربرد آنها در همه نقاط جهان عمومی 
شده است، اما در این میان برخی مناطق جهان سهم بیشتری از بازار این ماده غذایی را به خود اختصاص داده اند، 
به طوری که در بین بازارهای بین المللی اس��نک، منطقه آسیا-پاسیفیک به عنوان مهم ترین بازار این صنعت غذایی 
شناخته می شود. عواملی مانند تغییر سبک زندگی مردم، افزایش جمعیت، ماشینی شدن زندگی و رشد شهرنشینی 
و. . . از جمله دالیل اصلی رشد این بازار در منطقه مذکور است. محققان اقتصادی پیش بینی می کنند تا سال 2020 
بیش از 43درصد از درآمد بازار جهانی اسنک به منطقه آسیا پاسیفیک اختصاص یابد. در حال حاضر نیز این منطقه 

به لحاظ درآمدزایی، بیشترین سهم را در بازار جهانی اسنک به خود اختصاص داده است. 

سهم34درصدیسیبزمینیدربازاراسنک
بازار اسنک، مواد غذایی متفاوتی را شامل می شود که سیب زمینی، دانه های غالت، ذرت، برنج و. . . از جمله 
مهم ترین و مهم ترین مواد این بازار به شمار می روند. سهم هر یک از مواد فوق نیز در بازار این صنعت متفاوت 
بوده و با توجه به ذائقه مصرف کنندگان، میزان رش��د متفاوتی را نش��ان می دهند. طبق بررس��ی های صورت 
گرفته، در بین مواد مذکور، س��یب زمینی به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین بخش بازار جهانی اس��نک محسوب 
می ش��ود. مطابق آمار ارائه ش��ده، سیب زمینی در سال 2015 حدود 34درصد از سهم بازار جهانی اسنک را به 

خود اختصاص داده بود و این روند در سال های آتی نیز ادامه خواهد داشت. 

53درصدازفروشدرسوپرمارکتهاوهایپرمارکتها
هایپرمارکت ها و س��وپرمارکت ها، خرده فروشی های مستقل و فروشگاه ها ازجمله اصلی ترین کانال های توزیع 
مواد غذایی موس��وم به اسنک در سطح جهان هستند که در این میان سوپرمارکت ها، بیشترین سهم را در این 
توزیع جهانی به خود اختصاص داده اند. افزایش روند شهرنش��ینی در جهان و تغییر سبک زندگی انسان امروز 
باعث ش��ده که مصرف کنندگان، خرید در هایپرمارکت ها و س��وپرمارکت ها را که در آنها همه چیز به صورت 
قفس��ه بندی در مقابل مشتریان قرار دارد، ترجیح دهند. اس��نک ها نیز چنین وضعیتی را در سطح جهان پیدا 
کرده اند و بیش��ترین میزان توزیع آنها از طریق کانال های مذکور اس��ت، به طوری که در س��ال 2015 بیش از 

53درصد از کل درآمد این بازار را هایپرمارکت ها و سوپرمارکت ها از آن خود کرده بودند. 

نگاهیبهبازارجهانیاینمحصوالتپرطرفدار
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اخبار

اجرای پروژه جامع بهینه سازی 
شبکه توزیع برق بازار تاریخی اراک

اراک- خ���برن�گار 
فرص�ت ام�روز : معاون 
برنامه ری��زی و مهندس��ی 
ش��رکت توزیع نیروی برق 
اس��تان مرک��زی از اجرای 
بهینه س��ازی  پروژه جامع 
ش��بکه توزی��ع ب��رق بازار 
تاریخی اراک خبر داد.  مهندس محمود محمودی،  برق 
دار شدن ۶شالتر جدید،  برکناری و اصالح ۱۰۰جعبه 
تقسیم ش��بکه قدیمی،  تعویض۷۵ متر کابل انشعاب 
قدیمی،  جمع آوری ۴۰۰مترکابل انش��عاب غیر مجاز،  
تعویض ۳۳۷متر کابل س��ه فاز،  جمع آوری ۹۹۳متر 
سیم غیرمجاز،  جمع آوری ۲ موردبرق غیرمجاز،  کشف 
۴کنتور دس��تکاری شده،  تست وتعویض ۷۰۰ کنتور 
را از اقدامات اولوی��ت دارو اولیه قبل از اجرای آغاز فاز 
اول این پروژه عنوان کرد.  وی افزود:  برنامه ریزی برای 
اجرای طرح بلند مدت پروژه جامع ش��بکه توزیع برق 
بازار تاریخی اراک،  اصالح کانال تاسیسات برق موجود 
به ط��ول ۱۹۷۵ متر،  نص��ب ۸مورداتاقک های بتونی 
زیرزمینی،  احداث کانال جهت عبور تاسیسات برق در 
گذرهای فرعی بازار و محدوده مربوطه در خیابان های 
امام خمینی  )ره(،  عمار یاس��ر،  محسنی و حصار به 
طول۲۹۵۰ متر،  احداث ۷ دستگاه پست فشار متوسط 
زمینی ب��ا مجموع ظرفیت ۱۱۶۰۰ کیل��و ولت آمپر،  
احداث ۳۸۸ متر شبکه فشار متوسط زمینی،  احداث 
۶۲ کیلومتر شبکه فش��ار ضعیف زمینی و انشعابات،  
نصب ۱۵۵ دستگاه تابلو شالتر واحداث روشنایی معابر 
مجموعه بازار و نورپردازی به میزان ۲۰۹۲ دستگاه چراغ 
با مبلغی بالغ بر ۸۹میلیارد ریال در برنامه برآورد شده 
اس��ت.  وی تصریح کرد:  برنامه ریزی میان مدت برای 
اجرای فاز اول طرح بلند مدت پروژه جامع شبکه توزیع 
برق بازار تاریخی اراک از محل اعتبارات استانی سال ۹۵ 
با مبلغی بالغ بر ۵میلیارد ریال با احداث کانال زیر زمینی 
انتقال خطوط شبکه و تاسیس��ات برق به طول ۲۰۰ 
متر،  احداث یک دستگاه پست فشار متوسط کمپکت 
با ظرفی��ت ۱۶۰۰ کیلو ولت آمپر،  احداث ۴۱۵۰ متر 
شبکه فشار ضعیف زمینی و انشعابات،  احداث روشنایی 
معابر مجموعه بازار و نورپردازی به میزان ۱۶ دستگاه 
چراغ،  اصالح و جابجایی ۲۰۰ دستگاه لوازم اندازه گیری 

در دست پیگیری و اقدام است.  

اجرای طرح نظرسنجی از مخاطبین 
و کاربران راهداری وحمل و نقل 

جاده ای استان کرمانشاه

کرمانش�اه - خبرنگار فرصت امروز : مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان کرمانش��اه از 
اجرای طرح نظرسنجی ساالنه از کاربران و مخاطبین 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان کرمانشاه خبر 
داد.   به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل راهداری 
وحمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه:  مهندس بهمن 
خس��روانی مدیرکل راه��داری و حمل و نقل جاده ای 
استان ضمن اعالم خبر فوق افزود:  در آستانه شروع 
س��فرهای نوروزی و افزایش حجم تردد مسافرین در 
اس��تان از کاربران راهداری و حمل و نقل جاده ای در 
اس��تان نظرس��نجی ش��د.  وی هدف از این اقدام را 
دریافت نظرات کاربران و مخاطبین به ویژه مسافرین 
اعالم کرد و اظهار داش��ت:  ارتق��ای کیفی خدمات 
از جمل��ه وظایف مه��م این اداره کل ب��وده و اجرای 
نظرس��نجی از مخاطبین ضمن بررسی کارشناسانه 
مش��کالت موجود،  منجر به رف��ع نواقص و تقویت 
نقاط قوت می گردد.  خسروانی ضمن تاکید بر اینکه 
اجرای این طرح هر ساله و در زمانهای پرتردد،  تحت 
نظ��ر اکیپ متخصص انجام می ش��ود،  تصریح کرد:  
سنجش میزان رضایتمندی از مسافرین،  رانندگان بار 
و مس��افر،  انجمنهای صنفی،  شرکت ها و موسسات 
بار و مس��افربری،  مراجعین ب��ه ادارات کل و ادارات 
شهرس��تانهای تابعه،  پایانه های مرزی،  بار و مسافر 
ص��ورت میگی��رد.  مدیرکل راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای اس��تان در خاتمه گف��ت:  این اقدام با توزیع 
بسته های فرهنگی تهیه شده توس��ط این اداره کل 
شامل:  بروشور،  خودکار،  تراکت و نقشه همراه بود.  

ظرفیت ترانسT2 پست ایذه 
افزایش یافت  

اه�واز - خبرن�گار فرص�ت ام�روز - مدیریت 
پست های معاونت طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای 
خوزس��تان گفت:  ظرفیت ترانس T2 پس��ت ایذه با 
اعتب��ار ۳۰ میلیارد ریال افزای��ش یافت.   محمدعلی 
ش��اهزاده افزود:  این پروژه با هدف ایجاد امکان پارالل 
شدن ترانس های شماره ۱ و ۲،  افزایش قابلیت مانور 
در شبکه توزیع ۳۳ کیلوولت بین پست های ایذه – ایذه 
۲ و موبیل ایذه،  تامین برق مطمئن و پایدار در نواحی 
تحت پوش��ش،  افزایش ظرفی��ت و ضریب اطمینان 
ش��بکه و کاهش خاموشی ها و افزایش پایداری شبکه 
انجام گرفته اس��ت.  وی تصریح کرد:  توس��عه پست 
ایذه۲ ش��امل تامین تجهیزات،  عملیات ساختمانی،  
نص��ب و راه اندازی ترانسT2  به ظرفیت ۵۰ مگاولت 
آمپر بوده اس��ت.  ش��اهزاده اضافه کرد:  هزینه مورد 
نیاز این پروژه از محل اعتبارات شرکت برق منطقه ای 

خوزستان تامین و پرداخت شده است.  

مدیر منطقه 9 عملیات مازندران در نخستین 
بازدید سال 96

قطار پیشرفت منطقه باید سرعت 
بیشتری بگیرد

ساری -دهقان : داودی نژاد در ابتدای سال جدید 
برای بازدید به ایس��تگاه تقویت فشار نکا رفت و اذعان 
داشت که قطار پیشرفت منطقه ۹ عملیات باید با سرعت 
ب��ه راه خود ادامه ده��د. او در این بازدید ضمن تبریک 
سال نو به همکاران، برخی از دستاوردهای سال گذشته 
را تش��ریح نموده و آن را مرهون زحمات همه کارکنان 
دانست. ایشان افزودند: تعهد کاری پارامتر مهمی است 
که موفقیت های گذشته را رقم زده است و این نکته باید 
هم��واره مورد نظر قرار گیرد. همه این امور جزو وظایف 
ذات��ی ما تلقی می گردد و منطقه ۹ عملیات انتقال گاز 
برای رشد بیشتر همچنان نیازمند اجرای امور با سرعت 
و دقت باالتر است. اگر به آن چه رسیده ایم بسنده کنیم؛ 
پیش��رفتی در کار نخواهد بود و موقعیت فعلی را نیز از 
دست می دهیم. سیستم نیازمند تغییرات مثبت است و 
همه این تغییرات از افکار تک تک شما عزیزان سرچشمه 
می گی��رد. من توقع دارم همه ش��ما مدیریت تغییرات 
مثبت را برای رشد و تعالی سیستم مورد نظر قرار دهید. 
من اینجا اعالم می کنم با وجود رضایت از عملکرد همه 
شما در سال گذشته؛ توقع جدی دارم تا قطار پیشرفت 
منطقه سرعت بیشتری به خود بگیرد و این مهم با تالش 
همه ما دست یافتنی خواهد بود. در ادامه ایشان از روند 
تعمیرات اورسال توربین A تاسیسات نکا بازدید و نکات 

الزم را گوشزد نمودند. 

تعامل و همکاری دلیل رضایت 
شهردار کالنشهر اراک از عملکرد 

شورای دوره چهارم
خبرن�گار  اراک- 
فرص�ت امروز : ش��هردار 
اراک از عملک��رد ش��ورای 
ش��هر اراک اب��راز رضایت 
ک��رد و دلیل این رضایت را 

همکاری شورای شهر با شهرداری عنوان کرد. چهارمین 
جلسه مطبوعاتی شهردار کالنشهر اراک با اصحاب رسانه 
با حضور مهندس عباسی ش��هردار اراک، نوری مشاور 
عالی ش��هردار، حیدری مدیر اداره حراست، بوالحسنی 
مدیر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اراک 
و جمعی از اصحاب رسانه در محل شهرداری مرکز برگزار 
گردید. در ابتدای این جلسه شهریار بوالحسنی مدیر اداره 
روابط عمومی و امور بین الملل ش��هرداری اراک ضمن 
قدردانی از زحمات اصحاب رس��انه به پاس همکاری و 
تعامل با مجموعه شهرداری و انعکاس به موقع اخبار این 
مجموعه ابراز امیدواری کرد که این تعامل و همکاری در 
سال آینده نیز ادامه داشته باشد. وی در ادامه با اشاره به 
اینکه در سال گذشته ۱۵۳۲ خبر و در سال جاری۲۰۸۴ 
مورد خبر مجموعه مدیریت شهری توسط اصحاب رسانه 
منعکس گردیده و میتوان گفت تعداد خبر درج ش��ده 
سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد 
افزایش داشته است و این مهم نشاندهنده تعامل اصحاب 
رس��انه با این مجموعه میباش��د. بوالحسنی همچنین 
خاطرنشان ساخت: با تالش و زحمات پرسنل واحد خبر 
اداره روابط عمومی و امور بینالملل ش��هرداری اراک در 
س��ال ۹۵ بیش از ۱۹۶۴ مورد خبر و در س��ال گذشته 
نیز ۱۴۱۸ مورد در پورتال شهرداری درج شده و میتوان 
گفت: تعداد خبر کار ش��ده در سال ۹۵ نسبت به سال 
گذش��ته؛ ۳۸/۵ درصد افزایش داشته است. الزم به ذکر 
اس��ت که تعداد بازدیدکنندگان از پورتال شهرداری در 
سال جاری به بیش از ۲۳۰۲۰۱۳ نفر رسیده و این رقم 
نسبت به سال گذشته که آمار بازدید از سایت ۵۶۲۵۶۳ 
نفر بوده اند، افزایش ۳۰۹ درصدی داشته است. در ادامه 
جلسه مهندس عباسی شهردار کالنشهر اراک پیشاپیش 
والدت حضرت فاطمه )س( روز زن و همچنین والدت 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ایران؛ حضرت امام خمینی 
)ره( و همچنین فرا رسیدن سال ۱۳۹۶ شمسی و رسیدن 
بهار طبیعت را تبریک گفته و از زحمات اصحاب رسانه به 
پاس تعامل با مجموعه شهرداری اراک و انعکاس اخبار 
و تالشهای مسئولین به سمع و نظر شهروندان تقدیر و 

تشکر نمود.
 همچنین در این جلس��ه اصحاب رس��انه از عملکرد 
اداره روابط عمومی و امور بین ا  لملل ش��هرداری اراک در 
خصوص تعامل و همکاری مطلوب و مناسب با اصحاب 
رسانه تقدیر و تش��کر نمودند. در ادامه این نشست نیز 
اصحاب رسانه به ارائه سواالت خود از عملکرد مجموعه 

مدیریت شهری اراک پرداختند. 
مهندس عباسی شهردار کالنشهر اراک نیز در پاسخ به 
سواالت مطرح شده از سوی اصحاب رسانه، اظهار داشت: 
نصب المانهای نوروزی، رنگ آمیزی جداول، خط کشی 
معابر اصلی، نصب تابلو راهنمایی مسافران نوروزی، ایجاد 
ایستگاه نوروزی در مبادی ورودی شهر برای استقبال از 
مسافران و میهمانان نوروزی و اختصاص چند پارک برای 
اسکان مس��افران از جمله برنامه های شهرداری در ایام 
نوروز است. شهردار اراک در خصوص به طول انجامیدن 
اتم��ام پروژه هایی همانند تقاطع غیر همس��طح میدان 
ش��ریعتی، ورزش، شهید کاوه نبیری و شهید صیدی و 
نیمه تمام ماندن پروژه ها نسبت به زمانبندی مقرر اظهار 

کرد: ما به این پروژه ها نیمه تمام نمی گوییم. 
ای��ن پروژهها در حال اجرا هس��تند، در واقع تنها در 
زمان اتمام پروژه ها تاخیر داش��ته ایم و این تاخیر هم به 
دلیل وجود تاسیسات زیربنایی در محل طرح و نیاز جابه 
جایی این تاسیسات می باشد که امید است سال آینده 

پیمانکاران این عقب افتادگیها را جبران نمایند. 

اخبار

ف�الح:  ماه�ان   - تبری�ز 
مشترکین شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی می توانند 
از طریق س��امانه قرائت و صدور 
قب��ض آن��ی، قبض آب خ��ود را 
دریاف��ت و پرداخ��ت کنن��د. به 
گزارش خبرنگار م��ا در تبریز به 
نق��ل از روابط عمومی ش��رکت 
آب و فاضالب اس��تان آذربایجان 
شرقی، به دنبال نصب، راه اندازی 
و بهره ب��رداری موف��ق از پایلوت 
قرائت آنالین کنتورهای خانگی، 
۳۰ ه��زار مش��ترک ام��ور آب و 
فاضالب منطق��ه ۵ تبریز تحت 
پوشش این س��امانه قرار گرفت. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان ش��رقی افزود: رشد و 
پیشرفت روزافزون علوم و فناوری 
و توسعه آن در کشور و خواست 
مشترکین از شرکت های خدماتی 
به جهت ارائه خدمت در کمترین 
زم��ان ممک��ن و ب��ا بیش��ترین 
کیفیت و همچنی��ن هزینه های 
زیاد دس��تگاههای دستی قرائت 
کنتور موجود، عدم انعطافپذیری 

این دس��تگاهها در برابر تغییرات 
مورد نیاز احتمالی، پیچیدگی و 
نیاز به تخصص جهت پشتیبانی 
فن��ی از این دس��تگاهها همه و 
هم��ه از ملزومات نیاز به طراحی 
و بکارگی��ری چنین س��امانه ای 
بودن��د. وی ادام��ه داد: در ای��ن 
میان گسترش فناوری گوشیهای 
هوشمند و سهولت برنامه نویسی 
برای این گوش��یها، اس��تفاده از 
ای��ن گوش��یها را به عن��وان یک 
سخت افزار مطمئن نمایان ساخته 
و پیچیدگی فرآیند تولید محصول 
جدید را به توسعه نرم افزار مورد 
نیاز تقلی��ل داده و به عنوان یک 
راهکار مناس��ب مطرح میگردد. 
مهندس علیرضا ایمانلو در ادامه 
به شیوه اس��تفاده از این سامانه 
اش��اره کرد و افزود: در این راستا 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
آذربایجان شرقی با بهره گیری از 
توان متخصصی��ن بومی اقدام به 
طراحی و توسعه س��امانه قرائت 
کنت��ور و صدور قبض آنی آب در 
محل کرد. به گفت��ه وی، در این 

فرآیند، مامور قرائت کارکرد کنتور 
)و یا اطالعات دیگر مش��ترک( را 
روی  ک��ه  کارب��ردی  دربرنام��ه 
گوش��ی نصب ش��ده ثبت نموده 
و این اطالعات پ��س از پردازش 
اولیه از طریق ش��بکه اینترنت به 
سیس��تم مرکزی ارسال میگردد 
و پس از محاس��به هزینه آب بها 
توس��ط نرم افزارهای مورد تایید 
شرکت آب و فاضالب در سیستم 
مرک��زی، بص��ورت online ی��ا 
برخط ای��ن نرم افزار مربوطه پس 
از دریافت مبلغ محاس��به ش��ده 
با استفاده از یک چاپگر حرارتی 
پرتابل اق��دام به ص��دور و چاپ 
قب��ض در مح��ل مینمای��د. وی 
در ادامه به امکانات این س��امانه 
اشاره کرد و گفت: ارسال لیست 
قرائت از طریق شبکه اینترنت با 
فرمت مناسب، صدور آنی قبض، 
ارس��ال موقعیت مام��ور قرائت، 
تعیین محدوده زمان کاری برای 
مامور قرائت، امکان تهیه و ارسال 
عک��س از محل انش��عاب، امکان 
استفاده از فالشر گوشی به عنوان 

ام��کان طبقه بندی  چراغ ق��وه، 
اشتراک ها براساس قرائت شده و 
نشده، امکان جست وجو براساس 
نام، کدپس��تی، کد اشتراک، ارائه 
هشدار به مامور قرائت در صورت 
ثبت ارقام نامتعارف، امکان تکمیل 
و اصالح اطالعات مشترک اعم از 
تلفن، کدپستی و سایر اطالعات 
مورد نیاز در محل، امکان تعریف 
کد مامور و تنظیمات مربوطه از 
ط��رف مدیر به طور آنی از طریق 
وبس��ایت روی همه دس��تگاه ها 
امکان تعریف ک��د کاربری و رمز 
عب��ور از امکان��ات نرم اف��زار این 
س��امانه اس��ت. وی در خصوص 
مزایای اس��تفاده از این س��امانه 
گفت: ع��دم مراجعه مامور قرائت 
به ش��رکت آب و فاض��الب برای 
دریافت و تحویل لیس��ت قرائت، 
پایین آمدن هزینه چاپ قبوض، 
تس��ریع در بازبینی لیس��ت های 
درج  از  جلوگی��ری   ،Hi Low
ارقام س��لیقه ای توسط مامورین 
قرائ��ت با توجه به کنت��رل ارقام 
وارد شده کنتور در تمامی دفعات، 

تس��ریع در امر وصول بدهی های 
مش��ترکین و پایین آوردن دوره 
وصول مطالبات، امکان ارسال پیام 
کوتاه )SMS( از طریق سیستم 
متمرک��ز خدم��ات مش��ترکین 
آب و فاض��الب جه��ت اطمینان 
مشترکین از میزان قبوض صادره، 
 GIS ام��کان وصل به سیس��تم
)سیستم اطالعات جغرافیایی( و 
ثبت دقیق م��کان قرائت، امکان 
کنترل دقیق محل قرائت، امکان 
ارس��ال مکان انشعابات غیرمجاز 
بصورت آنالین به سیستم مرکزی 
و بایگانی آن جهت حفظ سوابق 
از مزایای اس��تفاده از این سامانه 
می باش��د. مهن��دس ایمانل��و بر 
اس��تفاده از ابزاره��ای نوین برای 
تسهیل ارائه خدمات به مشترکین 
تاکید و هدف از اجرای این طرح 
را امکان قرائت آنالین کنتورهای 
مشترکین و صدور قبض آنی آب 
به مصارف آنان اعالم کرد. وی با 
اشاره به چالش های فعلی قرائت 
کنتورهای مش��ترکین بر توسعه 
مرحله ای این سامانه تاکید کرد. 

از طریق سامانه قرائت و صدور قبض آنی آب عملیاتی شد

 دریافت قبض آنی 30 هزار مشترک 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 

اه�واز - خبرن�گار فرص�ت ام�روز : 
در آس��تانه ی ۱۲ فروردی��ن روز جمهوری 
اس��المی و در نخس��تین روزهای نامگذاری 
امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان 
س��ال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال گام 
بلند ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در 
تحقق این ش��عار برداشته شد. در این آیین 
که ب��ا حضور مهندس بی��ژن عالی پور مدیر 
عامل ش��رکت ملی مناط��ق نفتخیز جنوب 

و همراه��ی مدی��ران تولی��د – برنامه ریزی 
تلفیقی – مهندسی و ساختمان این شرکت 
و همچنین حض��ور مهندس قب��اد ناصری 
مدیرعام��ل و همراهی مدیران فنی – منابع 
انسانی و خدمات ش��رکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدس��لیمان برگزار شد مهم ترین 
مش��کالت و راهکارهای تکمیل و راه اندازی 
این مجتمع فرآورش��ی مورد بحث و بررسی 
ق��رار گرف��ت و اهم اقدامات م��ورد نیاز طی 

صورتجلس��ه ای به پیمانکار مج��ری و گروه 
راه اندازی ابالغ ش��د. با این اقدام که عملیات 
طراحی و ساخت آن تماما توسط کارشناسان 
توانمند ایرانی و صنعت نفت صورت گرفت، 
امکان تولید نفت نمکی از میادین هفتکل و 
نفت سفید که بعد از میدان مسجدسلیمان 
قدیمی ترین میادین نفت کش��ور محسوب 
می ش��وند به مقدار ۴۵۰۰۰ بش��که در روز 
فراهم گردید.  با پیش راه اندازی این کارخانه 

بزرگ صنعتی، شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جن��وب ک��ه بزرگ تری��ن تولید کننده نفت 
کشور محس��وب می شود زمینه تحقق یکی 
از انتظارات مقام معظ��م رهبری را در یکی 
از دو بخش اقتصاد مقاومتی برآورده ساخته 
و نش��ان داد که شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب برای تحقق بخش��یدن به انتظارات و 
فرامین معظم له عزم خود را جزم س��اخته 

است. 

س�اری – دهق�ان: مدیرعام��ل 
ش��رکت توزی��ع ب��رق مازن��دران از 
نخستین روزهای کاری سال جدید 
در مح��ل کار مدی��ران و کارکن��ان 
امورهای توزیع اس��تان حضور یافت 
و با آنان دیدار و ضمن تبریک س��ال 
ن��و و میالد مب��ارک حضرت فاطمه 
زه��را )س(، ت��الش ش��بانه روزی 
آنان در ای��ام تعطیل به هموطنان و 
مسافران نوروزی س��تود.  مهندس 
قاس��م ش��هابی در این دی��دار ابراز 
امی��دواری ک��رد: در س��ال جدی��د 
که ب��ا درایت مقام معظ��م رهبری 
به س��ال اقتصاد مقاومت��ی، تولید و 
افتخارات  نامگذاری ش��ده،  اشتغال 

بیشتری در کارنامه شرکت به ثبت 
برس��د. وی بهار را تمثیل معاد الهی 
و نوروز را تکری��م عظمت و کرامت 
خداوندی بی��ان کرد و ارج نهادن به 
رک��ن اصلی خان��واده و دمیدن روح 
نش��اط و ایجاد انگیزه برای خدمت 
بیشتر به مردم را از جمله ارزشهای 
نوروز برش��مرد و گفت: نوروز جشن 
طبیعت اس��ت، جشنی که ریشه در 
اعتقادات و باورهای دینی داش��ته و 
نمونه بس��یار جالبی از هوش و ذوق 
و درایت   نژاد ایرانی دارد و با توجه به 
خصوصیات ذاتی، طبیعی و تاریخی 
این جش��ن که ضام��ن دوام و بقای 
آن ب��وده و در فرهنگ اصیل ایرانی 

ج��ای گرفته اس��ت و به پ��اس این 
آفریده های تفک��ر برانگیز، پروردگار 
را شکرگزاریم و در این فرخنده ایام، 
ش��ادکامی و به��روزی تمامی مردم 
عزیز را آرزومندیم. مدیرعامل شرکت 
توزیع برق مازندران در بخش دیگری 
از توصیه های خویش به بیانات مقام 
معظم رهبری در نوروز ۹۶ اشاره کرد 
و افزود: مقام معظم رهبری در پیام 
نوروزی، عزت ایران و ملت عزیزمان و 
اعتراف دشمنان به اقتدار ملت ایران 
و امنیت کش��ور در محیط پرتالطم 
منطق��ه ای و بین الملل��ی و حرکات 
مومنان��ه، جلس��ات دینی پرش��ور 
و مس��ائل مه��م دین��ی از اعتکافها، 

عبادتها، ماه مب��ارک رمضان، پیاده 
روی اربعین و جلس��ات مهم عاشورا 
و دهه محرم و نقاط مثبت و شادی 
آفرین کشور مورد تاکید قرار دادند.  
شهابی خاطر نش��ان کرد: مجموعه 
توانمن��د، متخص��ص و متعهد این 
شرکت در سالی که گذشت توانسته 
اس��ت با ایمان راس��خ و اراده قوی و 
تالش ش��بانه روزی گامهای موثر و 
مفیدی در راستای خدمت صادقانه 
به ملت فهیم، ش��ریف، س��رافراز و 
سربلند استان بردارد و رمز موفقیت 
شرکت توزیع برق مازندران همدلی، 
یکپارچگی،  صمیم��ت،  همراه��ی، 
وح��دت و روحیه جه��ادی و تالش 

اس��ت  بی وقف��ه  و  روزی   ش��بانه 
و الحم��د اهلل مردم نی��ز از خدمات 
شایس��ته و مطل��وب این ش��رکت 
رضای��ت کام��ل دارن��د. وی تصریح 
ک��رد: در این بازیده��ا فعالیت های 
ش��اخص سال ۹۵ و برنامه های سال 
۹۶ امورهای توزیع و بخشهای تابعه، 
وضعیت خطوط و ش��بکه ها، قدرت 
منصوبه ترانس ها، وضعیت مشترکین 
و متقاضیان، مرمت روستایی، توسعه 
و احداث شهری و روستایی، اصالح و 
بهینه،  رین��گ خطوط ، تامین برق 
متقاضیان در کمترین زمان ممکن ، 
حریم شبکه ها، وضعیت وصول و. . . . 

مورد بررسی قرار گرفت. 

تبری�ز – ماه�ان ف�الح: در 
دومی��ن همایش رعای��ت حقوق 
از  تجلی��ل  و  مصرف کنن��دگان 
واحد ه��ای برت��ر در آذربایج��ان 
شرقی، پتروشیمی تبریز به عنوان 
واحد منتخ��ب این عرصه طی دو 
س��ال متمادی موفق ب��ه دریافت 
تندی��س ای��ن همایش ش��د.  به 
گ��زارش خبرن��گار م��ا در تبریز، 

در ای��ن مراس��م ک��ه از س��وی 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
حمای��ت  س��ازمان  همچنی��ن  و 
س��الن  در  مصرف کنن��دگان  از 
تبریز  پتروش��یمی  همایش ه��ای 
برگ��زار ش��د، آی��ت اهلل مجته��د 
شبستری نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه تبریز طی سخنانی با اشاره 
ب��ه اهّمی��ت رعایت ح��ق الناس 

در دین مبین اس��الم، نس��بت به 
رعای��ت حق��وق مصرف کنندگان 
به عنوان ام��ری واجب در نهادینه 
کردن فرهنگ احترام به خواست 
مشتری در راستای رعایت عدل و 
انصاف تاکید کرد و اظهار داشت: 
در ش��رایط اقتص��اد مقاومتی نیز 
این امر تعصب، غی��رت و احترام 
ملی و مترقی محس��وب می شود. 

الزم ب��ه ذکر اس��ت پتروش��یمی 
تبریز به عنوان بزرگ ترین شرکت 
شمال غرب کش��ور از نظر حجم 
کس��ب و کار و نگی��ن صنایع این 
خطه، تولید کننده ساالنه هشتصد 
انواع پالستیک های خام  هزار تن 
ش��امل پلی اتیلن، پلی استایرن ها 
و ABS  می باش��د ک��ه عالوه بر 
پاس��خگویی به نیازه��ای صنایع 

پائین دس��ت داخلی به ۴۰ کشور 
جهان نیز صادرات دارد به طوری 
ک��ه با رف��ع تحریم ها می��زان در 
خواست کش��ورهای اروپائی بیش 
از سه برابر تولید فعلی این شرکت 
است. از سوی دیگر افزایش میزان 
کمی و کیف��ی فرآورده ها با ارتقاء 
رضایتمندی مش��تریان همواره از 

اهداف پتروشیمی تبریز است. 

اراک- خبرنگار فرصت امروز : مصطفی 
آمره مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی 
اس��تان مرکزی بیان داشت: ۸۰واحد صنعتی 
استان مرکزی تحث پوش��ش بیمه ایران قرار 
گرفتن��د.  مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های 
صنعتی استان مرکزی گفت: از تعداد ۸۰واحد 
صنعتی ۴۰واحد بیمه شده اند و ۴۰واحد دیگر 

نیز در حال عقد قرار داد می باشند که این مهم 
تا اواخر سال جاری محقق خواهد شد. آمره با 
اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن تعداد ۶۵۰ 
نفر از خدمات بیمه ای، خاطر نش��ان کرد: این 
تعداد تا پایان اس��فند ماه ب��ه تعداد ۱۰۰۰نفر 
افزای��ش پیدا خواهد کرد. مدیرعامل ش��رکت 
شهرک های صنعتی استان مرکزی با اشاره به 

اینکه ماهیت بیم��ه کمک به کارفرما و کارگر 
و در نتیجه کمک به آن واحد تولیدی اس��ت، 
اظهار داش��ت: با توجه به وجود مش��کالت در 
صنایع کوچک، این صنایع باید از فرصت پیش 
آمده در پوشش بیمه توسط بیمه ایران استفاده 
کنند. وی خاطر نشان کرد: این تفاهم نامه در 
راس��تای افزایش هم��کاری در جهت ترویج و 

گس��ترش فرهنگ بیمه و حمای��ت از صنایع 
کوچک و متوس��ط و بهره مندی این صنایع از 
مزایای بیمه منعقد شد. وی در ادامه بیان کرد: 
امیدواریم بتوانیم با ایجاد بس��ترهای مناسب 
در ش��هرک ها و نواحی صنعتی و تهیه بس��ته 
حمایتی بیم��ه ای برای صنایع کوچک بتوانیم 

ریسک این صنایع را کاهش دهیم. 

اولین گام بلند مناطق نفتخیز جنوب در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی

کارخانه نمك زدایی هفتکل پیش راه اندازی شد

در بازدید نوروزی مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران

 کاهش تلفات و مدیریت مصرف مورد تاکید قرار گرفت

پتروشیمی تبریز تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی خبر داد؛

80 واحد صنعتی استان مرکزی تحت پوشش بیمه ایران قرار گرفتند 



ترجمه: رامین پروین گنابادی
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»بچه رئیس« صدرنشین شد 

انیمیش��ن تازه کمپانی فاکس به ن��ام بچه رئیس 
توانس��ت با فروشی حدود 49میلیون دالر در 3773 
سالن سینما و در نخس��تین هفته اکرانش رتبه اول 
را در ج��دول فروش س��ینماهای ای��االت متحده و 
کانادا به دس��ت بیاورد. این انیمیشن سه بعدی که بر 
مبنای کتابی به همین نام ساخته شده است داستان 
خانواده ای است که با ورود بچه ای عجیب و غریب به 
خانه ش��ان اتفاقات زیادی رخ می دهد. این انیمیشن 
به دلیل ش��باهت زیاد ش��خصیت اصلی اش با دونالد 
ترامپ جنجالی شد. صداپیشه این شخصیت نیز الک 
بالدوین بازیگر هالیوودی اس��ت که در ش��وی زنده 
شنبه ش��ب بارها به تمسخر ترامپ و سیاست هایش 
پرداخت��ه اس��ت. ت��ام مک گراث ک��ه آث��اری مانند 
ماداگاس��کار را در کارنامه اش دارد در این باره گفت:  
»این انیمیش��ن براس��اس ش��خصیت تاجری خام و 
گاهی حریص اس��ت، بنابرای��ن اگر مردم می خواهند 
نتیجه بگیرند که براس��اس شخصیت ترامپ ساخته 
شده است باید بگویم نه حقیقتا این طور نیست.« به 
گفته مک گراث، بیش��تر فیلم براساس کتاب کودکی 
محصول س��ال ۲۰۱۲ ساخته ش��ده است و قسمت 
عمده کار ساخت انیمیشن نیز پیش از اینکه ترامپ 
به یکی از مدعیان اصلی ریاست جمهوری بدل شود، 
به پایان رسیده بود. او همچنین انتخاب الک بالدوین 
برای صحبت کردن به جای ش��خصیت»بچه رئیس« 
را یک تص��ادف فوق العاده عجیب توصیف کرد. فیلم 
موف��ق زش��ت و زیبا پس از دو هفت��ه توفانی به رده 
دوم ج��دول آم��د و در ای��ن هفته فروش��ی معادل 
47.543 میلیون دالر داش��ت که مجموع فروش��ش 
در ای��االت متحده و کانادا را ب��ه 395.459 میلیون 
دالر می رس��اند. ای��ن فیل��م تاکن��ون در بازار ه��ای 
بین المللی هم عملکرد موفقی داش��ته و به فروش��ی 
48۰ میلیون دالری دس��ت یافته اس��ت. فیلم روح 
درون پوس��ته محصول تازه کمپانی پارامونت با بازی 
اسکارلت جوهانسون فروش��ی پایین تر از حد انتظار 
داش��ت و در 344۰ س��ینما تنه��ا 9 میلی��ون دالر 
فروخ��ت. این فیلم علمی و تخیلی که کارگردانی اش 
بر عهده روبرت س��ندرز بوده نتوانسته نظرات مثبت 
منتق��دان را نیز حلب کند. فیلم پاور رنجرز محصول 
کمپان��ی الیونزگیت افتی 64درصدی روبه رو ش��ده 
و در دومی��ن هفته اکرانش با ف��روش ۱4.5 میلیون 
دالری در رتب��ه چه��ارم جدول فروش ق��رار گرفته 
است. فیلم کونگ: جزیره جمجمه با 8.8۰۰ میلیون 
دالر فروش در چهارمین هفته اکرانش در رتبه پنجم 
قرار گرفته است و مجموع فروش این فیلم به حدود 
۱48میلیون دالر رس��یده است. فیلم»همسر نگهبان 
باغ وحش« در نخس��تین هفت��ه اکرانش و در 54۱ 
سالن سینما با فروش��ی معادل 3.349 میلیون دالر 
در رتب��ه دهم جدول جای گرفته اس��ت. این فیلم با 
بازی جس��یکا چستین روایتگر داس��تان دو نگهبان 
باغ وحش ورش��و است که در بحبوحه جنگ حهانی 
دوم تالش می کنند حیوانات باغ وحش شان را نجات 
دهند. واکنش های منتقدان به این فیلم نسبتا مثبت 

بوده است. 

هفته پرخبر توییتر
توییت��ر ای��ن روز ه��ا خبر های 
جدیدی برای کاربران خود داشته 
اس��ت. از جمله اینکه کاربران این 
ش��بکه اجتماعی توییت��ر از این 
پس می توانند پاسخ  های مستقیم 
خود را به افراد با محدودیت کمتری ارس��ال کنند. شبکه 
اجتماع��ی توییتر به تازگی تصمی��م گرفته کاراکتر های 
اختصاص یافته به منش��ن اف��راد و صفحات دیگر را جزو 
محدودیت ۱4۰  کاراکتری به حس��اب نی��اورد. توییتر، 
یکی از بزرگ ترین و رس��می ترین ش��بکه های اجتماعی 
در دنیاس��ت که طول مطالب و پس��ت های منتشر شده 
در این شبکه دارای محدودیت ۱4۰کاراکتری است. روز 
پنجشنبه کمپانی توییتر مستقر در سانفرانسیسکو اعالم 
ک��رد که از ای��ن پس کاراکتر های مربوط به پاس��خ دهی 
کاربران و منش��ن کردن افراد و صفح��ات دیگر با هدف 
تسهیل مکالمات آنالین در این شبکه و اختصاص فضای 
بیشتر به پست افراد، ش��مرده نخواهد شد. این سیستم 
جدید پاس��خ دهی ب��ه کارب��ران، دو روز گذش��ته برای 
کالینت های موبایل و وب منتشر شده است و به زودی در 
دسترس کاربران سراسر جهان قرار خواهد گرفت. توییتر 
اظهار می کند که این تغییر براس��اس بازخوردهایی است 
که از کاربران دریافت کرده است. این کمپانی تأکید دارد 
که همواره به دنبال روش هایی اس��ت که تجربه کاربری 
را ارتقا بخش��د. این کمپانی در چند م��اه اخیر، با هدف 
انعطاف پذیر کردن و کاهش حس محصور بودن کاربران 
ب��ه دلیل محدودیت ۱4۰کاراکتری توییت ها، دس��ت به 
تغییرات جدیدی زده اس��ت و از همین رو ممکن اس��ت 
ویژگی های جدید دیگری را نیز در آینده ای نه چندان دور 

عرضه کند. 

حذف آواتار های تخم مرغی
خبر دیگ��ر توییتر برای کارب��ران در م��ورد آواتار های 
تخم مرغ��ی اس��ت. این کمپان��ی اعالم کرد ک��ه در حال 
اعمال تغییراتی اس��ت که در پی آن حساب های کاربری 
تازه تأسیس دیگر آواتارهای تخم مرغی رنگارنگ نخواهند 
بود. شکلک خاکستری رنگ بدون جنسیت، از این به بعد 
جایگزین آنها خواهد ش��د. این تغیی��ر با اهداف خاصی از 
سمت توییتر اعمال شده است. تصویر جدید بسیار بی روح 
و شبیه به یک سوراخ بزرگ است که هیچ جذابیتی ندارد. 
این عکس ب��ی روح کاربران را تش��ویق می کند تا عکس 
پروفایل خود را عوض و تصویری منحصر به فرد برای خود 
انتخاب کنند. در انتخاب این تصویر س��اده، نکات زیادی 
در نظر گرفته ش��ده است؛ این تصویر یک چهره عمومی  
)بدون جنسیت(، جهانی  )بدون نژاد و رنگ خاص(، جدی، 
موقتی و فراگیر است و برای انتخاب این تصویر، گزینه های 
زیادی حذف ش��ده اند. عالوه برای��ن، وبالگ توییتر اذعان 
داشته است که در سال های اخیر، تخم مرغ های ناشناس 
توییت��ری با رفتاره��ای توهین آمی��ز و آزار و اذیت دیگر 
کاربران این شبکه اجتماعی ارتباط داشته اند. از بین بردن 
آوتارهای تخم مرغی و تغییر عکس پروفایل پیش فرض را 
می توان گام محکمی در راستای حل این مشکل دانست. 

رده بن��دی  آخری��ن  فورب��س   مؤسس��ه 
در خصوص ۱۰ میلیاردر جوان  را که کمتر 
از 3۰ س��ال دارند اعالم کرد. در میان آنها 
چهره های ج��وان و کارآفرینی را می بینیم 
که توانسته اند به وس��یله خالقیت خود به 
این جایگاه برس��ند. نمای کل��ی آنها را در 

متن ذیل مشاهده می کنید: 
ب��ه دس��ت آوردن عنوان میلی��اردر قبل 
از 3۰ س��الگی غیر ممکن نیست در اینجا، 
م��ارک زاکربرگ را می توانیم ببینیم که در 
سن ۲3سالگی توانسته است به این جایگاه 

بپیوندد. 
در رده بن��دی ۲۰۱7 مؤسس��ه فورب��س 
۱۰نف��ر از میلیاردر های��ی را می بینیم که 
کمتر از 3۰ س��ال س��ن دارند. بسیاری از 
انس��ان ها به خاطر داش��تن پ��در و مادری 
ثروتمند توانس��ته اند به این جایگاه برسند، 
اما این اشخاص با خالقیت خود توانسته اند 
کس��ب و کار های جدید راه ان��دازی کنند و 

به وسیله آنها به این جایگاه برسند. 

1- الکس�اندرا  )20 س�ال( و کاترینا  
)21 سال( اندرس�ون، دارایی هر کدام 

1.2 میلیارد دالر:
 ای��ن خواهران نروژی ک��ه معروف ترین 
خواهران نروژ هستند از سال گذشته وارد 
رده بن��دی میلیاردر های فوربس ش��ده اند. 
الکس��اندرا و کاترین��ا ک��ه متعل��ق به یک 
خانواده ثروتمند نروژی هستند، نام خود را 
 Tiedemann با ثبت نام تجاری س��یگار
معروف کردند. این س��یگار از سال ۲۰۰5 
ش��روع به فروخته شدن کرد. در عین حال 
این دو خواهر یک ش��رکت سرمایه گذاری 
به نام Ferd را تأس��یس کردند. در س��ال 
۲۰۰7 پ��در این دو خواهر یعنی یوهان در 
سال ۲۰۱3، 84درصد از سهام این شرکت 
 را ب��ه این دو خواهر منتقل کرد که س��هم 
کاترین��ا  ب��ود.  4۲درص��د  ک��دام  ه��ر 
فارغ التحصی��ل رش��ته عل��وم اجتماعی از 

دانشگاه آمستردام است. 

2- گوستاو مگنار ویتزو  )23 سال(، 
دارایی 1.3 میلیارد دالر: 

قطع��ا نروژ صاح��ب بس��یاری از جوانان 
ثروتمند در جهان اس��ت. گوس��تاو مگنار 
ویت��زو )که پ��درش مگنار مع��روف و یک 

کارآفری��ن ثروتمند  اس��ت ک��ه تخصص 
زی��ادی در پ��رورش و ف��روش ماهی قزل 
آال دارد( صاح��ب ش��رکت SalMar در 
نروژ است که شهرت زیادی در کشور های 
اس��کاندیناوی دارد. در س��ال ۲۰۱3، پدر 
گوستاو به دالیل مالیاتی 47درصد از سهام 
شرکت SalMar را به پسرش منتقل کرد. 
پدر گوس��تاو مردی است که در راه اندازی 
کس��ب و کار تخص��ص زی��ادی دارد، با این 
کار خود پس��رش را در ۲۰س��الگی به یک 
انسان میلیاردر تبدیل کرده است. با توجه 
ب��ه اطالعات فوربس این پس��ر کار خود را 
در س��رمایه گذاری در امالک و مستغالت و 

کسب و کار های جدید ادامه می دهد. 

3- جان  )26 س�ال( و پاتریک  )28 
س�ال( کولیس�ون، دارای�ی هرک�دام 

1.1میلیارد دالر: 
این مردان خودس��اخته ایرلندی هستند و 
مانند مارک زاکربرگ آمریکایی نیستند. جان 
و پاتریک کولیس��ون امس��ال وارد رده بندی 
میلیاردر های فوربس ش��ده اند. این دو برادر 
در سال ۲۰۱۰ شرکتی تأسیس کردند که به 
صورت حرف��ه ای در کار پرداخت های آنالین 
و سیس��تم های بانکی بود. هر کدام از این دو 
برادر دارای ۱۲درصد از سهام شرکت هستند 
و اکن��ون ثروتی بال��غ ب��ر ۱.۱ میلیارد دالر 
دارند. در س��ال ۲۰۰7 این دو برادر نخستین 
کس��ب و کار خود را با نام Shuppa تأسیس 
 کردند، درحالی که جان تنها ۱7س��ال س��ن 
داش��ت. این شرکت تازه تاسیس آنها در سال 
۲۰۱۰به ش��رکتی به نام Auctomatic که 
متعلق به دو دانش��جو بود ادغام ش��د و بعد 
از آن ب��ه فروش رس��ید. این دو برادر هر دو 
رش��ته ریاضی خوانده اند، ام��ا پاتریک در 
یک رقابت هوش مصنوعی در ۱6س��الگی 
ش��رکت ک��رده و موفق ب��ه دریافت جایزه 

شده است. 

4- ایوان اشپیگل  )26 سال( دارایی 
4.4 میلیارد دالر:

 درحالی ک��ه برخ��ی از کارآفرینان مانند 
م��ارک زاکرب��رگ ب��ا ایجاد یک ش��رکت 
ثروتمند شدند اما ایوان اشپیگل با تاسیس 
ش��رکت خود فوق العاده غنی ش��د. همکار 
خالق اس��نپ چت ک��ه معرفی اولیه آن در 
بازار س��هام در ماه مارس با موفقیت همراه 
بود در واقع پس��ر یک زن و شوهر ثروتمند 

اس��ت ک��ه از وکالی معروف هس��تند. او 
جوانی خود را در مالیبو به مدت ۱6 س��ال 
گذراند و صاحب ی��ک کادیالک لوکس به 
ارزش 74 ه��زار دالر بود. امروزه مؤسس��ه 
او را 4.4 میلی��ارد دالر  فورب��س ث��روت 

تخمین زده است. 

لودوی�ک تئودور براون  )27 س�ال( 
دارای�ی 1.1 میلی�ارد دالر و اوا ماری�ا 
براون  )30 سال( دارایی 1.36 میلیارد 

دالر:
 جزیی��ات کمی در مورد ای��ن دو تن از 
اعضای خانواده براون که عمو زاده هس��تند 
وجود دارد. هیچ مصاحبه یا عکس��ی از دو 
وارث خاندان ثروتمن��د براون وجود ندارد. 
پ��در تئودور لودویک، کنترل یک ش��رکت 
پزشکی را در س��ال ۱977 برعهده داشت 
وقت��ی که تنها ۲4 میلیون فروش س��االنه 
داش��ت، ام��ا 4۰ س��ال بعد درآم��د براون 
6میلیارد یورو شده است که 5۰۰ میلیون 
آن سود خالص اس��ت. هم اکنون لودویک 
دارای ۱۰درصد از س��هام این شرکت است 
که معادل ۱.۱ میلیارد دالر است و اوا ماریا 
دارای ۱۱.3 درصد از س��هام این ش��رکت 

است که معادل ۱.36 میلیارد دالر است. 

5- بابی مورفی  )28 س�ال( دارایی 
4میلیارد دالر:

 باب��ی مورف��ی یکی دیگ��ر از بنیانگذاران 
شرکت اس��نپ چت در کنار ایوان اشپیگل 
اس��ت ای��ن دو در دانش��گاه اس��تنفورد در 
کالیفرنیا در یک انجمن دانشجویی همدیگر 
را مالقات کردند. این دو نفر در سال ۲۰۱۱ 
اس��نپ چت را ایجاد کردند. اگرچه در ابتدا 
اش��پیگل ایده اصلی این شرکت را داده بود، 
اما بعد ها توانست به وسیله مورفی که متولد 
ش��ده از مادر فلیپینی و پدر آمریکایی است 

ایده خود را عملی کند. 

6- وان�گ ه�ان  )29 س�ال( 1.27 
میلیارد دالر: 

اگر بخواهیم کمی درباره این جوان چینی 
بدانیم باید بگوییم که او مجری شناخته شده 
تلویزی��ون چین اس��ت. او وارث ۲7درصد از 
سهام پدرش  )که در سال ۲۰۰4 فوت کرده 
است( در شرکت هواپیمایی Juneyao است 
که در شانگهای به وسیله پدرش تأسیس شده 

بود. این شرکت در سال ۲۰۱5 مشهورشد.

میلیاردرهای زیر 30سال دنیا

نخس��ت وزیر قط��ر هفت��ه گذش��ته در کنفران��س تجاری-اقتص��ادی در لندن، از 
سرمایه گذاری 5ساله در بریتانیا خبر داد. 

قط��ر قصد دارد با س��رمایه گذاری به ارزش 5 میلیارد پون��د در حوزه های مختلف 
انرژی، زیرس��اخت، فناوری دیجیتال، امالک و مستغالت و خدمات در کشور بریتانیا 
به ش��ریک ایده آل این کشور تبدیل ش��ود. به گزارش خبر گزاری  رویترز،»بن خلیفه 
الثانی« نخس��ت وزیر قطر گفته اس��ت به آینده اقتصاد انگلیس امیدوار است و خروج 

این کشور از اتحادیه اروپا سبب نگرانی دوحه نشده است. 
 ش��یخ احمد بن جاس��م آل ثانی، وزیر اقتص��اد و تجارت دولت قط��ر در کنفرانس

 یاد شده گفت: روابط میان قطر و انگلیس به لحاظ تاریخی قوی بوده است. 
به گفته نخست وزیر قطر،  این حجم سرمایه گذاری در بریتانیا و در پنج سال آینده 
موجب ش��کوفایی اقتصاد بریتانیا در دوران پ��س از خروجش از اتحادیه اروپا خواهد 

شد.
 او همچنین در نشس��ت هم اندیشی کسب و کار و سرمایه گذاری قطر در بریتانیا که 
در لندن برگزار شد، تصریح کرد که این سرمایه گذاری می تواند به سرمایه گذاری های 

موفق پیشین قطر در بریتانیا افزوده شود. 
 ش��یخ احمد بن جاس��م آل ثانی وزیر اقتص��اد و تجارت دولت قط��ر در کنفرانس

 یاد ش��ده گفت:»انگلیس از جمله ش��ش صادرکننده بزرگ به قطر است و در همین 
حال قطر هفتمین صادرکننده بزرگ کاال به انگلیس به شمار می آید.«

مقدمه ای برای بریتانیای جهانی
انگلی��س ب��ا توجه به خروج این کش��ور از اتحادیه اروپا در تالش اس��ت که روابط 
خود را با کش��ورهای خارج از حوزه اتحادیه اروپا به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس 
گس��ترش دهد. برای بریتانیا که در مراحل آغازین مذاکرات نامش��خص خود با اروپا 
حول محور برگزیت است، سرمایه گذاری قطر با هدف رونق اقتصادی بریتانیا خبری 

مسرت بخش است. 
 »لی��ام فاکس« وزیر تج��ارت بریتانیا نیز در این باره گفته اس��ت:  »به رغم خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا، در های بریتانیا به روی س��رمایه گذاران بین المللی باز اس��ت 
و قطر ش��ریک ایده آل تجاری بریتانیا در دوره بعد از خروج از اتحادیه اروپا اس��ت.« 
درواقع، بریتانیا به نیروی کار ماهر و دانش��جویان از قطر و کشورهای دیگر خوشامد 
می گوید و قطر کش��وری است که س��ال های اخیر از اشتغال زایی در بریتانیا حمایت 
ک��رده و می کند. بنابراین، با وجود برگزیت، قطر همچنان اعتماد به نفس خود را در 

بریتانیا حفظ می کند. 
وزیر انرژی قطر معتقد اس��ت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فرصتی مناس��ب برای 
س��رمایه گذاری هرچه بیش��تر قطر در صادرات گاز طبیعی مایع به پنجمین اقتصاد 
ب��زرگ جهان اس��ت. قطر با س��رمایه گذاری ب��ه ارزش 4۰میلیارد پون��د در بریتانیا، 

9۰درصد از واردات گاز طبیعی مایع  )LNG( این کشور را تأمین می کند. 

سابقه تجاری دو کشور
لی��ام فاکس با اش��اره به تالش دول��ت »ترزا می« برای گس��ترش روابط اقتصادی 
انگلیس با کش��ورهای جه��ان از جمله قطر با توجه به برگزیت، در نشس��ت تجاری 
دو کش��ور گف��ت:  »وزارت تج��ارت بین المل��ل انگلیس متعهد به توس��عه تجارت و 

سرمایه گذاری متقابل با قطر است.«
لیام فاکس ضمن برش��مردن مناس��بات تاریخی لندن و دوحه گفت: طی دو دهه 
گذشته دو کشور در زمینه های انرژی، سیاست خارجی، تجارت و مالی همکاری های 

نزدیکی با یکدیگر داشته اند. 
تاکنون قطر پیش از 4۰میلیارد پوند در بریتانیا و به خصوص در حوزه ساخت و ساز 
برج و فروش��گاهای زنجیره ای سرمایه گذاری کرده اس��ت. در حال حاضر قطر مالک 
فروشگاه لوکس و معروف هرودز است، 95درصد سهام بنای مرتفع شارد در لندن را 
در اختیار دارد و در یک میدان گاز طبیعی در جنوب ولز سرمایه گذاری کرده است. 
قطر همچنین بعد از المپیک لندن، دهکده المپیک را خریده است. همچنین، دولت 
انگلیس در حال حاضر برای اجرای طرح های زیرساختی خود مثل قطار سریع السیر 
لندن - بیرمنگام - منچستر که به پروژه HS2موسوم است به سرمایه گذاری خارجی 

متکی است. 
به گفته لیام فاکس، در حال حاضر بیش از 6۰۰ شرکت بریتانیایی در حوزه صنعتی، 
ارتباطات و آموزش��ی در قطر فعالیت دارند. وزیر تج��ارت بین الملل بریتانیا نیز اظهار 
کرد که ش��رکت نفتی ش��ل حدود ۲۱میلیارد دالر در بخش نفت قطر س��رمایه گذاری 
کرده که بدین ترتیب بزرگ ترین سرمایه گذاری خارجی در این کشور به شمار می آید. 

سرمایه گذاری 5 میلیارد پوندی قطر در بریتانیا

قطر و بریتانیا، متحدان پس از برگزیت

قــاب

کیوسـک

مدرسه مدیریت

صفحه 16

دور دنیا

منطقه آزاد

بزرگ ترین پل معلق دنیا با نام سومین مروارید استانبول در ترکیه افتتاح شد. این پل 2164 طول دارد و عریض ترین 
پل معلق در جهان است که هشت باند تردد خودرو و دو باند برای عبور قطار دارد. هزینه ساخت این پروژه بیش از 

2.5 میلیارد یورو برآورد شده است. 
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سفیر آمریکا در سازمان ملل اعالم کرد، شکی وجود ندارد که روسیه در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا دس��ت داش��ته و پس از تکمیل تحقیق��ات به اقدامات 

کرملین رسیدگی خواهد شد. 
به گزارش ایسنا، نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه با شبکه 
 ای بی س��ی گفت: ما هرگز نمی خواهیم هیچ کشوری در انتخابات مان مداخله کند. 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روس��یه این مس��ئله را که کشورش در رقابت ها 
می��ان دونال��د ترامپ، رئیس جمه��وری آمریکا از حزب جمهوری خ��واه و هیالری 

کلینتون از حزب دموکرات مداخله کرده رد کرده است.
 درحالی که کاخ س��فید هرگونه ادعایی را مبنی ب��ر اینکه ترامپ یا کارمندانش 
با روس��یه ارتباط داش��ته اند، رد می کند، اما ترامپ شخصا اعالم کرده که باور دارد 
جاس��وس های روس ایمیل های حزب دموکرات را هک کرده اند، اما مداخله روسیه 

در انتخابات بر نتیجه آن تأثیری نداشته است. 
آژانس های اطالعاتی آمریکا گزارش دادند که روس��یه قصد داشته به تالش های 

انتخاباتی ترامپ کمک کند.
 اف ب��ی آی و همچنی��ن کمیته های کنگره ای در ح��ال تحقیق اند که ببینند آیا 

دولت روسیه در جریان انتخابات به وابستگان ترامپ کمک کرده است یا خیر. 
سفیر آمریکا در سازمان ملل اظهار داشت: روسیه باوجود اینکه بشار اسد »مجرم 
جنگی« است از او حمایت می کند و آمریکا این مسئله را همچنان دنبال می کند. 
وی با این حال گفت که سیاس��ت واشنگتن اکنون همکاری با قدرت هایی نظیر 
ترکیه و روس��یه برای حل و فصل سیاس��ی بحران س��وریه است نه تمرکز بر اسد. 
هیلی تأکید کرد: رفتن اس��د دیگر اولویت ما نیس��ت. هیلی در ادامه گفت: آمریکا 
همچنی��ن چین را ب��رای اتخاذ موضعی جدی تر در برابر برنامه اتمی کره ش��مالی 

تحت فشار می گذارد. 
آمری��کا دیگر بهانه های چین را مبنی بر اینکه آنها نی��ز از برنامه های اتمی کره 

شمالی نگران هستند، باور نمی کند. 
آنها باید نگرانی  خود را به ما نش��ان دهند. آنها باید کره ش��مالی را تحت فش��ار 

بگذارند. 
چین تنها کش��وری اس��ت که می تواند کره ش��مالی را متوقف کند و آنها این را 

می دانند. 
وی در پاس��خ به این سوال که اگر چین در این زمینه همکاری نکند آمریکا چه 
واکنش��ی انجام خواهد داد، گفت: چین باید همکاری کند. آیا می خواهیم ش��اهد 
ادامه حمالت موش��کی کره شمالی باشیم یا اینکه چین در نهایت به خودش آمده 

و کاری در این زمینه انجام خواهد داد. 

نیکی هیلی:

بدون تردید روسیه در انتخابات آمریکا 
مداخله کرده است
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