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برآورد رشد ٨درصدی اقتصاد 
برای سال پیش رو

دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه )IRAN FINEX(  آغاز به کار کرد

دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه که در دنیا 
به نام ایران فاینکس )IRAN FINEX( ش��ناخته می شود، 
از روز گذش��ته ش��روع ب��ه کار کرد و ت��ا 29 فروردین ماه در 

مح��ل دائمی نمایش��گاه های تهران ادام��ه دارد. 50 صندوق 
س��رمایه گذاری، ۱6ش��رکت بیم��ه ای، ۱0 بانک و موسس��ه 
اعتباری و ۱7 ش��رکت کارگزاری در بزرگ ترین رویداد مالی 

کش��ور حضور یافته اند. به گزارش »فرص��ت امروز« در آیین 
افتتاح دهمین نمایش��گاه بین المللی بورس، بانک 

4و بیمه که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه...

هیأت وزی��ران با تعیین حداق��ل حقوق یک 
میلیون و ۳5 هزار تومانی، ضریب حقوق جدید 
اعض��ای هیأت علمی دانش��گاه ها و موسس��ات 
آم��وزش عالی و قضات را برای س��ال 96تعیین 
کرد.   هیأت دولت به پیش��نهاد سازمان برنامه 

و بودجه و س��ازمان اداری اس��تخدامی، ضریب 
حق��وق اعض��ای هی��أت علم��ی دانش��گاه ها و 
موسس��ات آموزش عالی و قضات را برای س��ال 
96، 24هزار و ۱44ریال تعیین کرد.  همچنین 
ضریب حقوق، حقوق بگیران ذیل قانون مدیریت 

خدمات کش��وری برای سال جاری، ۱695ریال 
تعیین ش��د.  بر این اساس هیأت دولت حداقل 
حق��وق مش��مولین قان��ون مدیری��ت خدمات 
کشوری را ۱0.۳50.000ریال و حداکثر حقوق 
را هفت برابر حداقل حقوق تعیین کرده است. 

صنف��ی  انجم��ن  منتخ��ب  هیأت مدی��ره 
روزنامه نگاران اس��تان تهران با صدور اطالعیه ای 
با اشاره به مراحل پیشرفت تأسیس خواستار رفع 

موانع ثبت رسمی انجمن شدند. 
در ای��ن اطالعیه که خطاب ب��ه روزنامه  نگاران 
ص��ادر ش��ده اس��ت، آم��ده: همان گون��ه ک��ه 
اط��الع دارید برخ��ی از پیشکس��وتان و فعاالن 
روزنامه نگاری در اس��تان تهران درصدد برآمدند 
ضم��ن راه اندازی تش��کلی مطبوعاتی درس��طح 
استان، پیگیر مطالبات  »صنفی« این قشر باشند. 
براین اساس، هیأت موسس��ی تشکیل و پس از 
طی ش��دن تمامی مراحل قانونی تعریف ش��ده، 
نخستین مجمع عمومی موسسان»انجمن صنفی 
کارگری روزنامه نگاران اس��تان تهران« صبح روز 
پنجش��نبه دوم دی ماه ۱۳95 با حضور و نظارت 
نمایندگان وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و 
در س��الن وزارتخانه مذکور و با مشارکت جمعی 
از ش��ما عزیزان برگزار ش��د و حاض��ران پس از 
تصوی��ب اساس��نامه پیش��نهادی، در انتخاباتی 
شفاف، »هیأت مدیره« و  »بازرسان« انجمن را نیز 
برگزیدند تا ماموریت های صنفی- قانونی محوله 

را پیگیری کنند. 
بالفاصله پس از »قانونی« ش��دن فعالیت این 
انجمن صنفی، هیأت مدیره و بازرس��ان منتخب 
فعالی��ت خوی��ش را آغ��از کردند و ب��ا برگزاری 
جلس��ات مس��تمر و منظم هفتگی و متناس��ب 
ب��ا نیازه��ای روز اعض��ا، پایه ری��زی کمیته های 
متعددی را در دس��تورکار قرار دادند تا چالش ها 
و کاس��تی های موجود را شناسایی کرده و برای 
رفع و مهار آنها درچارچوب های قانونی و تعامل با 

نهادهای ذی نفع، راهکاریابی کنند. 
خروجی جلس��ات هیأت مدیره ابتدا انتخاب و 
تعیین اعضای هیأت رئیسه انجمن شامل رئیس، 
نایب رئی��س، خزانه دار و دبیر انجمن و س��پس 
تشکیل کمیته های عضویت، رفاهی، حقوقی، آمار 
و مطالعات نیروی انسانی، آموزش، منع تبعیض، 
ورزشی، بیمه و درمان و خدمات اجتماعی، روابط 
کار، رواب��ط عموم��ی، بین الملل، توس��عه روابط 
صنف��ی، ت��دارکات و پش��تیبانی و. . . و تدوین 
آیین نامه هایی جهت مش��خص ش��دن اهداف، 

وظایف و اختیارات کمیته های مذکور بود. 
در مرحل��ه بعدی با برخی از هم��کاران که از 
شایستگی و تجارب ارزنده ای برای تحقق اهداف 
کمیته ها برخوردار بودند مذاکراتی صورت گرفت 

و با بررسی برنامه پیشنهادی آنان، مسئوالن اغلب 
این کمیته ها از میان گزینه های متعدد، مشخص 
شد. همچنین اقداماتی مانند طراحی »لوگوی« 

انجمن نیز اجرایی و به مرحله تصویب رسید. 
با وجود این تمهیدات، متأسفانه طوالنی شدن 
فرآیند بررس��ی صورت جلس��ه برگزاری مجمع 
عموم��ی انجم��ن و تصمیمات متخ��ذه در آن، 
توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
تهران و ارس��ال آن به اداره کل ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری جهت ثبت آگهی تأسیس 
در روزنامه رس��می، مانع از آن ش��د تا با تبدیل 
وضعیت از »قانونی« به»رس��می«، انجمن بتواند 

فعالیت هایی مانند قبول درخواس��ت عضویت و 
پیاده کردن اهداف صنفی از طریق فعال س��ازی 
کمیته ها و س��ایر اقدامات خود را به مرحله اجرا 
برساند.  همان گونه که ذکر شد، مجمع عمومی 
موسس��ان انجمن صنفی، در تاری��خ دوم دی ماه 
س��ال گذش��ته برگزار ش��د و مطابق ماده )۱4( 
آیین نام��ه چگونگی تش��کیل، ح��دود وظایف و 
اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و 
کانون های مربوط موضوع ماده )۱۳۱( قانون کار 
جمهوری اسالمی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی )اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان تهران(مکلف است پس از دریافت مدارک 
مجمع عمومی، در صورت احراز صحت برگزاری 
مجامع عموم��ی عادی یا فوق الع��اده، تکمیل و 
صحت مدارک، ظرف »یک ماه« نسبت به ثبت و 
صدور گواهینامه و آگهی انجام انتخابات و انتشار 
آن در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های 
کثیر االنتشار به هزینه تشکل ذی ربط اقدام کند. 
این در شرایطی است که وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی در خالل تشکیل انجمن، درچارچوب 
قانون همراهی مؤثری با اعضای هیأت موس��س 
داش��ت و آقای علی ربیعی، وزیر محترم تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی طی گفت وگویی و در پاسخ 
به سوالی پیرامون برخی جوسازی های تبلیغی و 
بی پایه علیه انجمن صنفی نوپای روزنامه نگاران 
استان تهران تأکید کرد که »این انجمن، یک نهاد 
صنفی کاماًل قانونی است و مراحل تشکیل آن نیز 

قانونی بوده است.« 
با چنین پیش��ینه ای، تأخیر بیش از سه ماهه 
در بررس��ی صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی 
انجمن و ارسال تصمیمات متخذه در آن به اداره 
کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهت 
ثبت آگهی تأسیس در روزنامه رسمی موجب شد 
تا اعضای هیأت موس��س پیگیری های متعددی 
با مقامات مس��ئول وزارتخانه انجام دهند و حتی 
با ش��خص وزیرکار مالقاتی داشتند که ایشان با 
رویکردی مثبت، امکان ش��روع فعالیت رس��می 
انجمن را ممکن و بالمانع توصیف و دستورهای 
الزم را در این زمینه به مس��ئوالن ذی ربط صادر 
کرد. اما متأسفانه باوجود اقدامات صورت گرفته، 
تاکنون نهاد ذی ربط از ارسال تصمیمات مجمع 
عموم��ی موصوف به اداره کل ثبت ش��رکت ها و 
موسسات غیرتجاری استنکاف می کند و بدیهی 
است سکوت مس��ئوالن مربوطه ش��روع به کار 
رس��می اعض��ای »هیأت مدیره« و »بازرس��ان« 
منتخب را با موانع جدی مواجه س��اخته اس��ت 
و ب��ه همین دلیل، تحقق اه��داف مبتنی بر رفع 
چالش های صنفی روزنامه نگاران اس��تان تهران 

همچنان ناممکن خواهد بود. 
در پای��ان امیدواری��م با توجه ب��ه اتمام مهلت 
قانونی برای بررس��ی و ارس��ال م��دارک مجمع 
عمومی به اداره کل ثبت ش��رکت ها و موسسات 
غیرتجاری و تأکید اخیر رئیس جمهوری محترم 
برتحقق هم��ه وعده های انتخاباتی خود به مردم 
در دوره اول ریاس��ت جمهوری، نهاد ذی ربط به 
فوریت نسبت به تعیین تکلیف و ایفای تعهدات 
قانونی خ��ود اقدامات عاجل و الزم به عمل آورد 
تا چهره »قانونمداری« مس��ئوالن محترم دولت 

»تدبیر و امید« در افکار عمومی تثبیت شود. 
فرصت را غنیمت شمرده و از همراهی صبورانه 
اهال��ی قل��م و مطبوعات به ویژه اف��راد حاضر در 
نخستین مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی 
روزنامه نگاران استان تهران سپاسگزاری می کنیم. 

حداقل حقوق کارمندان اعالم شد

انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با صدور اطالعیه ای خواستار شد

موانع ثبت رسمی انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران رفع شود

کشورهای در حال توسعه و لزوم سرمایه گذاری شجاعانه

 در ره پر خطر رشد
سفر باید کرد

قاب اقتصاد
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مدیرعامل س��ازمان منطقه 
و  افتت��اح  از  پ��ارس  وی��ژه 
پارس  فاز  بهره برداری ش��ش 
جنوب��ی با ص��رف اعتب��ار و 
۲۰ میلی��ارد   س��رمایه گذاری 
رئیس جمهور  با حض��ور    دالر 
در اوایل هفته جاری خبر داد. 
مهدی یوسفی در گفت وگو 
با پایگاه اطالع رس��انی منطقه 
ویژه پارس، با بی��ان اینکه از 
یازدهم  دولت  فعالیت  ابتدای 
در وزارت نفت برخی فازهای 
اولویت بن��دی  پارس جنوب��ی 
شدند و کمتر از چهار سال این 
فاز ها با شتاب چشمگیری به 
اظهارداشت:  رسیده اند  نتیجه 
فازهای 17، 18، 19  )معادل 
دو فاز اس��تاندارد(، ۲۰ و ۲1 
فاز هایی هس��تند ک��ه اکنون 
تکمی��ل ش��ده و ب��ه دس��ت 
رئیس جمهور ب��ه همراه چند 
ط��رح ب��زرگ پتروش��یمی و 
ط��رح برداش��ت از الیه نفتی 
بهره برداری  ب��ه  پارس جنوبی 

خواهند رسید. 
وی با اش��اره به فعالیت ها و 
اقدام��ات مه��م و مؤثر وزارت 
نفت، اف��زود: در چهار س��ال 
بیش  معادل  یازده��م،  دولت 
از 11 ف��از پارس جنوب��ی ب��ه 

بهره برداری رسید. 
وی با اشاره به اینکه همزمان 
با حضور رئیس جمهور محترم 
جنوب��ی  پ��ارس  در  کش��ور 
چهار طرح دیگ��ر در فازهای 
پتروش��یمی  مجتمع ه��ای 
کاوی��ان دو، مروارید، انتخاب 

و تخ��ت جمش��ید در منطقه 
به دس��ت  که  جنوبی  پ��ارس 
فعاالن بخش خصوصی ساخته 
ش��ده اس��ت، افتتاح خواهند 
ش��د، گف��ت: ب��ا راه ان��دازی 
طرح های جدید پتروشیمی ها 
در  پلی اس��تایرلن  تن  هزاران 
منطقه پارس جنوبی و ساالنه 
۲ میلی��ون تن ب��ه تولید و ۲ 
میلیارد دالر ب��ه ارزش تولید 
محص��والت کش��ور در بخش 
پتروشیمی افزوده می شود که 
این امر س��بب تحولی عظیم 
در زمینه تولید و اش��تغال در 
منطقه ویژه پارس خواهد شد. 
مدیرعامل س��ازمان منطقه 
پارس  ان��رژی  اقتصادی  ویژه 
با اش��اره به اینکه هفته آینده 

افتتاح ب��زرگ و تاریخی را در 
عسلویه به ارزش ۲۰ میلیارد 
دالر ک��ه این می��زان بیش از 
پنجم کل سرمایه گذاری  یک 
می��دان  در  گرفت��ه  ص��ورت 
مش��ترک پ��ارس جنوب��ی به 
داشت،  خواهیم  می آید  شمار 
تصریح کرد: همزمان با افتتاح 
شش فاز گازی پاالیشگاهی در 
مجتمع  چندین  پارس جنوبی 
برداشت  و طرح  پتروش��یمی 
پارس جنوبی  نفت��ی  الی��ه  از 
نی��ز ب��ه بهره ب��رداری خواهد 
رس��ید و امس��ال ب��ا تالش و 
هم��کاری مهندس��ان داخلی 
ش��بانه روزی  فعالیت ه��ای  و 
متخصصان با قطر در برداشت 
و تولید از میدان گازی پارس 

جنوبی برابر خواهد شد. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه 
راه ان��دازی پروژه ه��ای عظیم 
در پارس جنوبی دس��تاورد و 
موفقیتی بزرگ و ملی اس��ت، 
اظهار ک��رد: تحقق این تدابیر 
با برنامه ری��زی بلند مدت و به 
دست بیش از 61 هزار ایرانی 
که در منطق��ه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس فعالند اجرا شده 

است. 
مهدی یوس��فی ب��ه برابری 
تولید گاز ایران از پارس جنوبی 
با قطر اش��اره کرد و گفت: در 
سه سال گذشته تولید گاز در 
پارس جنوبی بیش از دوبرابر 
و ص��ادرات محصوالت مایع و 
پتروش��یمیایی  و  نفتی  جامد 

آن هم ب��ا 1۰۰  درصد افزایش 
ب��ه بی��ش از ٣٤ میلیون تن 
رس��یده اس��ت. وی با اش��اره 
به تح��والت صورت گرفته در 
پارس جنوبی پ��س از برجام 
در  جنوب��ی  پ��ارس  گف��ت: 
س��رمایه گذاری  جذب  زمینه 
مش��مول برج��ام نب��ود، زیرا 
جنوبی  پ��ارس  قرارداده��ای 
قبل از برجام بس��ته شده بود 
بلک��ه موضوع��ی ک��ه پس از 
برج��ام در پارس جنوب��ی رخ 
داد، آزادس��ازی محموله هایی 
بود که در خارج ازکشور مانده 

بودند. 
مدیرعام��ل منطق��ه وی��ژه 
یادآور  پارس  انرژی  اقتصادی 
شد: پارسال قرارداد نهایی 1۰ 
طرح به ارزش بیش از 1۰ هزار 
ح��وزه  در  توم��ان  میلی��ارد 
برای  پتروشیمی  پایین دستی 
از محصوالت شش  اس��تفاده 
فاز پارس جنوب��ی از فاز17 تا 
۲1 در منطق��ه ویژه اقتصادی 
ان��رژی پارس به مرحله نهایی 
رس��ید و در فروردی��ن م��اه 
امس��ال نیز ق��رارداد چندین 
پروژه پایین دستی پتروشیمی 
به ارزش 7 هزار میلیارد تومان 

دیگر نهایی خواهد شد. 
افتخ��ار  اف��زود:  یوس��فی 
مجموعه فع��االن وزارت نفت 
در منطقه اع��م از بخش های 
خصوصی و دولتی این اس��ت 
که مقام عظم��ای والیت، کار 
 و ت��الش آنه��ا را نوعی جهاد 

فی سبیل اهلل دانسته است. 

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبرداد

افتتاح8پروژهبزرگپارسجنوبی
باسرمایهگذاری۲۰میلیارددالریدرهفتهجاری

خبرمعدن

رئیس خانه معدن: 
شرکت های معدنی خارجی بدون مانع 

برای سرمایه گذاری رایزنی می کنند
رئیس خانه معدن، ضمن متفاوت خواندن شرایط 
همکاری با طرف های خارجی در دوران پس��اتحریم 
و برجام، گفت: شرکت های خارجی در بخش معدن 
از مذاکره هم پرهیز داش��تند، ام��ا امروز بدون هیچ 
مانع��ی در زمینه های مختلف برای س��رمایه گذاری 

رایزنی می کنند. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، محمدرض��ا بهرام��ن در جمع 
خبرنگاران افزود: کشورهای ترکیه، ژاپن، هند و چین 
در بخ��ش معدن کوچک و متوس��ط برای همکاری با 
بخش خصوصی ایران ابراز تمای��ل کرده اند و در بحث 
گ��ردش جریان پ��ول هم بخش��ی از بانک ه��ا فعال 
ش��ده اند، اما تالش ه��ا در این زمینه ادام��ه دارد.  وی 
تصریح کرد: بحران های جهانی در چهار سال گذشته 
تمام کش��ورهای جهان را تحت تأثی��ر خود قرار داد و 

جمهوری اسالمی هم از این بحران ها متاثر شد. 
رئیس خانه معدن اضافه کرد: تشکل های بخش خصوصی 
از جمله خانه معدن در برطرف سازی مشکالت طرف های 
خارجی برای همکاری با ایران همواره پیگیری های الزم 
را انجام می دهد تا موانع احتمالی رفع ش��ود.  وی گفت: 
پیش بینی می شود موضوع سرمایه گذاری ژاپن در ایران 
ظرف ش��ش ماه آینده در بخش معدن شکل اجرایی به 
خود گیرد. اس��تفاده از فناوری ایتالیا در معادن نیز نقش 
مهمی در اس��تخراج، فرآوری و صادرات خواهد داش��ت.  
بهرامن خاطرنشان کرد: بهره گیری از فناوری روز در واقع 
هزینه س��رمایه گذاری و رقابت در بازارهای بین المللی را 

برای فعاالن معدنی و تجار ایرانی کاهش خواهد داد. 
وی افزود: هیأت امنا و هیأت مدیره خانه معدن براساس 
تکلیفی که مش��خص کرده اند، در کنار دولت نس��بت به 
روان س��ازی برای س��رمایه گذاری در بخ��ش معدن گام 
بردارند و خود را مش��اور امین در کنار قوای سه گانه قرار 
دهند.  به گفته بهرامن، بهره برداران، همواره در پرداخت 
حقوق دولتی معادن با متولی بخش  )اداره های صنعت و 
معدن اس��تانی( مشکالتی دارند، انتظار می رود که میزان 
حق��وق دولتی همواره با اس��تخراج واقع��ی مواد معدنی 

همخوانی داشته باشد. 
مش��کلی که برخی از مودیان مالیاتی با س��ازمان امور 
مالیات��ی دارند، محاس��به علی الراس مالیاتی اس��ت که 
می تواند پیامد فرار مالیاتی را به دنبال داشته باشد، اکنون 
فعاالن معدنی نیز معتقدند پاره ای اوقات ش��رایط جوی 
به ویژه در مناطق سردسیر و گرمایش هوا در جنوب مانع 
از فعالیت اس��تخراج می شود، بنابراین در محاسبه حقوق 
دولتی، وضعیت متفاوت را وزارت صنعت مورد توجه قرار 
دهد.  وی موضوع تصویب م��اده 5٤ در چارچوب برنامه 
شش��م توسعه را غیرمترقبه دانس��ت که مجلس شورای 
اس��المی ضمن مصوب آن، ابراز امی��دواری کرد که این 
مهم مورد بازنگری قرار گیرد.  نمایندگان مجلس شورای 
اس��المی در جریان تصویب قانون برنامه شش��م توسعه، 
دول��ت را مکلف کردند که به منظور حمایت، توس��عه و 
ارتقای جایگاه بخش مع��دن و صنایع معدنی در اقتصاد 
ملی طی سال های اجرایی برنامه، شورای معادن هر استان 
را براس��اس وظایف و اختیارات تعیین شده تشکیل دهد. 
رئیس انجمن سنگ آهن ایران پیش از این گفته بود، ماده 
5٤ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر شکل گیری شورای 
استانی معادن، آنچه در مجلس تصویب شد، هیچ کمکی 
به توسعه بخش معدن نمی کند و موجب عقب ماندگی این 

بخش خواهد شد. 

مدیرکل استاندارد استان تهران خبر داد
 CNG قطع گاز ۱۴ جایگاه

غیراستاندارد در تهران
مدیرکل اس��تاندارد استان تهران اعالم کرد که در 
جریان استانداردس��ازی جایگاه های CNG در این 
اس��تان طی یک ماه اخیر انش��عاب گاز 1٤ جایگاه 

ناایمن و غیراستاندارد قطع شده است. 
مس��لم بی��ات در گفت وگو با ایس��نا، ب��ا تأکید بر 
اج��رای ضوابط و مق��ررات اس��تانداردهای اجباری 
و  ایمن س��ازی  و   CNG عرض��ه  جایگاه ه��ای 
استانداردس��ازی ای��ن جایگاه ه��ا به منظ��ور تأمین 
سالمت و ایمنی ش��هروندان، بیان کرد: در یک ماه 
گذشته بازرسان اس��تاندارد با همکاری شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران و شرکت گاز 
این استان، انش��عابات گاز جایگاه های دارای نواقص 

بحرانی را در استان تهران قطع کردند. 
الزام��ات  رعای��ت  اهمی��ت  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
 ،CNG استانداردهای اجباری مرتبط با جایگاه های
 CNG خاطرنش��ان کرد: مالکان کلی��ه جایگاه های
فع��ال در ش��بکه توزیع س��وخت باید ب��ا تالش در 
استانداردسازی تجهیزات مستقر در جایگاه ها و رفع 
نواقص جایگاه ه��ای تحت مالکیت برای اخذ گواهی 
تأییدیه مربوطه در س��ال ج��اری از طریق اداره کل 
اس��تاندارد اس��تان تهران اقدام کنن��د، در غیر  این 
ص��ورت و در صورت داش��تن نواق��ص بحرانی، گاز 
جای��گاه قطع و ب��ا متخلفان طبق مق��ررات برخورد 
می ش��ود.  به گفته بیات، در طرح بازرس��ی ادواری 
جایگاه ه��ای CNG از آبان ماه پارس��ال تاکنون ٤8 
جایگاه توس��ط بازرسان اس��تاندارد بازرسی شده و 
س��ایر جایگاه های اس��تان نیز در طول سال جاری 

بازرسی ادواری می شوند. 

ابالغ افزایش ۱۰درصدی حقوق 
بازنشستگان

هیات وزیران در تصویب نامه خود افزایش حقوق 
بازنشس��تگان، وظیفه بگیران و مش��ترکان صندوق 

بازنشستگی کشوری در سال96 را ابالغ کرد. 
هی��ات وزی��ران افزای��ش حق��وق بازنشس��تگان، 
وظیفه بگی��ران و مش��ترکان صندوق بازنشس��تگی 
نیروه��ای  تامین اجتماع��ی  س��ازمان  و  کش��وری 
مس��لح در س��ال 96 را اب��الغ کرد.  براس��اس این 
و  بازنشس��تگان، وظیفه بگی��ران  مصوب��ه، حق��وق 
مشترکان صندوق بازنشس��تگی کشوری و سازمان 
تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال96 نسبت به 
سال گذش��ته، 1۰درصد افزایش می یابد.  همچنین 
حداقل دریافتی بازنشس��تگان 1.۰٣5.۰۰۰تومان و 
حداکث��ر دریافتی آنها هفت براب��ر حداقل دریافتی 
اس��ت.  براس��اس ماده ۲ این مصوبه همسان سازی 
دریافت��ی بازنشس��تگان برمبنای مبن��ای تبصره1۲ 

قانون بودجه 96 اجرایی خواهد شد. 

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو: 
لزوم سهمیه بندی واردات خودرو 

برای تقابل با انحصار
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با تأکید بر 
اینکه دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی به دنبال منافع 
شخصی خود است، گفت: باید با تعیین سهمیه بندی 

واردات خودرو، به ایجاد رقابت در بازار اقدام کرد. 
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی 
واردکنندگان خ��ودرو، میثم رضایی گفت: تفس��یر 
دولتمردان از اقتصاد مقاومتی تفس��یری اش��تباه و 
خودخواهانه اس��ت، به طوری که هر زمان محورهای 
اقتص��اد مقاومتی با منافع آقایان در تضاد باش��د به 

راحتی از کنار آن گذر می کنند. 
او با اشاره به دستورالعمل اخیر دولت در مورد واردات 
کاالهای بادوام تأکی��د کرد: دولت با قوانین غیر علمی 
و پیچیده خود به انحصار بیش��تر در بازار خودروهای 
خارجی دام��ن زده و این یکی دیگر از مس��تندات ما 
برای عدم پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کشور است؛ 
اتفاقی که به موجب آن و با حذف واردکنندگان متفرقه 
از بازار شاهد برهم خوردن توازن در ورود این محصول 
و کمب��ود عرضه خواهیم بود، اتفاقی که مصداق وقوع 
انحص��ار در ب��ازار خودروهای خارجی اس��ت.  رضایی 
در ادامه خاطرنش��ان کرد: میانگین واردات خودرو در 
چهار سال گذشته ساالنه حدود 7٣ هزار دستگاه بوده 
اس��ت؛ رقمی که در برابر میانگین تولید داخلی ساالنه 
حدود 1.5 میلیون دستگاه خطر جدی و آسیبی برای 
تولید ملی محس��وب نمی ش��ود، اما زمانی که دولت و 
خودروس��ازان داخلی به صورت خودجوش دس��ت به 
واردات انب��وه خودروهای خارج��ی می زنند این یعنی 
اینکه سیاس��ت های اساسی نظام و اقتصاد مقاومتی با 

منافع شان در تضاد است. 
او با تشریح راهکار  »سهمیه بندی واردات خودرو« 
میان دو دس��ته واردکنندگان رسمی و غیر رسمی از 
س��وی این انجمن، یادآور ش��د: در هم��ه جای دنیا 
ش��رکت های غیر رس��می عرضه کنن��ده محصوالت 
خارج��ی  )گری مارکت( به عنوان اهرمی برای ایجاد 
رقاب��ت در ب��ازار فعالیت می کنند اما امروز توس��ط 
دولت ممنوع الفعالیت ش��ده اند، در همین راس��تا ما 
ب��ه صورت مکتوب ب��ه نهادهای اجرای��ی و نظارتی 
پیش��نهاد دادیم ت��ا با تعیین س��همیه بندی واردات 
برای نمایندگی های رس��می و غیر رس��می و نظارت 
انجمن واردکنندگان و انجمن صنفی نسبت به ایجاد 

رقابت در بازار اقدام کنند. 
رئی��س انجمن صنف��ی واردکنن��دگان خودرو در 
خص��وص اظهارات رئیس ش��ورای مل��ی رقابت که 
ب��ه وجود انحص��ار در صنعت خودروس��ازی ایران و 
همچنی��ن واردات خودرو واکنش نش��ان داده بود، 
تأکی��د کرد: ش��ورای مل��ی رقابت به رغم جلس��ات 
متعددی که با ما داشت، وعده های بسیاری در مورد 
انحصارزدایی از بازار خودروهای خارجی داده بود که 

تا امروز هیچ حرکت عملی نکرده است. 

یکشنبه
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پارس جنوب��ی بزرگ ترین می��دان گازی جهان به 
ش��مار می رود که تا پیش از این امکان برداش��ت از 
الیه های نفتی آن وجود نداش��ت اما دولت یازدهم با 
استقرار شناور پاالیشی، سدهای موجود در این مسیر 
را برطرف کرد.  قطر در سال های گذشته از الیه های 
نفتی پارس جنوبی برداش��ت می ک��رد اما در ایران به 
علت غفلت و همچنین نبود امکانات فنی مانند شناور 
پاالیشگاهی، به تولید نفت از این میدان توجهی نشد. 
پس از اس��تقرار دولت یازدهم تالش ش��د با تهیه 
کش��تی پاالیشگاهی، برداشت نفت از این میدان آغاز 
ش��ود.  بر این اساس، نخستین ش��ناور پاالیشگاهی 
خاورمیان��ه در هفته ه��ای پایانی س��ال 1٣95، وارد 
خلیج فارس شد و تولید نفت از الیه نفتی پارس جنوبی 

در ۲9اسفندماه گذشته آغاز شد.  قرار است تولید نفت 
از پارس جنوبی به صورت آزمایشی انجام شود. میزان 
تولید الیه نفت��ی پارس جنوبی اکنون به روزانه حدود 
۲5 هزار بش��که رسیده اس��ت که به تدریج ظرفیت 
تولید آن به روزانه ٣5 هزار بشکه افزایش می یابد.  در 
گام بعدی، نفت تولید شده از پارس جنوبی به بازارهای 
جهانی نیز صادر می شود که بر پایه پیش بینی ها این 
موض��وع حداکثر ٤5 روز پس از آغ��از تولید، قابلیت 
تحق��ق دارد.  حج��م ذخای��ر در ج��ای نفت خام الیه 
نفتی  پارس جنوبی بیش از 1٤ میلیارد بش��که برآورد 
می شود.  پنج فاز 17، 18، 19، ۲۰ و ۲1 پارس جنوبی 
که بخش عمده توس��عه آنه��ا در دولت یازدهم انجام 
شد، قرار است هفته آتی با حضور رئیس جمهوری و 

مهمانان داخلی و خارجی به طور رسمی افتتاح شود.  
اف��زون بر پنج فاز پارس جنوبی قرار اس��ت چند طرح 
پتروش��یمی و الیه نفتی پارس جنوب��ی نیز به ارزش 
بی��ش از ۲۰ میلیارد دالر به بهره برداری برس��د که از 
بزرگ ترین سرمایه گذاری های تاریخ اقتصادی کشور به 
شمار می رود.  میدان گازی پارس جنوبی، بزرگ ترین 
منبع گازی جهان است که روی خط مرزی مشترک 
ایران قرار دارد؛ مس��احت این میدان 97۰۰ کیلومتر 
مربع است که س��هم متعلق به ایران ٣7۰۰  کیلومتر 
مربع وس��عت دارد.  ذخیره گاز ای��ن بخش از میدان 
1٤ تریلیون مترمکعب گاز به همراه 18 میلیارد بشکه 
میعانات گازی است که 8 درصد کل گاز دنیا و نزدیک 

به نیمی از ذخایر گاز کشور را شامل می شود. 

آرزوی برداشت از الیه نفتی پارس جنوبی محقق شد

معاون امور ش��هری بنیاد مس��کن 
انقالب اس��المی از ش��روع اجرای فاز 
اول مس��کن اجتماع��ی در خرداد ماه 
خبر داد و گفت: مسکن اجتماعی در 
فاز مسکن اس��تیجاری در خردادماه 
پس از ابالغ بودجه اجرایی می شود. 

گفت وگ��و  در  حق ش��ناس  ج��واد 
ب��ا ایلن��ا درب��اره زمان اج��رای طرح 
مس��کن اجتماعی اظهار داشت: ایده 
 دولت یازده��م برای تأمین مس��کن 
کم درآمدها برنامه جامع و مختصری 
است که مش��مول گروه های حقیقی 
فاقد درآمد می ش��ود ک��ه در دنیا این 
طرح تحت عنوان مس��کن اجتماعی 

شناخته شده است. 
وی اف��زود: مقدم��ات و چارچ��وب 
نظری این ط��رح از ابتدای این دولت 
ش��روع شد و در طرح جامع مطالعات 
مفصل آن آمده اس��ت و برای اجرای 

آن از تجربه دنیا استفاده کردیم. 
معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
ب��ا بیان اینک��ه چیزی ح��دود ٣ الی 
٤میلی��ون خان��وار ش��امل این طرح 
می ش��وند گفت: هرچند قرار بود این 
طرح زودتر به اجرا برسد اما مشکالت 
مسکن مهر و پیش بینی منابع اجرایی 
این طرح، دول��ت را قانع کرد تا ابتدا 
مس��کن مهر را به س��رانجام برساند و 
بعد مسکن اجتماعی را اجرایی کند. 

حق ش��ناس ادامه داد: اوایل س��ال 
گذش��ته ط��رح مس��کن اجتماعی به 
س��ازمان برنامه پیش��نهاد داده شد و 
س��ازمان هم با این طرح موافقت کرد 
و در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفت. 
وی با اش��اره به دس��تگاه هایی که 
در طراح��ی و اج��رای طرح مس��کن 
اجتماع��ی دخی��ل هس��تند، اظه��ار 
داش��ت: وزارت راه و شهرسازی، بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی، بانک مرکزی، 
بانک مسکن، س��ازمان برنامه، کمیته 
امداد، سازمان بهزیستی و وزارت کار 
از جمله نهادها و دس��تگاه های درگیر 

در اجرای مسکن اجتماعی هستند. 

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
گفت: در طرح اولی��ه قرار بر این بود 
که برنامه شش ساله مسکن اجتماعی 
از سال 95 شروع و تا پنج سال دیگر 
در قالب برنامه شش��م ادامه پیدا کند 
اما در س��ال گذش��ته این ط��رح در 
بس��یاری از کمیس��یون ها و نهادهای 
مرتبط با آن مطرح ش��د و در نهایت 
اواخر س��ال گذشته به تصویب رسید، 

بنا بر این سال گذشته اجرایی نشد. 
حق ش��ناس ادامه داد: ق��رار بر این 
اس��ت که در طرح مس��کن اجتماعی 
و حمایتی س��االنه 1۰۰ ه��زار واحد 
مس��کن حمایت��ی در قالب مس��کن 
ملکی و مس��کن اجتماع��ی در قالب 

مسکن استیجاری به اجرا برسد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��رای اجرای 
ای��ن ط��رح ۲ ه��زار و ٤۰۰ میلیارد 
توم��ان تس��هیالت پیش بینی ش��ده 
اس��ت، گفت: قرار است بانک مرکزی 
تس��هیالت مورد نیاز را با نرخ سود 5 

درصد تأمین کند. 
حق ش��ناس گفت: هزین��ه یارانه ای 
آن در بخش پرداخت یارانه مس��تقیم 
و تسهیالت بانکی ۲۰۰ میلیارد تومان 
است که بنا است سازمان مدیریت از 
مح��ل یارانه ها این بودج��ه را تأمین 
کند. منتظر این هس��تیم که سازمان 
برنام��ه و بودجه، بودجه س��ال 96 را 
اب��الغ و تخصیص ده��د و پس از آن 

طرح اجرا می شود. 
معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه طرح مس��کن 
اجتماع��ی خردادم��اه ب��ا تخصی��ص 
بودجه در فاز مس��کن اس��تیجاری به 
اجرا می رسد، گفت: در بخش ساخت 
ه��م کس��انی که مس��کن مه��ر فاقد 
متقاضی را انتخاب کنند می توانند از 
کمک های 7میلیون تومانی اس��تفاده 
کنن��د. حق ش��ناس تأکید ک��رد: اگر 
مناب��ع م��ورد نیاز تأمین ش��ود طرح 
مس��کن اجتماعی به س��رعت به اجرا 

می رسد و پیش خواهد رفت. 

معاون بنیاد مسکن: 

 آغاز اجرای طرح مسکن اجتماعی
از خرداد ماه
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وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات با اشاره به راه اندازی 
تلگرام صوتی، تأکید کرد: این 
امر با مج��وز وزارت ارتباطات 
انج��ام ش��ده و اگر مش��کلی 
در این زمینه وجود داش��ت، 
راه ان��دازی  صوت��ی  تلگ��رام 

نمی شد. 
محم��ود واعظ��ی در جمع 
خراس��ان جنوبی  خبرن��گاران 
گفت: نگاه دولت به شبکه های 
اجتماعی تا جای��ی که مردم 
می کنند،  صحی��ح  اس��تفاده 

مشکلی ندارد. 
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات اظهار کرد: مردم در 
اطالعات شان  کش��ور  سراسر 
را از فض��ای مج��ازی دریافت 

می کنند. 
اگ��ر  داد:  ادام��ه  واعظ��ی 
شرکت های دانش بنیان ایرانی 
خودشان شبکه های اجتماعی 
ب��ه وج��ود بیاورند ک��ه مورد 
بگیرد،  ق��رار  مردم  اس��تفاده 
کار مناس��بی اس��ت چراکه با 
این عمل اطالع��ات مردم در 
خارج از کش��ور مورد استفاده 

قرار نمی گیرد. 
وی افزود: برای دستگاه های 

بی��ن  نظارت��ی  و  امنیت��ی 
شبکه های اجتماعی داخلی و 
خارجی تفاوتی وجود ندارد و 
روی همه این شبکه ها نظارت 

می شود. 
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات گفت: در شبکه های 
اطالعات  داخل��ی  اجتماع��ی 
کش��ور  داخ��ل  در  م��ردم 

نگه��داری می ش��ود و تالش 
دولت نیز بر حفظ حریم مردم 
افزود: استفاده  است.  واعظی 
اجتماع��ی  ش��بکه های  از 
خارجی نس��بت به شبکه های 
اجتماع��ی داخل��ی دو براب��ر 

مصرف اینترنت دارد. 
اینک��ه  خص��وص  در  وی 
تعرف��ه  مل��ی  صداوس��یمای 

تبلیغات را برای اس��تان هایی 
مانند خراس��ان جنوبی کاهش 
دهد، گفت: برای اس��تان های 
تازه تأس��یس هرچه بیش��تر 
و  اش��تغال  ش��وند  معرف��ی 
کس��ب وکار بیش��تری در این 

استان ها رونق می گیرد. 
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
امیدواریم  اف��زود:  اطالع��ات 

تعرف��ه  صداوس��یما  ک��ه 
اس��تان های  ب��رای  را  خ��ود 
اما  تازه تأس��یس کاهش دهد 
فضای مج��ازی فرصت خوبی 
می تواند برای اش��تغال زایی و 
معرفی اس��تان باشد.  واعظی 
با اش��اره به اجرای طرح تکاپو 
تصری��ح کرد: این ط��رح را با 
شرکت های تهران و استان ها، 
و بخش خصوصی  دانش��گاه ها 
دنبال می کنیم تا هرچه زودتر 

اسناد آن فراهم شود. 
یکی  گردشگری  افزود:  وی 
از کارهایی اس��ت که در طرح 
تکاپ��و باید انجام ش��ود و در 
خراسان جنوبی نیز گردشگری 
بس��یار مهم است که می تواند 

اقتصاد استان را نجات دهد. 
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
ک��رد:  اظه��ار  اطالع��ات 
اینکه  توانایی  خراسان جنوبی 
را  الکترونیکی  کسب و کارهای 

انجام دهد، دارد. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  واعظ��ی 
راه اندازی مرکز توانمندسازی، 
تصری��ح ک��رد: در ای��ن مرکز 
فارغ التحصی��الن دانش��گاهی 
می توانن��د مهارت های الزم را 

فراگیرند. 

نایروبی  در  ته��ران  س��فیر 
گف��ت که می��زان ص��ادرات 
مس��تقیم ایران به کنیا را که 
هم اینک 42 میلیون دالر در 
سال است می توان به 150 تا 
200 میلیون دالر افزایش داد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، هادی 
فرجون��د در حاش��یه همایش 
معرف��ی فرصت ه��ای تجاری 
کش��ور کنی��ا در ش��یراز در 
جم��ع خبرن��گاران با اش��اره 
به اینکه روابط دو کش��ور در 

طول تاریخ همواره دوس��تانه 
بوده اس��ت، اف��زود: هم اینک 
میزان ص��ادرات خدمات فنی 
و مهندس��ی از کش��ورمان به 
کنیا 20میلیون دالر است که 
با حمایت دولت می توان آن را 

افزایش داد. 
وی با اشاره به فراهم بودن 
زمینه سرمایه گذاری در کشور 
کنی��ا اظه��ار داش��ت: فعاالن 
س��رمایه گذاران  و  اقتص��ادی 
اس��تان ف��ارس می توانند در 

در  فراسرزمینی  کشت  زمینه 
کنی��ا و صادرات قی��ر، مصالح 
س��اختمانی، فرش ماش��ینی، 
فرش دستباف و موکت به این 

کشور فعالیت کنند. 
حاک��م  امنی��ت  فرجون��د، 
خ��وب  را  کنی��ا  کش��ور  ب��ر 
ارزیاب��ی ک��رد و گف��ت: ای��ن 
خاص��ی  تس��هیالت  کش��ور 
ب��رای س��رمایه گذاران در نظر 
می گیرد ک��ه از جمله می توان 
به تضمین بازگش��ت س��رمایه 

اش��اره کرد.  س��فیر جمهوری 
اس��المی ایران در کنیا اضافه 
کرد: دولت جمهوری اس��المی 
نیز برای ترغیب سرمایه گذاران 
به سرمایه گذاری در این کشور 
بای��د مش��وق هایی را در نظر 
و صن��دوق ضمان��ت  بگی��رد 
مورد  تس��هیالت  صادرات هم 
نی��از س��رمایه گذاران را فراهم 
از  یک��ی  اف��زود:  وی  کن��د.  
نیازه��ای م��ا برای گس��ترش 
این کشور  س��رمایه گذاری در 

ایج��اد خط فاینان��س  )تامین 
مال��ی خارجی( اس��ت تا تجار 
و بازرگان��ان م��ا به ص��ادرات 
محصوالت خود به کشور کنیا 
ترغی��ب ش��وند.  او بیان کرد: 
در ای��ن زمین��ه م��ا از رقبای 
خود یعنی چی��ن و ترکیه که 
ب��ا فاینانس��ور در پروژه ه��ای 
ش��رکت  س��رمایه گذاری 
می کنند عقب هستیم.  کشور 
کنیا به مرکزی��ت نایروبی در 

شرق قاره آفریقا قرار دارد. 

سفیر تهران در نایروبی: 

میزان صادرات ایران به کنیا تا 200 میلیون دالر قابل افزایش است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

تلگرام صوتی با مجوز وزارت ارتباطات راه اندازی شد عضویت ایران در هیأت مدیره اتاق 
بازرگانی اسالمی تمدید شد

همزمان با برگزاری س��ی و س��ومین نشس��ت 
مجم��ع عموم��ی و بیس��ت و پنجمین نشس��ت 
هیأت مدیره اتاق بازرگانی اس��المی در مس��قط، 
پایتخت عم��ان، ایران ب��ار دیگر به عن��وان عضو 

هیأت مدیره انتخاب شد. 
به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، در 
سی و س��ومین نشس��ت مجمع عمومی و بیست 
و پنجمی��ن نشس��ت هیأت مدیره ات��اق بازرگانی 
اس��المی در مس��قط که 23 فروردی��ن با حضور 
علی بن مسعود السونیدی وزیر بازرگانی و صنعت 
عمان و ش��یخ صالح کامل رئیس ات��اق بازرگانی 
اس��المی برگزار شد، غالمحس��ین شافعی رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و 
محمدرضا کرباسی معاون بین الملل او نیز حضور 

داشتند. 
رئیس اتاق عمان با اشاره به سرمایه گذاری های 
این کش��ور در بخش های نفت و گاز، گردشگری، 
حمل و نقل و خدمات مالی از کلیه کشورهای عضو 
برای س��رمایه گذاری در این کشور دعوت به عمل 

آورد. 
رفعت حصارچیکلی اوغلو، رئیس اتاق بازرگانی 
ترکی��ه نی��ز در ای��ن نشس��ت ب��ر لزوم توس��عه 
همکاری ها بین کش��ورهای اسالمی تأکید کرد و 
گفت: س��هم 20درصدی تجارت درون منطقه ای 
 OIC از کل تج��ارت خارج��ی کش��ورهای عضو

رضایت بخش است اما کافی نیست.
در ادامه نشس��ت، گزارش بیس��ت و چهارمین 
نشست هیأت مدیره اتاق اسالمی که 20 سپتامبر 
2016 در قونی��ه ترکی��ه برگزار ش��د و همچنین 
گزارش نشس��ت هیأت مدیره مرک��ز تحقیقات و 
اطالع رس��انی اتاق بازرگانی اس��المی ارائه و مورد 

تأیید قرار گرفت. 
همچنی��ن انتخابات هیأت مدی��ره و رئیس اتاق 
اس��المی برگزار و ش��یخ صالح کام��ل مجددا به 
ریاس��ت اتاق اسالمی انتخاب شد. همچنین ایران 
و کش��ورهای جیبوتی، مصر، عراق، اردن، کویت، 
نیجر، عمان، پاکستان، فلسطین، قطر، عربستان، 
س��ودان، تونس، ترکیه، اوگان��دا و امارات متحده 
عربی به عنوان اعضای هیأت مدیره برای یک دوره 
چهار س��اله انتخاب ش��دند. طی رأی گیری انجام 
شده، مالزی و اندونزی نیز به عضویت هیأت مدیره 
اتاق بازرگانی اس��المی درآمدن��د تا تعداد اعضای 

هیأت مدیره از 17 به 19 نفر افزایش پیدا کند. 
بیست و ششمین نشست هیأت مدیره در مدینه 
در عربس��تان برگزار خواهد ش��د. ات��اق بازرگانی 
اسالمی متش��کل از اتاق های بازرگانی 57 کشور 

اسالمی است. 

معاون وزیر کار خبر داد
دولت الیحه اصالح قانون کار را 

پس می گیرد
 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال نامه 
ربیعی به دولت، مبنی بر درخواس��ت بازگشت الیحه 

اصالح قانون کار از مجلس خبر داد.
احمد مشیریان در گفت وگو با مهر، با اشاره به اینکه 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به کمیسیون 
اجتماعی دولت خواستار بازگشت الیحه اصالح قانون 
کار ش��د، گفت: این نامه دو روز پیش از رد کلیات این 
الیحه در کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته گذشته 

به دولت ارسال شد.
وی در پاس��خ به این سوال که با توجه به رد کلیات 
این الیحه در کمیسیون اجتماعی مجلس آیا همچنان 
بازگشت الیحه از طرف خود دولت پیگیری می شود یا 
خیر، گفت: قطعا اولویت وزارت کار بازگش��ت الیحه از 
طرف دولت اس��ت و امیدواری��م پیش از طرح موضوع 
بازگشت در صحن علنی، این الیحه توسط دولت پس 
گرفته ش��ود. معاون وزیر کار ادام��ه داد: الیحه اصالح 
قانون کار در دولت قبل تنظیم شده و در این دولت نیز 
مورد انتقاد گروه های کارگری و کارفرمایی قرار گرفت. 
از ط��رف دیگر با توجه به اینکه یکی از اولویت های ما 
صیانت از نیروی کار و حفظ وضع اشتغال موجود است، 
قان��ون کار باید به گونه ای تنظیم ش��ود که کارگران و 

کارفرمایان بتوانند از مزایای این قانون بهره مند شوند.
مش��یریان ادامه داد: از همی��ن رو به منظور رعایت 
اص��ل س��ه جانبه  گرایی، درص��دد بازپس گیری الیحه 
اصالح قانون کار از مجلس هستیم تا پس از بازگشت، 
با برگزاری نشست های تخصصی با حضور نمایندگان 
تش��کل های کارگ��ری، کارفرمایی و دولت نس��بت به 
اصالح قانون کار اقدام ش��ود. وی همچنین در پاس��خ 
به س��والی مبنی بر اینکه چرا بر اس��اس ماده 7 قانون 
کار، تاکنون نسبت به تعیین حداکثر مدت قراردادهای 
موقت اقدام نشده است گفت: بر اساس تبصره )1( ماده 
7 قان��ون کار وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی باید 
نس��بت به تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای با 
ماهیت غیرمس��تمر اقدام می کرد، اما در طول 26سال 
گذش��ته از تصویب این قانون در هیچ یک از ادوار این 
موضوع تعیین تکلیف نش��ده اس��ت، بنابراین ماده 7، 
یک��ی از مواد کلیدی قان��ون کار خواهد بود و با توجه 
به عزمی که دول��ت دارد امیدواریم ب��ا گفت وگوهای 
س��ه جانبه درخصوص س��اماندهی قراردادهای کار، به 

نتیجه مطلوب مورد توافق طرفین دست یابیم.
بر اساس این گزارش، الیحه اصالح قانون کار توسط 
دولت دهم به مجلس ارس��ال ش��د، اما پ��س از انتقاد 
گروه های کارگری به نحوه تنظیم آن، مجدد به دولت 
بازگشت داده شد. به گفته تشکل های کارگری، دولت 
یازده��م نیز عینا الیحه دولت قبل را بدون تامین نظر 

کارگران به مجلس ارسال کرد.
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دهمین نمایش��گاه بین المللی 
بورس، بانک و بیمه که در دنیا به نام 
 )IRAN FINEX( ایران فاینکس
روز  از  می ش��ود،  ش��ناخته 
گذشته ش��روع به کار کرد و تا 
29 فروردین ماه در محل دائمی 
نمایشگاه های تهران ادامه دارد. 
50 صن��دوق س��رمایه گذاری، 
۱6شرکت بیمه ای، ۱0 بانک و 
موسسه اعتباری و ۱7 شرکت 
کارگزاری در بزرگ ترین رویداد 

مالی کشور حضور یافته اند.
امروز«  به گزارش »فرص��ت 
دهمی��ن  افتت��اح  آیی��ن  در 
نمایش��گاه بین الملل��ی بورس، 
بان��ک و بیمه ک��ه محمدجواد 
ظری��ف، وزیر ام��ور خارجه نیز 
حض��ور داش��ت، وزی��ر اقتصاد 
اقتص��ادی  رش��د  ب��رآورد  از 
٨درصدی برای س��ال پیش رو 
خبر داد، همچنین  رئیس کل 
بانک مرکزی از احتمال کاهش 
نرخ س��ود بانکی سخن گفت و 
سود  درباره  س��پرده گذاران  به 
باال دوباره هش��دار داد، رئیس 
کل بیم��ه مرکزی نی��ز از تاثیر 
مثبت برج��ام در بیمه گفت و 
امس��ال را س��ال خوب صنعت 
بیمه دانس��ت و رئیس سازمان 
بورس از چاره جویی برای توقف 

نمادها در بورس صحبت کرد.

تداوم سیاست های دولت 
قبل می توانست منجر به 

بحران  شود
وزی��ر اقتصاد در آیین افتتاح 
بین المللی  نمایش��گاه  دهمین 
بورس، بانک و بیم��ه از بهبود 
اوض��اع اقتصادی س��خن گفت 
و ب��ا م��روری بر ش��اخص های 
اقتص��ادی در دول��ت یازدهم، 
رش��د اقتصادی در سال 96 را 

حدود ٨درصد اعالم کرد.
عل��ی طیب نیا گف��ت: حدود 
چه��ار س��ال از آغ��از ب��ه کار 
می گ��ذرد.  یازده��م  دول��ت 
دول��ت  سیاس��ت های  ت��داوم 
قب��ل می توانس��ت منج��ر ب��ه 
بحران هایی ش��ود که در سایر 
در  م��ردم  داد.  رخ  کش��ورها 
س��ال 92 پ��ای صندوق ه��ای 
رای حض��ور پی��دا کردند تا به 
چرخ��ه ای خاتم��ه دهن��د که 
ممکن بود به س��قوط کش��ور 
منج��ر ش��ود. ت��ورم در س��ال 
92 از م��رز ٤0درصد گذش��ت 
و در ح��ال حاضر رش��د منفی 

6/٨درص��دی جای خ��ود را به 
رشد٨ درصدی داده است.

وزی��ر اقتصاد با بی��ان اینکه 
زودتر  مذاکرات هس��ته ای  اگر 
به نتیجه رس��یده بود، به طور 
در  اقتص��ادی  اوض��اع  حت��م 
زمانی سریع تر بهبود می یافت، 
گف��ت: دس��تاوردهای دول��ت 
تنه��ا محدود به ش��اخص های 
اقتص��اد کالن نیس��ت و دولت 
اقدام��ات  از  مجموع��ه ای 
بلندم��دت را نی��ز در دس��تور 
کار قرار داده اس��ت. بهبود در 
شاخص ها  از  گسترده ای  طیف 
گواهی بر این مدعاست. بهبود 
شفافیت دستاورد مهمی است، 
اما هنوز کافی نیست. فاصله ما 
از سند چشم انداز آنچنان زیاد 
است که باید بر دامنه تالش ها 

افزود.
ب��ازار  در  گف��ت:  طیب نی��ا 
س��رمایه هم��ه ش��اخص ها رو 
به رش��د ب��وده و از ۱٣7 هزار 
ب��ه 52٨میلیارد  ریال  میلیارد 
ری��ال در پایان س��ال رس��یده 
اس��ت. ارزش معامالت از ۱09 
ب��ه ۱90 هزار میلی��ارد تومان 
رش��د 7٣درصدی  که  رس��ید 
همچنی��ن  اس��ت.  داش��ته 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
انته��ای س��ال 9۱ حدود ٨70 
میلی��ارد ری��ال ب��وده ک��ه به 
5٣0 میلیارد ریال  و  ۱2 ه��زار 

رسیده است.
وی گفت: س��ال 96 س��الی 
اس��ت که باید تولید اشتغال زا 
افزایش یاب��د و یکی از الزامات 
اساس��ی برای تحق��ق این امر، 

ارتقای کارایی نظام تأمین مالی 
است. دولت با تکیه بر مطالعات 
و بررس��ی های ص��ورت گرفته 
حرکت حس��اب ش��ده ای را در 
آغاز  بدهی ها  پرداخت  راستای 
کرده است و از همین رو اسناد 

خزانه اسالمی طراحی شد.
طیب نیا به ش��رایط بازار پول 
اش��اره کرد و گف��ت: بانک ها با 
متعددی  س��اختاری  مشکالت 
مواجه هس��تند که می توان از 
جمله آنها به کمبود س��رمایه، 
مطالب��ات معوق و بدهی دولت 
به ش��بکه بانکی یاد کرد. ما به 
ج��ای انتقاد از بانک ها س��عی 
کرده ایم معضالت را ریشه یابی 
برنامه ریزی  ب��رای رف��ع آن  و 
کنی��م. این در حالی اس��ت که 
مدی��ران بانکی نتای��ج اقدامات 
انجام ش��ده ب��رای بهبود مالی 

بانک ها را تایید خواهند کرد.

هشدار به سپرده گذاران 
درباره سود باال

همچنی��ن رئی��س کل بانک 
افتت��اح  آیی��ن  در  مرک��زی 
بیمه  بانک،  بورس،  نمایش��گاه 
از احتمال کاهش س��ود بانکی 
خبر داد و به سپرده گذاران در 
رابطه با سودهای باالی بانک ها 

هشدار داد.
ولی اهلل س��یف به برنامه های 
اصل��ی بان��ک مرک��زی ب��رای 
اصالح نظ��ام بانک��ی از جمله 
کاهش س��ود بانکی اشاره کرد 
و گفت: همچنان نرخ س��ود در 
ش��بکه بانکی باال ب��وده و باید 
متناس��ب ب��ا ش��رایط موجود 

کاهش پیدا کند.
س��یف ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه 
مهم تر از کاه��ش نرخ، تعادلی 
اس��ت ک��ه بای��د در عرض��ه و 
تقاضای نقدینگی وجود داشته 
باش��د ت��ا بتواند نرخ س��ود را 
پای��دار کن��د، ادامه داد: س��ود 
بین بانکی پارسال از 2٨درصد 
ب��ه ۱7درصد کاه��ش یافت و 
انتظار می رفت تا ۱5درصد نیز 
کاه��ش یابد، اما انتش��ار اوراق 
مشارکت دولتی با نرخ بازدهی 
20درص��د، بار دیگ��ر روند این 
ن��رخ را صعودی ک��رد. رئیس 
کل بانک مرک��زی افزود: نقش 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه در 
انتش��ار  چگونگی و زمان بندی 
این اوراق و همچنین س��ازمان 
ب��ورس در بازدهی ای��ن اوراق 
در کاه��ش نرخ س��ود در نظام 
بانکی موثر اس��ت. وی با اشاره 
به ابالغ صورت های مالی جدید 
بانک های همس��و با شیوه های 
بین الملل��ی گف��ت: اجرای این 
صورت ه��ای مالی برای س��ال 
9٤ با چالش هایی مواجه ش��د 
که انتظار می رود این مشکالت 

برای سال 95 رفع شود.
رئی��س کل بان��ک مرک��زی 
ب��ه  هش��دار  ب��ا  همچنی��ن 
ب��ه  نس��بت  س��پرده گذاران 
س��ودهای ب��االی پرداختی در 
بانک ها، پرداخت س��ود بیشتر 
را مبین ریس��ک بیش��تر بانک 
دانس��ت و گفت: برمبنای اصل 
بنیادی رابطه مس��تقیم ریسک 
و ب��ازده در بازاره��ای مال��ی، 
س��ود  باالی  نرخ های  پرداخت 

بان��ک می تواند  ی��ک  توس��ط 
نش��ان دهنده ریس��ک بیش��تر 
عملی��ات ای��ن بانک باش��د و 
س��پرده گذاران باید آگاه باشند 
که این نرخ باالتر، بهای ریسکی 
اس��ت که متقبل می ش��وند و 
منطقا باید پیامدهای آن را نیز 

بپذیرند.
مبل��غ  س��یف،  گفت��ه  ب��ه 
م��ازادی که به عنوان س��ود به 
سپرده گذاران پرداخت می شود 
بیانگر رقمی اس��ت ک��ه به هر 
دلیلی باید از س��هم س��هامدار 
کاسته شده و به سپرده گذاران 
منتقل ش��ود. در این ش��رایط 
مس��ئول این اضاف��ه پرداخت، 
هس��تند  بانک ه��ا  مدیری��ت 
ک��ه بای��د س��هامداران از آنها 

بازخواست کنند.

سال خوب صنعت بیمه
رئی��س کل بیم��ه مرک��زی 
نی��ز در این مراس��م به رش��د 
با  عمر  بیمه ه��ای  ٤0درصدی 
اشاره  وجود همه محدودیت ها 
کرد و امس��ال را س��ال خوبی 

برای صنعت بیمه دانست.
عبدالناص��ر همت��ی گف��ت: 
توسعه بازارهای مالی مهم ترین 
نق��ش را در تح��ول متغیرهای 
دارد.  کالن  اقتص��اد  حقیق��ی 
اگ��ر می خواهیم ش��اخص های 
بح��ث حقیق��ی اقتص��اد دچار 
تح��ول ش��ود باید ب��ازار مالی 
ما متحول ش��ود. متاسفانه در 
حال حاضر تعادل در بازارهای 
مالی کشور وجود ندارد و نقش 
بسیار پررنگ بازار پول در بین 

بازارهای مالی خوب نیست.
وی ادام��ه داد: م��ا معتق��د 
هستیم که بازارهای مالی باید 
توسط سایر بازارها تامین مالی 
ش��وند. همچنی��ن بیم��ه یکی 
از ارکان ب��ازار س��رمایه اس��ت 
بازنشس��تگی  صندوق های  که 
ه��م در ای��ن ترکی��ب ج��ای 
دارن��د، اما ج��ای صندوق های 
سرمایه گذاری در بین بازارهای 
مال��ی خالی اس��ت. رئیس کل 
بیم��ه مرکزی اف��زود: در حال 
حاضر در کش��ورهای پیشرفته 
دنیا، یک سوم اوراق بلندمدت 
را بیمه ه��ا می خرن��د، ولی در 
کش��ور ما این موض��وع خیلی 
کم اس��ت. از طرفی، نقش بازار 
س��رمایه در بین بازارهای مالی 

از بیمه ها هم کمرنگ تر است.

دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه )IRAN FINEX(  آغاز به کار کرد

برآورد رشد ٨درصدی اقتصاد برای سال پیش رو

پول و بانک4
خبرنــامه

قابل توجه واردکنندگان کاال با ارز آزاد
آمادگی بانک پاسارگاد برای 

گشایش اعتبار اسنادی دیداری
 بانک پاس��ارگاد آمادگی گش��ایش اعتبار اسنادی 
دیداری را برای کلیه گروه های دارای ثبت س��فارش 
ب��ا ن��وع تأمین ارز متقاض��ی و نوع عملی��ات بانکی 
براس��اس بخش��نامه بانک مرکزی دارد.  به گزارش 
روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، خسرو رفیعی مشاور 
مدیرعامل و مدیر رواب��ط  عمومی این بانک با اعالم 
این خبر گفت: می��زان پیش پرداخت که حداقل آن 
۱0 درصد مبلغ اعتبار اس��نادی خواهد بود، با توجه 
به وضعیت اعتباری متقاضی تعیین و بر مبنای نرخ 
هر دالر، معادل ٣6 هزار ریال به صورت علی الحساب 

هنگام گشایش اعتبار دریافت خواهد شد. 
وی ادامه داد: بدیهی اس��ت ف��روش ارز در زمان 
معامله اسناد در این گونه موارد توسط بانک  مرکزی 
بر مبنای ۱00 درصد وجه اس��ناد به نرخ روز ارز آزاد 
یا نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهی ثبت آماری )هر 
کدام کمتر باش��د( و به ش��رط عدم گذشت بیش از 
ش��ش ماه از تاریخ تأیید گواهی ثبت آماری صورت 
خواه��د پذیرفت و به این  ترتی��ب واردکنندگان در 
مقابل نوسان نرخ ارز پوشش الزم را خواهند داشت. 
گفتنی است مش��تریان عزیز می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر، به یکی از شعبه های بانک  پاسارگاد در 
سراسر کشور مراجعه یا با مرکز مشاوره و اطالع رسانی 

این بانک به شماره ٨2٨90 تماس حاصل کنند.
 

هشدار بیمه  مرکزی درباره فعالیت 
موسسات مشاوره ای و ارزیابی 

خسارت
بیمه مرکزی نس��بت ب��ه غیر قانونی ب��ودن فعالیت 
برخ��ی از ش��رکت ها و موسس��ات خدمات مش��اوره 
بیم��ه ای و ارزیابی خس��ارت هش��دار داد.  به گزارش 
بیمه مرک��زی، مه��رداد رضایی، مدی��رکل نظارت بر 
صالحیت های حرفه ای این س��ازمان گفت: براس��اس 
مف��اد ماده 2 آیین نامه کارگزاری رس��می بیمه، انجام 
فعالیت مش��اوره خدمات بیمه ای و پیگیری خس��ارت 
بر عهده کارگزاران رس��می بیمه است. همچنین طبق 
م��اده ۱ آیین نام��ه ش��ماره ٨5 مصوب ش��ورای  عالی 
بیم��ه، فعالیت در زمینه بررس��ی علت ب��روز حادثه، 
تعیین مقدار خس��ارت، تشخیص میزان تعهد بیمه گر 
و مذاک��ره برای تعدیل و تس��ویه خس��ارت بیمه ای بر 
عهده ارزیاب خس��ارت بیمه ای اس��ت.  رضایی افزود: 
هم اکنون برخی ش��رکت ها و موسس��ات ب��دون اخذ 
هر گونه مجوز قانونی یا داش��تن پروانه فعالیت رسمی 
به ص��ورت غیر مجاز در این زمین��ه فعالیت می کنند و 
این امر باعث بروز مش��کالت متعدد و تشویش اذهان 
عموم جامعه به ویژه بیمه گذاران ش��ده است.  مدیرکل 
نظارت ب��ر صالحیت ه��ای حرفه ای بیم��ه مرکزی با 
توج��ه به روند افزایش فعالیت این قبیل ش��رکت ها و 
موسس��ات در فضای مجازی ادام��ه داد: هموطنان در 
سراسر کش��ور به ویژه بیمه گذاران شرکت های بیمه و 
مراجعه کنندگان به صندوق تأمین خسارت های بدنی 
ب��رای انجام و اخ��ذ هر گونه خدمات مش��اوره بیمه ای 
و ارزیابی خس��ارت باید به کارگزاران رس��می بیمه و 
ارزیابان خس��ارت ک��ه دارای مج��وز و پروانه فعالیت 

رسمی از بیمه مرکزی هستند، مراجعه کنند. 

نرخنــامه
قیمت طال و سکه افزایش یافت

صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را 760.٣ 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 
۱.2۱٤.٣00 توم��ان تعیی��ن کردند که نش��ان دهنده 
افزایش نرخ طال و س��که در پی افزایش قیمت جهانی 
طال اس��ت. هر یورو در ب��ازار آزاد ٤.060 تومان و هر 
پون��د نیز ٤.7۱٨ تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم 
سکه 697.500 تومان و هر ربع سکه ٣٨٨.500 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی 25۱.000  تومان 
خرید و فروش شد و هر گرم طالی ۱٨ عیار ۱۱٨.٨7٣ 

تومان قیمت خورد.

شایعه هک شدن حساب های یک بانک
در حالی روز گذشته برخی از مشتریان از هک شدن 
حساب های بانک ملت و برداش��ت های میلیونی از آن 
خب��ر دادند که این بانک اعالم کرده اس��ت هیچ هکی 
ص��ورت نگرفته و موض��وع به اختالالتی در س��رویس 
حوال��ه اینترنتی آن مربوط بوده اس��ت. روابط عمومی 
بانک ملت اعالم کرده اس��ت که اختالالت رخ داده در 
سرویس حواله اینترنتی این بانک شناسایی و اقدامات 
الزم توسط کارشناسان فنی این بانک انجام شده است. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

٣.760دالر آمریکا

٤.060یورو اروپا

٤.7۱٨پوند انگلیس

۱.0٣5درهم امارات

۱.0٤٨لیر ترکیه

5٨7یوان چین

٣5ین ژاپن

2.909دالر کانادا

٣.٨٣2فرانک سوئیس

۱2.٣50دینار کویت

۱.005ریال عربستان

٣20دینار عراق

70روپیه هند

٨9٣رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

5۱٤.900مثقال طال

۱۱٨.٨7٣هر گرم طالی ۱٨ عیار

۱.۱9۱.000سکه بهار آزادی

۱.2۱٤.٣00سکه طرح جدید

697.500نیم سکه

٣٨٨.500ربع سکه

25۱.000سکه گرمی

یکشنبه
27 فروردین 1396

شماره 760
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استارتاپ ها سیستم سنتی بازار 
سرمایه را به چالش می کشند

دهمین نمایش��گاه بین المللی ب��ورس، بانک و 
بیمه در مح��ل دائمی نمایش��گاه های بین المللی 
تهران رس��ما افتتاح ش��د. به گزارش بورس نیوز، 
در این مراس��م مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، شرکت های دانش بنیان را شرکت های 
برت��ر کش��ور دانس��ت و تأکید کرد ک��ه در ایران 
سایر ش��رکت ها نیز در حال حرکت به این سمت 
هس��تند. سورنا س��تاری اولویت نخست برای این 
ش��رکت ها را تأمین مالی برشمرد و گفت: با توجه 
به این نیاز شرکت های دانش بنیان، خواستار ورود 
این ش��رکت ها به تابلوهای بورس��ی هستیم تا از 
این طریق تأمین مالی این ش��رکت ها انجام شود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در حال حاض��ر در ایران پنج 
اس��تارتاپ وج��ود دارد که باالی 2ه��زار میلیارد 
تومان فروش داشته اند، گفت: با توجه به این آمار 
فروش می توان گفت این استارتاپ ها سیستم های 
س��نتی ما را به چالش کش��یده اند و اگر به تجربه 
بازار سرمایه های دنیا توجه کنیم متوجه پیشرفت 
ش��رکت های دانش بنیان و تأثی��ر آن در روند رو 
به رش��د بازار سرمایه می ش��ویم. معاون علمی و 
فن��اوری ریاس��ت جمهوری بیان ک��رد: در زمینه 
اقتص��ادی نیز ب��ه زودی با پیش��رفت فین تک ها، 
بانک ها با چالش های جدی روبه رو می ش��وند. وی 
در پایان با اش��اره به رش��د روزافزون استارتاپ ها 
تأکید کرد: رشد این شرکت ها بیش از حد معمول 
اس��ت و اگر ما نتوانیم خود را با سرعت رشد آنها 

هماهنگ کنیم از این توفان جا می مانیم. 

بازار مشتقه زعفران راه اندازی 
می شود

مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ای��ران از راه اندازی 
بازار مش��تقه زعفران در آینده نزدیک خبر داد و 
گفت: واس��طه های کیف به دست، زعفران ایرانی 
را به قیمت ناچیز از کش��اورز می خرند و به سایر 
کشورها ارسال می کنند. حامد سلطانی نژاد ارزش 
کل ب��ازار س��رمایه را ۱۹۵۹ هزار میلی��ارد ریال 
عن��وان کرد و گف��ت: ارزش محص��والت صنعتی 
و معدن��ی ۴2درصد از محصوالت ب��ورس کاال را 
در س��ال ۹۵ شامل ش��د، ضمن اینکه محصوالت 
کش��اورزی نیز ۸درصد از کل ب��ازار بورس کاالی 
ایران را به خود اختصاص داده اس��ت. مدیرعامل 
بورس کاالی ایران با اش��اره به معامالت س��لف و 
نقش آن در تأمین مالی کوتاه مدت افزود: ش��اهد 
تأمین مالی ۱۵۷۰۰ میلیارد تومانی س��لف برای 
صنای��ع مختل��ف بودی��م، همچنین ب��ازار نقدی 
۵۸درصد و سلف نیز ۴2درصد از معامالت بورس 
کاال را ب��ه خود اختصاص می دهند. س��لطانی نژاد 
گفت: معامالت گواهی س��پرده به عنوان یک ابزار 
جدید در بازار، امکان معامالت مستمر را به وجود 
م��ی آورد که در این راس��تا، معامالت ذرت و جو 
رکورد خوبی از معامالت گواهی س��پرده در سال 
گذشته به جای گذاشته اند که امیدواریم این رقم 
افزایش یابد. وی اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم 
تبدیل به مرجعیت قیمتی در بازار کاالها ش��ویم، 
باید بازار مش��تقه قوی داشته باشیم که الزمه آن 
نیز بازار نقد مس��تمر اس��ت؛ در این حالت باید از 
گواهی س��پرده به خوبی استفاده کرد تا معامالت 
مس��تمر اوراق به��ادار مبتنی بر کاال را داش��ته و 
فرآیند کش��ف قیم��ت در بازار نقد را با اس��تفاده 
از گواهی س��پرده مدیریت کنیم. س��لطانی نژاد از 
راه اندازی بازار مش��تقه زعف��ران در آینده نزدیک 
خب��ر داد و گفت: واس��طه های کیف به دس��ت، 
زعف��ران ایرانی را ب��ه قیمت نازل از کش��اورزان 
خریداری کرده و به س��ایر کش��ورهای همس��ایه 
ارسال می کنند. وی اظهار داشت: در بازار فیزیکی 
بیشتر از ۴22 تن محصول گندم مورد معامله قرار 
گرفته اس��ت، همچنین جوجه یک روزه که نقش 
مؤثری در قیمت مرغ در کشور دارد نیز قرار است 

در بورس کاال مورد معامله قرار گیرد. 

زمان مجمع ساالنه و فوق العاده 
یک بانک و 5 شرکت

بانک گردشگری به همراه پنج شرکت بورسی و 
فرابورس��ی زمان و مکان برگزاری مجمع ساالنه و 

فوق العاده را اعالم کردند.
 بانک گردش��گری و صنایع بس��ته بندی مشهد 
در پ��ی اتمام س��ال مال��ی منتهی ب��ه آذر ۹۵ و 
ش��رکت های ارتباطات س��یار ایران، فرآورده های 
نسوز آذر و فنرسازی خاور برای سال مالی اسفند 
۹۵، زمان و مکان برگزاری مجمع ساالنه را اعالم 

کردند.
 همچنین شرکت های قند بیستون و ارتباطات 
س��یار ایران جهت انتخ��اب اعضای هیأت مدیره و 
بانک گردش��گری برای افزایش س��رمایه از محل 
مطالب��ات و آورده س��هامداران )از 6۰۰ ب��ه هزار 
و ۹۸۰ میلی��ارد توم��ان( ب��ه مجم��ع فوق العاده 
می رون��د. در این میان مجمع فوق العاده ش��رکت 
پلی اکریل ایران در تاریخ 3۰ فروردین درخصوص 
تصمیم گی��ری ش��مولیت مفاد م��اده ۱۴۱ قانون 
تجارت لغو و به زمان دیگری موکول ش��د. بر این 
اساس روزهای چهارش��نبه 3۰ فروردین شرکت 
بسته بندی مشهد، پنجش��نبه 3۱ فروردین بانک 
گردشگری، یکشنبه 3 اردیبهشت فنرسازی خاور، 
دوش��نبه ۴ اردیبهش��ت فرآورده های نس��وز آذر، 
چهارشنبه 6 اردیبهش��ت ارتباطات سیار ایران و 
پنجشنبه ۷ اردیبهشت قند بیستون مجامع خود 

را برگزار می کنند. 

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل بورس اوراق 
پای��ان  در  ته��ران  به��ادار 
 26 ش��نبه  روز  معام��الت 
فروردین م��اه ۹۵ با افزایش 
2۵۰ واح��دی ب��ه رقم ۷۸ 
ه��زار و 3۸3 واح��د دس��ت 
یافت. ش��اخص کل هم  وزن 
نی��ز ب��ا رش��د ۱۸۰ واحدی 
عدد ۱۷ هزار و ۱۱۱ واحد را 
به نمایش گذاش��ت. شاخص 
س��هام آزاد شناور نیز با رشد 
۴2۱ واح��دی ب��ه رق��م ۸6 
ه��زار و 6۹۴ واح��د دس��ت 
یافت. ش��اخص ب��ازار اول با 
افزای��ش ۱26 واح��دی ب��ه 
رقم ۵۴ ه��زار و ۹۸۵ واحد 
دس��ت یافت و شاخص بازار 
دوم نیز با رشد ۸۵۰ واحدی 
 ۴۵۰ و  ه��زار   ۱۷۰ ع��دد 
واحد را به نمایش گذاش��ت. 
معامالتی  روز  نخس��تین  در 
کل  شاخص  همچنین  هفته 
فرابورس )آیفکس( با رش��د 
۱2.۹۰ واحدی به عدد ۹۰۹ 

واحد رسید.
فراب��ورس،  ب��ازار  در   
معامله گ��ران ۸۹6 میلیون و 
۸۱ ه��زار برگه به��ادار را در 
قالب 6۰ ه��زار و ۴6۵ نوبت 
 ۱۹۸ ارزش  ب��ه  و  معامل��ه 
میلی��ون   ۴۹2 و  میلی��ارد 
تومان دادوس��تد کردند. روز 
تاالر شیشه ای،  در  گذش��ته 
نم��اد س��ایپا ب��ا ۴۹ واحد، 
نماد گروه مپن��ا با ۴۴ واحد 
و نم��اد ایران  خ��ودرو با 2۸ 
واح��د، به ترتیب بیش��ترین 
تاثی��ر مثبت را بر ش��اخص 
کل ب��ورس تهران داش��تند. 
در نقطه مقاب��ل، نماد فوالد 
مبارکه اصفهان با 32 واحد، 
نم��اد مخابرات ای��ران، نماد 
شرکت ارتباطات سیار ایران 
ب��ا 2۸ واحد و نم��اد صنایع 
با  فارس  خلیج  پتروش��یمی 
2۵ واح��د، بیش��ترین تاثیر 
منفی را در محاسبه شاخص 

کل بورس داشتند.

 رشد 23 درصدی سایپا 
آذین در یک روز

روز گذشته در گروه خودرو 
و ساخت قطعات، با محوریت 
نم��اد معامالتی س��ایپا اکثر 
افزای��ش تقاضا  نماده��ا ب��ا 
همراه ش��دند و تا صف های 
قیمتی پیش رفتند. در عین 
حال با مقاومت 3۰۵ تومانی 
پیش روی ای��ران خودرو، از 
شدت تقاضای گروه در نیمه 
دوم ب��ازار به تدریج کاس��ته 

شد.
 به ای��ن ترتیب نماد ایران 
خودرو که صف خرید ش��ده 
بود، صف خود را عرضه کرد 
و ب��ا رش��د 2.۷ درصدی در 
قیم��ت پایان��ی 2۹۸ تومان 
ج��ای گرف��ت. نماد س��ایپا 
آذین نیز پس از اعالم تعدیل 
باالخ��ره  س��نگین،  مثب��ت 
بازگش��ایی ش��د و با رش��د 
23 درص��دی در قیمت ۱۱3 

تومان جای گرفت.
 این سهم که از رشد گروه 
در زم��ان توقف جا مانده بود 

به یکباره با رش��د همراه شد 
و ش��اهد تاثیر مثبت افزایش 
آورده  مح��ل  از  س��رمایه 
نقدی ب��ر قیمت س��هم بود. 
در گ��روه رایان��ه و فن��اوری 
ابتدای معامالت  از  اطالعات، 
اکث��ر نمادهای ای��ن گروه با 
ش��دند  همراه  تقاضا  افزایش 
و تا صف ه��ای خرید قیمتی 
ارزش  بیشترین  پیش رفتند. 
معامالت این گروه به ترتیب 
متعلق به نمادهای معامالتی 
آسان پرداخت پرشین با بیش 
از 3۰ میلیارد تومان، توسعه 
خوارزمی  اطالع��ات  فناوری 
با 2 میلی��ارد و ۷۰۰ میلیون 
تومان و کارت اعتباری ایران 
کی��ش با 2 میلی��ارد و ۴۰۰ 

میلیون تومان بود.
دیگ��ر  گروه ه��ای  در   
ب��ازار نیز با بازگش��ایی نماد  
اصفهان  ذوب آهن  معامالتی 
 ۸۸2 میانگی��ن  قیم��ت  در 
ریال و حجم معامالت بیش 
از ۵۷3 میلیون برگه سهم و 
ارزش معام��الت بیش از ۵۰ 
میلیارد تومانی، قیمت سهام 
این شرکت بیش از 3۵ درصد 

رشد کرد.

 تشدید نگرانی سهامداران 
بانک صادرات ایران

برخالف ج��و مثبت کنونی 
اکث��ر گروه های بازار س��هام، 
بان��ک  خ��رد  س��هامداران 
آین��ده  از  ای��ران  ص��ادرات 
س��رمایه متوقف ش��ده خود 
نگران هس��تند. در این میان 
زمزمه هایی ش��نیده شده که 
امکان دارد این بانک از بورس 
بازار پایه فرابورس منتقل  به 
شود. مدیرعامل بورس تهران 
در ای��ن مورد می گوید باید تا 
اردیبهش��ت ماه صبر کرد تا 
ش��رکت ب��ورس گزارش های 
ش��رکت ها را بررس��ی کن��د. 
2۹ تیر ماه س��ال گذشته بود 
که نم��اد بانک صادرات ایران 
بابت مجمع عمومی س��االنه 
متوق��ف ش��د. در آن زم��ان 
کمتر کس��ی از س��هامداران 
خرد این بانک تصور می کرد 
که نماد آن ماه ها بسته بماند 
و دارایی ش��ان ب��رای م��دت 
بانک  بلوکه ش��ود.  طوالن��ی 
ملت و تج��ارت هم در همان 

زمان ها نمادشان متوقف شد 
ولی بازگش��ایی این دو بانک 
به س��ال ۱3۹6 نکشید و این 
دو نم��اد بعد از حدود ش��ش 
زیانی  ش��دند.  بازگشایی  ماه 
که تعدادی از نمادهای بانکی 
مال��ی خود  در صورت ه��ای 
داش��تند، باعث شد نماد آنها 
در روز اول بازگش��ایی رون��د 
به ش��دت رو به افول را نشان 
دهد. این روزها س��هامداران 
خ��رد بان��ک ص��ادرات نی��ز 
خود  سرمایه گذاری  از  نگران 
ببینن��د قیمت  تا  منتظرن��د 
روز  در  سهم ش��ان  پایان��ی 
ابتدای��ی بازگش��ایی ب��ه چه 
نکته ای  اما  می رسد.  مقداری 
ک��ه در ب��اره بانک ص��ادرات 
وج��ود دارد اینک��ه چن��دی 
پیش بورس تهران اعالم کرد 
که احتم��ال دارد نماد بانک 
صادرات از بورس به بازار پایه 
فرابورس منتقل ش��ود و این 
موض��وع نگرانی س��هامداران 
خ��رِد ای��ن بان��ک را بیش از 
پیش ک��رده اس��ت، هر  چند 
تعدادی از فعاالن بازار سهام 
احتم��ال وقوع این موضوع را 

در عمل کم می دانند.
 

اعتراض برخی سهامداران 
کنتورسازی

از جمله رویدادهای مهمی 
که روز گذشته پیرامون بازار 
داشت، می توان  سهام وجود 
به اعتراض برخی سهامداران 
کنتورس��ازی نسبت به زیان 
خود در بورس به مس��ئوالن 
س��ازمان ب��ورس آن هم در 
حاش��یه نمایش��گاه ب��ورس 
اش��اره کرد. براساس گزارش 
خبرگزاری ها، حدود ۵۰ نفر 
از س��هامداران این ش��رکت 
تابس��تان  نیمه  بورس��ی که 
پارس��ال تاکن��ون ب��ا توقف 
نماد معامالتی این ناش��ر از 
سوی س��ازمان بورس مواجه 
هستند، به مسئوالن مربوطه 

اعتراض کردند. 

با لیدری گروه خودرو در بورس اتفاق افتاد

مثبت پرقدرت شاخص کل

ی��ک تحلیلگر ارش��د اقتصاد 
با اش��اره به اینکه بازار سرمایه 
ب��ه جل��و  رو  رون��دی  ای��ران 
ابزارهای مکملی  دارد، گف��ت: 
نظی��ر آپش��ن، نی��از اساس��ی 
بازار س��رمایه ایران اس��ت. به 
یوسفی زاد  مازیار  مهر،  گزارش 
نمایشگاه  دهمین  حاش��یه  در 
بورس گفت: بازار سرمایه ایران 
روندی رو به جلو دارد و جذب 
و بهره گیری متخصصان ایرانی 
مقی��م خارج به منظ��ور انتقال 
تجربیات و اندوخته های علمی 
و عملی شان، کمک بسیاری به 
روند مثبت بازار س��رمایه ایران 

خواهد کرد.
 اگ��ر محدودیت های موجود 

بر سر راه پیاده سازی مشتقات 
ایران  مالی در ب��ازار س��رمایه 
برطرف ش��ده و تنوع ابزارهای 
ش��ود،  بیش��تر  آن  در  مال��ی 
ب��ازار  پیش��رفت  فرآین��د  در 
تأثیر  بس��یار  ای��ران  س��رمایه 
ولی متأسفانه  خواهد داش��ت. 
در ای��ران س��رعت تح��والت و 
توسعه بازار س��رمایه به خاطر 
موان��ع زیرس��اختی و قانون��ی 
به کن��دی پیش م��ی رود. وی 
ادامه داد: آپش��ن بهترین ابزار 
مال��ی برای محافظت س��رمایه 
نوس��انات  از  س��رمایه گذاران 
نامطلوب بازار است. بازار آپشن 
یک بازار دوطرفه بوده و به شما 
امکان نوسان گیری هم از نزول 

و هم از صعود بازار را می دهد. 
همچنی��ن از آنجایی که طرف 
فروش��نده دریافت کننده َصرف 
اختیار  بازار  است، سرمایه گذار 
معامله می تواند ب��ا اتخاذ انواع 
معام�التی  اس��تراتژی ه���ای 
آپش��ن، به کس��ب درآم��د از 
طریق دریاف��ت َصرف بپردازد. 
بخواهم  اگر  افزود:  یوسفی زاده 
در یک جمله مزایای کالن این 
ابزار را خالصه کنم، باید بگویم 
بازار س��رمایه  ابزار امنیت  این 
ای��ران را به ط��ور قابل توجهی 

بهبود می بخشد.
اب��زار  دیگ��ر  عب��ارت  ب��ه   
بهانه س��رمایه گذاران  آپش��ن، 
خارج��ی و حت��ی داخل��ی را 

مبن��ی ب��ر پرریس��ک ب��ودن 
خنثی  ای��ران  س��رمایه  ب��ازار 
می کن��د. از س��وی دیگ��ر، هر 
چقدر بازار س��رمایه کش��وری 
زیرس��اخت های  و  بزرگ ت��ر 
باش��د،  توس��عه یافته تر  آن 
بالطب��ع اقتصاد آن کش��ور نیز 
پیش��رفته تر خواهد ب��ود. همه 
کش��ورهای صنعتی دنیا دارای 
بازارهای سرمایه بزرگی بوده و 
بازار مش��تقات بسیار کارآمدی 

دارند. 
لذا با پیشرفت بازار مشتقات 
مال��ی، اش��تغال زایی و تن��وع 
ش��غلی بس��یاری ب��ه وج��ود 
می آید که متعاقب آن نیازمند 
مشاوران،  مدیران،  کارآفرینان، 

تحلیلگ��ران،  معامله گ��ران، 
بازاریابان  نرم افزار،  مهندس��ان 
حرفه ای ت��ری  کارشناس��ان  و 

خواهیم بود.
 وی در انته��ا گف��ت: جاده 
در  مش��تقه  ابزارهای  توس��عه 
بازار س��رمایه ایران از آموزش 
و  فرهنگ س��ازی  مس��تمر، 
عب��ور  نرم اف��زاری  توس��عه 
می کند. امیدوارم تا چند سال 
آینده حج��م و ارزش معامالت 
قرارداده��ای اختی��ار معامل��ه 
افزایش چش��مگیری  ایران  در 
بیابد و بتوانیم ش��اهد توس��عه 
کم��ی و کیف��ی و گس��ترش 
زیرس��اخت های بازار س��رمایه 

ایران باشیم. 

تجربه اوراق بدهی در س��ال 
گذشته تجربه بسیار خوبی بود 
به خصوص نرخ اوراق بدهی که 
باید امس��ال با دقت بیشتر در 
بازار بدهی اعمال شود. شاپور 
محمدی، رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در آیین گشایش 
بین المللی  نمایش��گاه  دهمین 
بورس، بانک و بیمه  )فاینکس 
2۰۱۷( با بی��ان این مطلب به 
جدیدترین آمار بازار س��رمایه 
در پایان س��ال ۹۵ اشاره کرد 
و گف��ت: اندازه بازار در س��ال 
۹۵ بدون احتس��اب صندوق ها 
۴۹۰ هزار میلیارد تومان بوده 
که این عدد در مقایسه با سال 
گذش��ته افزایش ۱۰3درصدی 
داش��ته اس��ت. وی در ادام��ه 
اف��زود: ارزش صندوق ها ۱2۰ 
هزار میلیارد تومان است که در 
بازار سرمایه به  مجموع ارزش 
6۰۰ ه��زار میلیارد تومان بالغ 
سازمان  سخنگوی  است.  شده 
بورس با اش��اره به معامالت در 

بورس ه��ای چهارگان��ه گفت: 
چهارگان��ه  بورس ه��ای  در 
۱۹۵ هزار میلی��ارد تومان در 
س��ال ۹۵ معامله انجام ش��د، 
همچنی��ن در ح��وزه معامالت 
اوراق س��هام، حج��م معامالت 
۱۵درصد افزایش داشته است. 
محم��دی با اش��اره به کدهای 
صادر ش��ده سهام در سال های 
گذش��ته اظهار داشت: در سال 
۹۱ تعداد کدهای س��هامداری 
6 میلی��ون و ۸۰۰ ه��زار ک��د 
بود که این ع��دد هم اکنون با 
رش��د ۵۷درصدی به عدد ۱۱ 

میلیون کد رسیده است.
 رئی��س س��ازمان ب��ورس و 
اوراق بهادار درباره چش��م انداز 
س��ال جاری خاطرنشان کرد: 
محدودیت های  رف��ع  امس��ال 
ب��ازار س��رمایه مدنظر اس��ت، 
محدودیت ها  این  که  به طوری 
به هر دلیلی ایجاد ش��ده باشد 
ب��ا همراهی دکت��ر طیب نیا و 
اعضای ش��ورای عال��ی بورس 

رفع خواهند شد. 
توق��ف  ب��ه  ادام��ه  در  وی 
طوالنی مدت نمادها اشاره کرد 
و گفت: اقداماتی در جهت رفع 
نمادها  طوالنی م��دت  توق��ف 
انجام ش��ده تا نقدشوندگی در 
بازار س��رمایه ارتق��ا پیدا کند. 
محمدی به تدوین الیحه بازار 
اقدام  ی��ک  به عنوان  س��رمایه 
مؤثر دیگر اش��اره کرد و گفت: 
به روز رسانی س��امانه معامالتی 
در س��ه ماهه اول س��ال جاری 
تکمیلی  س��امانه های  و  نهایی 
تا پایان س��ال انجام می ش��ود. 
س��خنگوی س��ازمان بورس به 
یک��ی از موضوعات مورد توجه 
اهالی بازار س��رمایه اشاره کرد 
و گف��ت: حجم مبن��ا و دامنه 
نوسان، تا پایان سال با موافقت 
ب��ورس تعدیل  ش��ورای عالی 

می شود.
 بر این اس��اس حذف حجم 
مبنا و رسیدن دامنه نوسان به 
دامن��ه پویا از جمل��ه اقداماتی 

اس��ت ک��ه در جه��ت افزایش 
س��ال  در  معام��الت  حج��م 
جاری انج��ام می گیرد. رئیس 
س��ازمان ب��ورس در ادام��ه به 
تح��والت مثبت س��ال ۹۵ در 
بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: 
راه ان��دازی معام��الت آپش��ن، 
افشای اجباری تولیدات ماهانه 
ش��رکت ها، جداس��ازی هسته 
فرابورس،  و  ب��ورس  معامالتی 
ال��زام   ،MBS اوراق  انتش��ار 
به افش��ای صورت ه��ای مالی 
 ،IFRSبراساس دس��تور العمل
قیم��ت تضمین��ی ب��ه ج��ای 
خرید تضمین��ی، رونق هر چه 
بیش��تر در معام��الت ب��ورس 
ان��رژی و افزای��ش دو براب��ری 
تع��داد کده��ای ش��رکت های 
فعال در ب��ورس انرژی و رونق 
معامالت این بورس با حمایت 
وزی��ر نفت و پذیرش پس��ته و 
زعفران در بورس کاال از جمله 
اقدامات مثبت س��ال گذش��ته 
ب��وده اس��ت. در ادام��ه ای��ن 

س��خنرانی محمدی به اهمیت 
و  رون��ق  در  فرهنگ س��ازی 
توسعه بازار سرمایه اشاره کرد 
و گف��ت: یک��ی از فعالیت های 
مهم در بازار س��رمایه معطوف 
ب��ه فرهنگ س��ازی و ارتب��اط 
ب��ا مخاطبان اس��ت ک��ه این 
تحقق  در  می تواند  نمایش��گاه 
ای��ن ه��دف و برق��راری ای��ن 
ارتب��اط مؤث��ر باش��د. وی به 
حضور ش��رکت ها و موسسات 
مختلف در دهمین نمایش��گاه 
بورس، بانک و بیمه  )فاینکس 
2۰۱۷( اش��اره ک��رد و گفت: 
در ای��ن دوره حضور ۱6 بیمه، 
۱۷ کارگ��زاری، ۵۰ صندوق و 
۱۰ بانک را داری��م. همچنین 
پیشکس��وتان،  از  قدردان��ی 
رونمایی از س��امانه جدید تاالر 
مجازی و بسیاری از برنامه های 
متن��وع در جهت آش��نایی هر 
چه بیش��تر ب��ا صنع��ت مالی 
کشور در این نمایشگاه صورت 

می پذیرد. 

ابزارهای مکمل نظیر آپشن، نیاز اساسی بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در آیین گشایش فاینکس 2017: 
حذف حجم مبنا و ایجاد دامنه نوسان پویا تا پایان سال

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

س��ایپا آذین در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درص��د افزایش را از آن خود ک��رد که بهنوش ایران در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۱.۱3222.۹۱خاذین
۴.۹۵3۷.۱۸غبهنوش
۷.۴۱۵۵بشهاب

۹.۱6۰۵رتکو
۱2.6۹۴۵سصفها

2۱.22۷۵آپ
۱3.3۰۴۵شامال

 بیشترین درصد کاهش
س��یمان ایالم صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش ش��د. سرمایه گذاری ملت در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. المیران هم در میان س��هم هایی با بیشترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۴.۹۹(۴.2۱2سیالم
)۴.۴۷(۸33وملت
)۴.۱6(3.۹6۱فالمي
)3.۹3(۷۸3شپلي
)3.۸۴(2.۴۰2کلوند

)3.۷6(۱.۱۵۱پالسک
)3.6۵(2.3۷۴کاذر

پرمعامله ترین سهم
سایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
پلی اکریل در رده دوم این گروه ایس��تاد. فوالد مبارکه 

اصفهان هم در رده های باال قرار گرفت. 
تعداد دفعهقیمتنام

۱۴۸.۴۹۴ ۱36۵خساپا
۱2۱.۷۱۷ ۷۸3شپلي
۱۰2.36۴ ۱33۱فوالد
66.۴۷۸ ۹3۷خزامیا
3۱.۱63 ۱۰26وبملت
3۱.۰۸3 ۱۰66وساپا
3۰.۰۵۷ 2۸63قزوین

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را سرمایه گذاری 
سایپا   به خود اختصاص داد و  صنایع آذراب  درتبه دوم 
را به دست آورد. ایران خودرو دیزل هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام
3۰۰.23۵ 2۱22۷آپ

2۰2.۷۵۰ ۱36۵خساپا
۱36.2۹3 ۱33۱فوالد
۹۵.2۷۵ ۷۸3شپلي
۸۹.۴6۴ 2۹۸3خودرو
۸6.۰۵6 2۸63قزوین
62.2۹6 ۹3۷خزامیا

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله ش��ده را به دس��ت آورد که پل��ی اکریل در این 
گروه دوم ش��د و ف��والد مبارکه اصفهان در رتبه س��وم 

قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۱36۵66۸۷خساپا
۷۸3۵۴۹2شپلی
۱33۱3۸36فوالد
۹3۷3۰۰۹خزامیا
2۹۸32۹۹۱خودرو
۱۱۵۱۱۹26پالسک
2۸63۱۸3۸قزوین

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
داروس��ازی زاگرس فارمد پارس به دس��ت آورد. سایپا 

شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
۵۷۸۵۱۱۵۷ددام
۱6۵3۸26کساپا

2۹۷2۷۴3خمحور
۸3۹۷6۰۰غدشت
۱3۸۱۴6۰خریخت
۴6۱232۹فمراد

22۱۷2۴6کسعدی

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

جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 

P/Eقیمتنام شرکت
۸3۰2.2۱وخارزم
۱2۴۸2.3۱واعتبار
۵۱۴32.۴۸کگاز

۱۰۴۷3.۱3پردیس
۱2۱۰۴.۰3ورنا

۱۹۰3۴.۰۷پارسیان
2۱۴3۴.۱2وبانک
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رشد 6 درصدی مصرف بنزین در 
ایام تعطیالت نوروزی در مرکز و 
شهرهای شمال آذربایجان غربی 

ارومیه- خبرنگارفرصت امروز - 
با ش��روع تعطیالت و افزایش سفرهای 
نوروزی به ارومیه و ش��هرهای ش��مال 
اس��تان آذربایجان غربی مصرف بنزین 
و گاز طبیعی افزایش یافت. به گزارش 
روابط عمومی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ارومیه احمد مجرد مدیر منطقه ارومیه گفت: با شروع تعطیالت 
ن��وروز مصرف بنزین از ۲۸ اس��فند ۹۵ لغایت ۴ فروردین ۹۶ 
در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل)۲۷اسفند۹۴ لغایت ۴ 
فروردی��ن ۹۵( با ۶ درصد رش��د به ۱۱ میلی��ون و ۳۰۰ هزار 
لیتر رس��ید.  وی افزود: در حال حاضر متوسط مصرف بنزین 
روزانه در مرکز و شهرهای شمال استان آذربایجان غربی یک 
میلی��ون و چهارصد هزار لیتر و متوس��ط مص��رف روزانه گاز 
طبیعی )CNG( بالغ بر ۷۸۰ هزار مترمکعب می باش��د که 
مصرف گاز طبیعی در مدت مشابه سال قبل بالغ بر ۵,۳ درصد 
رشد داشته است. مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه ارومیه درباره آخرین وضعیت مصرف به تفکیک نواحی 
تابعه گفت: مصرف بنزین در بازه زمانی مذکور در مقایس��ه با 
مدت مش��ابه س��ال قبل در مرکز اس��تان با ۱,۷ درصد رشد، 
سلماس با ۲.۵ درصد کاهش، خوی با ۱۲.۴ درصد رشد و ماکو 
با ۹.۱ درصد رشد مواجه بوده است. مجرد خاطرنشان ساخت: 
وضعیت میزان ذخیره س��ازی س��وخت حمل و نقل در کلیه 
جایگاههای سوخت در حد بسیار مطلوب می باشد و مسافران 
و گردشگران استان بدون هیچ گونه معطلی می توانند سوخت 
خود را از نزدیکترین جایگاه در مس��یرهای مواصالتی سراسر 
اس��تان تهیه نمایند. این مقام مسئول درباره نحوه رسیدگی 
به ش��کایات مسافران و گردشگران گفت: در کلیه تلمبه های 
جایگاههای استان، ش��ماره تلفن های رسیدگی به شکایات 
مردمی و ۰۹۶۲۷ مرکز ارتباطات مردمی س��تاد تهران نصب 
شده اس��ت لذا به محض دریافت شکایت از جایگاهها ضمن 
تماس با مش��تری جهت حضور اختیاری در همان جایگاه به 

شکایت مذکور رسیدگی و رضایت مشتری جلب می شود.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان: 
 تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید 
و اشتغال نیازمند اراده جمعی است

گ�رگان- خبرنگارفرصت ام�روز - به گ��زارش روابط 
 عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان گلس��تان،
 حجت اهلل خلیل زاده ا ظهار داش��ت: امسال در کنار تولید و 
اشتغال، می خواهیم امکانات زیرساختی را ارتقا دهیم تا پذیرای 
سرمایه گذاران باشیم.وی با اشاره به اینکه بخش اعظم وظیفه 
شرکت شهرک های صنعتی، تامین زیرساخت های الزم است 
گفت:  با نامگذاری ش��عار امسال از سوی مقام معظم رهبری 
در حوزه تولید و اش��تغال گام های جدی برخواهیم داش��ت.
وی افزود: عمده واحدهای فعال حوزه اقتصاد گلس��تان که از 
صنایع کوچک و متوسط تشکیل شده در شهرک های صنعتی 
قرار دارند و این موضوع مس��ئولیت ما را س��نگین تر می کند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان با بیان اینکه 
سال گذشته برنامه اقتصاد مقاومتی را ابالغ کردیم، خاطرنشان 
کرد: تمام تالش خود را خواهیم کرد تا ارتباط بیشتری با اتاق 
بازرگانی و صنعت و معدن گلستان داشته باشیم.وی تصریح 
کرد: همچنین می خواهیم از ظرفیت بخش خصوصی هم در 
شهرک های صنعتی استفاده کنیم، زیرا دولت نوسازی صنایع 

را در دستور کار خود قرار داده است.

نشست فرماندار شهرستان علی آباد 
کتول با مدیرعامل شرکت ّآبفار گلستان

گ�رگان- خبرنگارفرص�ت ام�روز - تج��ری فرماندار 
شهرس��تان علی آباد کتول با حضور در شرکت آبفار گلستان 
با مهندس ش��کیبافر رئیس هیات مدی��ره و مدیرعامل این 
ش��رکت  دیدار و گفتگو کرد .مهندس شکیبافر در این دیدار 
ضمن بیان خدمات و اقداماتی که در شهرستان علی آباد در 
بخش آب روس��تایی انجام ش��ده و یا در دست انجام است  ، 
بیان داشت که خدمت رسانی به جامعه زحمتکش روستایی 
افتخاری بس عظیم برای ما بوده که مجموعه ش��رکت آب و 
فاضالب روستایی گلستان با تمام توان در جهت جلب رضایت 
مش��ترکین از هیچ تالش��ی دریغ نمی کند.تجری فرماندار 
شهرس��تان علی آباد کتول ضمن تقدیر از مهندس شکیبافر 
و مجموعه شرکت آبفار اس��تان به جهت خدمات رسانی به 
جامعه زحمتکش روس��تایی ، در خصوص اجرای طرح های 
آبرسانی به روستاها و رفع مشکالت روستاهای شهرستان علی 
آباد تاکید نمود.الزم به توضیح است : امور آبفار شهرستان علی 
آباد  کتول ۲ شهر مزرعه کتول و سنگدوین و  ۶۲  روستا را  
با جمعیتی بالغ بر ۲۰۱۰۰ مشترک را تحت پوشش دارد.در 
حال حاضر از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ، ۲ مجتمع 
آبرس��انی و ۲ پروژه تک روستایی با اعتباری بالغ بر ۷۲۰۰۰ 
میلیون ریال در این شهرستان به بهره برداری رسیده و یا در 

حال اجرا می باشد.

افزایش فعالیت گروه نظارت عالیه اداره 
کل راه وشهرسازی استان مرکزی 

گ��زارش  ب��ه  ام�روز -  اراک- خبرنگارفرص�ت 
اس��تان  راه و شهرس��ازی  اداره کل   رواب��ط عموم��ی 
مرک��زی ،مجتبی ق��ادری گفت: یکی از حس��اس ترین 
تکالیف اداره کل راه وشهرس��ازی استان مرکزی،نظارت 
مستمر بر ساخت و س��ازها از طریق گروه نظارت عالیه 
این اداره کل می باشد.وی خاطرنشان ساخت: در راستای 
اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
در س��ال جاری با توجه به اهمی��ت موضوع و تاکیدا ت 
مجید  ش��ارقی، مدیرکل راه وشهرسازی استان مرکزی 
، گروه نظ��ارت عالیه فعالیت خود را تش��دید و تقویت 
نموده به نحوی که طی دوماه گذش��ته نسبت به بازدید 
سرزده و موردی از بیش از ۲۸۳ مورد پروژه ساختمانی 
در شهرستانهای مختلف به مجموع متراژ افزون بر ۱۶۰ 
هزار متر مربع اقدام شده است. مدیر مسکن و ساختمان 
اداره کل راه وشهرس��ازی استان مرکزی  اضافه کرد: در 
همین رابطه رس��یدگی و کنت��رل صالحیت و ظرفیت 
مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
، از دیگر اقدامات گروه نظارت عالیه در سال جاری بوده 
اس��ت که در راستای کنترل کیفی س��اخت وسازها به 

صورت مستمر انجام می پذیرد.

به واسطه میزبانی » سومین جشنواره 
بین المللی هنرهای اسالمی« 

هنرمندان بیش از ۴۰ کشور جهان 
به تبریز می آیند

– ماه�ان فالح- تبریز 
ش��هردار تبری��ز از برگ��زاری 
بین المللی  جشنواره  سومین 
خالقیت و ن��وآوری هنرهای 
اس��المی و صنایع دس��تی با 

حضور اس��اتید، هنرمندان وصاحب نظ��ران فرهنگی بیش از 
۴۰ کش��ور جهان در تبریز خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، شهردار تبریز با اعالم این خبر اظهار داشت: شهرداری 
تبریز در سال های اخیر میزبانی جشنواره بین المللی خالقیت 
و نوآوری هنرهای اسالمی و صنایع دستی را به عنوان یکی از 
زمینه های موثر چشم انداز »تبریز ۲۰۱۸« در برنامه  و  بودجه 
س��االنه قرار داده  اس��ت که در همین راستا سومین دوره این 
جشنواره اردیبهشت ماه امسال با مشارکت سازمان همکاری 
کش��ورهای اسالمی )ارسیکا( در تبریز برگزار خواهد شد. وی 
با اشاره به ظرفیت های مشارکتی شهرداری تبریز خاطرنشان 
کرد: در دوره گذش��ته ش��اهد هدایت بخش ه��ای محتوایی 
جش��نواره، توسط دانشگاه هنراسالمی تبریز بوده ایم و امسال 
نیز مصمم هستیم که با همکاری این دانشگاه  و همراهی سایر 
مجموعه های فرهنگی، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سومین 
دوره جشنواره را پربارتر و تاثیرگذارتر از دو دوره گذشته میزبانی 
کنیم. وی، عنوان " تبریز، پایتخت نگارگری جهان اسالم" را از 
مفاد مهم بیانیه جشنواره سال گذشته خواند و افزود: این عنوان 
مهم به یکی از امتیازات فرهنگی شهر تبریز در حوزه بین المللی 
تبدیل شده و امسال با نگاهی ویژه در دستور کار قرار گرفته و 
تثبیت خواهد شد. وی با اشاره به پیشینه فرهنگی شهر تبریز 
اظهار داشت: تبریز از دیرباز، نقش پیش رو در اعتالی هنرها و 
صنایع دستی داشته است، این هنرها همواره در جریان زندگی 
روزمره مردم تاثیرگذار بوده و بخشی از شاخص های اقتصادی 
شهر را نیز پشتیبانی کرده  است از این رو تبریز، شایسته ترین 
بستر میزبانی جشنواره بین المللی هنرهای اسالمی است. الزم 
به ذکر است "سومین جشنواره بین المللی هنرهای اسالمی" 
۱۴ تا ۲۲ اردیبهش��ت با حض��ور ۸۰ هنرمند و صاحب نظر از 

بیش ۴۰ کشور جهان در تبریز برگزار می شود.

مهندس قلندری معاون توانبخشی بهزیستی 
مازندران: 

برگزاری همایش و اردوی یک روزه 
اختالل طیف اتیسم

ساری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران ، همایش 
و اردوی یک��روزه اتیس��م با حضور مهن��دس قلندری معاون 
توانبخشی بهزیس��تی مازندران در مجتمع فرهنگی آموزشی 
ش��هید عظیمی بابلسر برگزار ش��د . در حاشیه این همایش 
مهندس قلندری معاون توانبخشی بهزیستی مازندران با اشاره 
به اینکه اتیس��م نوعی اختالل رشدی اس��ت که با رفتارهای 
ارتباطی ، کالمی غیر طبیعی مش��خص می ش��ود گفت : در 
حال حاضر میزان شیوع اختالل طیف اتیسم هم در کودکان 
و هم در بزرگس��االن- حدود یک درصد است که این اختالل 
در پس��ران چهار تا پنج برابر شایعتر از دختران است.  معاون 
توانبخش��ی بهزیس��تی مازندران اظهار داش��ت : تش��خیص 
زودهنگام اختالل اتیس��م در درمان و بهبود وضعّیت کودکان 
مبتال بسیار مؤثر است. چنانچه افراد مبتال به اتیسم در سنین 
پایین تشخیص داده شوند و در مسیر صحیح آموزش و درمان 

قرار گیرند پیشرفت بسیار خوبی خواهند داشت . 
  

بازدید مدیرکل صدا و سیمای مرکز 
گیالن از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن

رشت- مهناز نوبری- سید محسن حسینی رئیس هیأت 
مدی��ره و مدیرعامل آبفای گیالن با اش��اره به وظیفه تأمین و 
توزی��ع آب در ۵۰ ش��هر اس��تان و خدمات دفع بهداش��تی 
فاض��الب اظهار داش��ت: اطالع رس��انی و آگاه��ی گروههای 
مرج��ع و متخصصین اس��تان از نحوه ارائه خدمات ش��رکت 
 آب و فاضالب از برنامه های مهم این ش��رکت در س��الجاری 
می باش��د. مجموعه وزارت نیرو برای کلیه ش��هرهای استان 
طرح های آبرس��انی در دس��ت اجرا دارد افزود، شرکت آب و 
فاضالب وظیفه تولید و توزیع آب، مانند آنچه در تصفیه خانه 
آب گیالن مش��اهده می کنید را برعه��ده دارد. تصفیه خانه 
 بزرگ آب گیالن یک دانش��گاه اس��ت و م��ردم و عالقمندان 
می توانند با تصفیه آب به صورت علمی آشنا شوند که آگاهی 
بیشتر و کاملتر مردم از طریق افزایش ضریب نفوذ اطالع رسانی 
از اهم برنامه های آبفای گیالن می باش��د. هادی نیزه باز قائم 
مقام مدیرعامل آبفای گیالن گزارشی از وضعیت تأمین و توزیع 
آب ش��هرهای گیالن ارائه نمود و گف��ت: آبفای گیالن با ۱۳ 
واحد تصفیه خانه آب با ظرفیت ۳۵۷۰۰۰ مترمکعب در شبانه 
روز و ۳۸۳۰۰۰ مترمکعب مخازن ذخیره، تأمین و توزیع آب 
شهرهای استان را بر عهده دارد. مدول دوم تصفیه خانه بزرگ 
آب گیالن به روش BOT در حال اجراست و این تصفیه خانه 
تأمین کننده آب ۶۴ % جمعیت ش��هری اس��تان می باشد و 
آبفای گیالن طرحهای ملی و استانی آبرسانی و طرحهای مهم 

فاضالب را نیز در دست اجرا دارد. 

تشکیل ششمین جلسه بررسی طرح ها 
و پروژه های مصوب سفر ریاست محترم 

جمهوردر حوزه آب و فاضالب استان
قزوین � مس�عود زارع � در شش��مین جلس��ه بررسی 
طرحهاو پروژ ه های مصوب سفر ریاست محترم جمهور در حوزه 
آب و فاضالب ش��هری مصوباتی جهت تسریع درروند اجرای 
کار به تصویب رس��ید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب اس��تان قزوین ،  در این جلسه که با حضور مهندس 
هجرانفر مدیرعامل شرکت آبفای استان و معاونین و نیز جمعی 
از مدیران حضور داشتند، مقرر گردید نسبت به برگزاری مناقصه 
اصالح شبکه بوئین زهرا، خرید تابلو و لوله جدارچاه های جدید، 
خرید لوله و اتصاالت، انتخاب پیمانکار آب و طرح تصفیه خانه 
فاضالب تاکستان، پیگیری طرح آبرسانی از شرق قزوین، دیوار 
کش��ی مخزن و شهرهای رازمیان و معلم کالیه، ارتقاء تصفیه 
خانه آب معلم کالیه، دیوار کشی مخزن دانسفهان، و نیز دیوار 
کشی ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه فاضالب این شهر از جمله 
مصوبات بود. خرید دیزل ژنراتور و حفر و تجهیز چاه در ش��هر 
اسفرورین، پیگیری مناقصه تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ آبگرم،  
و تاکید بر رعایت موارد ایمنی و بهداشت کار در تمامی پروژه ها 

از جمله مصوبات دیگر این جلسه بود.

اخبار اخبار

 تبری�ز - ماهان ف�الح- همزمان با مول��ود حضرت علی 
علیه الس��الم مراس��م تقدیر از کارکنان بازنشسته شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی با حضور مدیرعامل، هیات مدیره، هیات 
رئیس��ه و جمعی از کارکنان این ش��رکت در سالن آمفی تئاتر 
مرکز آموزش ش��رکت گاز برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان، در این مراسم 
مدیرعامل ش��رکت گاز آذربایجان شرقی ضمن تبریک مولود 
 حضرت علی علیه الس��الم  و روز پدر گفت: کار در شرکت گاز 
پر استرس و شبانه روزی است و موقعیت هایی پیش می آمد که 

همکاران نمی توانستند در خدمت خانواده باشند، جا دارد بنده 
به نمایندگی از همکاران از خانواده ها به جهت حمایت و تحمل 
روزهای سخت تشکر کنم. مهندس ولی اله دینی ضمن تشکر و 
یادآوری خاطرات از تک تک همکاران بازنشسته، افزود: همکاران 
بازنشسته بهترین سال های عمر خود را در راه خدمت به  مردم 
صرف کردند و اکنون به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند. الزم به 
ذکر است در این مراسم ضمن اهدای لوح سپاس و هدیه از ۱۱ 
نفر از کارکنان بازنشسته تقدیر شد و برنامه های مفرح و شادی 

برای بازنشستگان و خانواده های محترمشان به اجرا درآمد.

بوشهر- خبرنگارفرصت امروز - مدیرکل 
بازرسی اس��تان بوش��هر به همراه هیات همراه 
با حضور در ش��رکت گاز اس��تان طی نشس��تی 
ب��ه دیدار ب��ا مدیرعامل و معاونین این ش��رکت 
پرداخت و در ادامه هیات بازرس��ی این سازمان 
در شرکت گاز اس��تان بوشهر مستقر شدند. در 
این دیدار مدیر عامل ش��رکت گاز استان بوشهر 
ضمن خوشامدگویی به مسئولین سازمان بازرسی 
استان به ارائه عملکردی از خدمات صورت گرفته 
پرداخت و اظهار داشت : خوشبختانه طی سالیان 
اخیر، توس��عه گازرس��انی در اقصی نقاط استان 
روند رو به رش��دی داشته و در این رابطه شاهد 
اجرای حجم عظیمی از پروژه های گازرسانی در 
بخش های مختلف بوده ایم. مهندس غالمعباس 

حس��ینی اضافه نمود: در حال حاضر از مجموع 
۳۷ ش��هر استان ، ۳۴ ش��هر به شبکه سراسری 
گاز متص��ل و بیش از ۹۸ درص��د از خانوارهای 
ش��هری قادر ب��ه اس��تفاده از گاز ، این موهبت 
الهی می باش��ند که در همین راس��تا گازرسانی 
به دو ش��هر دیگر اس��تان نیز در دست اجرا بوده 
و با اتمام این عملیات ضریب نفوذ گاز ش��هری 
ب��ه افزون بر ۹۹ درصد افزایش می یابد. ایش��ان 

همچنین بیان نمود :  در روس��تاها نیز کارهای 
بسیار ارزشمندی صورت گرفته و هم اکنون بیش 
از ۳۱۵ روس��تا از نعمت گاز برخوردار می باشند 
 که این میزان در س��الجاری ب��ا اتمام پروژه های 
بن��د " ق"  به س��رعت افزای��ش خواهد یافت و 
گاز به خانه بس��یاری از روستانشینان و ساکنین 
مناطق محروم می رس��د. وی در ادامه اشاره ای 
نیز به ط��رح های اجرا ش��ده در بخش صنعت 
نمود و اظهار داش��ت : تمام ت��الش خود را بکار 
گرفته تا با اجرای طرح های گازرس��انی متعدد 
در این بخ��ش ، ضمن تحقق اقتصاد مقاومتی ، 
زمینه اش��تغال پایدار تعداد زیادی از جوانان هم 
استانی و نیزشکوفایی صنعت و اقتصاد استان را 
فراهم آوریم. مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر 

در ادامه با قدردانی از خدمات نظارتی س��ازمان 
بازرس��ی استان ، بیان داشت : شرکت گاز استان 
بوشهر همواره رویکرد تعاملی مناسبی با سازمان 
های بازرس��ی و نظارتی داش��ته و در این راستا 
تالش نموده حداکثر همکاری و مش��ارکت را در 
زمین��ه های مورد نظر اعمال نماید. در ادامه این 
نشست مدیرکل بازرسی استان نیز از تعامالت و 
همکاری های صورت گرفته توس��ط شرکت گاز 
اس��تان بوش��هر قدردانی نمود و افزود : سازمان 
بازرس��ی دارای نقش ها و ماموریت های بس��یار 
مهمی می باش��دکه بی شک با تعامل ، همدلی 
و همراهی مسئوالن استان می توان شاهد تحقق 
این وظایف و ماموریت ها به بهترین شکل مطلوب 

بود.

مع��اون  پاش�ائی-  لی�ال   - تبری�ز 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تبریز طی 
حکمی مدیر امور بانوان ش��هرداری تبریز 
را منصوب کرد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، با حکم  معاون اجتماعی و فرهنگی 

شهرداری تبریز، جمیله خبازیان به عنوان 
مدیر امور بانوان شهرداری تبریز منصوب 
شد. معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تبریز در جلس��ه معارفه مدیر امور بانوان 
شهرداری این کالنشهر بر لزوم استفاده از 

قابلیت های فکری بانوان در عموم مباحث 
و ماموریت های فرهنگی شهرداری تبریز 
تاکی��د کرد. الزم به ذکر اس��ت خبازیان، 
س��ابقه فعالیت در بخش های رسانه ای و 

روابط عمومی شهرداری تبریز را دارد.

تجلیل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی 
به عنوان روابط عمومی برتر در سه حوزه در سال 95

برگزاری جشن بازنشستگان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

استقرار هیات بازرسی استان بوشهر در شرکت گاز استان بوشهر

مدیر امور بانوان شهرداری تبریز منصوب شد

ارومی�ه - خبرن�گار فرصت 
امروز- احسان جوی با بیان اینکه 
در س��ال ۹۵ اقدامات مناس��بی در 
حوزه ارتباطات و اطالع رسانی شکل 
گرفت ، اظهار داش��ت: کس��ب سه 
تقدیر نامه بعنوان روابط عمومی برتر 
نشانگر اقدامات مطلوب این حوزه در 
سال گذشته بوده است. وی با اشاره 
به برگزاری شورای هماهنگی روابط 
عمومی های ه��م خانواده صنعت، 
معدن و تجارت در سال گذشته به 
میزبانی شرکت شهرکهای صنعتی 
آذربایج��ان غربی ، تصری��ح کرد: 
طی این نشس��ت تصمیمات مهم 

و س��ودمندی در راس��تای ارتقای 
جایگاه روابط عمومی و بهبود وضع 
موجود در حوزه ارتباطات اتخاذ شد. 

جوی با اشاره به اهمیت بحث روابط 
عمومی در دس��تگاه ها و ارگانهای 
مختلف ، گفت: مهمترین مس��ئله 

برای واح��د روابط عمومی که قدم 
اول نیز هست کسب اعتبار و جلب 
اعتماد مخاطبان درون س��ازمانی و 
برون س��ازمانی می باشد چون در 
 غیر این ص��ورت هر راه��کاری به 
بن بس��ت میرس��د در فض��ای بی 
اعتمادی هیچ فعالیتی به سرانجام 
نخواه��د رس��ید. رئی��س هی��ات 
مدیره ش��رکت شهرکهای صنعتی 
آذربایجان غربی با بیان اینکه اطالع 
یابی ، اطالع شناسی و اطالع رسانی 
سه وظیفه اصلی روابط عمومی ها 
می باشد، افزود: مهمترین کارکرد 
روابط عمومی ه��ا در جهان امروز 

کم��ک ب��ه جری��ان گ��ردش آزاد 
اطالع��ات، تأمین حق دسترس��ی 
آزادانه به اطالعات و ش��فاف سازی 
و علن��ی س��ازی جری��ان امور می 
باشد. گفتنی اس��ت طی احکامی 
جداگانه از روابط عمومی ش��رکت 
شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی 
در س��ه حوزه برگزاری مراسم دهه 
مب��ارک فج��ر، طرح سرش��ماری 
عموم��ی نف��وس و مس��کن و نیز 
صیانت از حقوق شهروندی بعنوان 
روابط عمومی برتر در س��ال ۱۳۹۵ 
توسط استانداری آذربایجان غربی و 

سازمان برنامه و بودجه تقدیر شد.

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز- رییس 
ات��اق بازرگانی اصفهان از آمادگی ش��رکت های 
پیمانکاری استان اصفهان در بازسازی زیرساخت 
های اقتصادی س��وریه خبر داد و گفت:اس��تان 
اصفه��ان صنعت��ی ترین اس��تان کش��ور ایران 
اس��ت که می تواند  در بازس��ازی سوریه پس از 
جنگ نق��ش مهمی ایفا کند. به گ��زارش روابط 
 عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ،س��ید عبدالوهاب 
س��هل آبادی در دی��دار با  مدیر عامل ش��رکت 
نحاسی سوریه گفت: ایران و سوریه دارای روابط 
 سیاس��ی ،اقتصادی و فرهنگی بسیار نزدیکند و 
می تواند این روابط در دوران بازسازی سوریه وارد 
مرحله جدیدی ش��ود .  س��هل آبادی با اشاره به 
گردشگرپذیر بودن استان اصفهان گفت: اصفهان 

آمادگی دارد در زمینه گردشگری سالمتی میزبان 
گردشگران سوری  و لبنانی باشد و در این راستا 
مراکز درمان��ی  با تجهیزات فوق تخصصی آماده 
پذیرایی از گردشگران س��المت سوریه هستند.  
مدی��ر   )Saeb Nahas( نح��اس  صائ��ب 
عاملی ش��رکت بین المللی نحاسی در این دیدار 
از آمادگ��ی همکاری ش��رکت هایی س��وری  با 

شرکت های اس��تان اصفهان در تبادل گردشگر 
خبر داد و گفت:اصفهان هم��واره به عنوان یکی 
 از مقصدهای مهم  گردش��گران سوری به شمار 
می آید و امیدواریم در دوران پس از جنگ شاهد 
تبادل گردشگر بین دو ایران و سوریه باشیم. وی 
همچنین خواستار معرفی محصوالت کشاورزی 
اصفهان در بازار سوریه شد و گفت:استان اصفهان 
در تولیدات محصوالت متنوع کشاورزی می تواند 
نقش مهمی در تامین بازار سوریه داشته باشد.  وی 
از آمادگی تامین مالی برای پروژه های پیمانکاری  
داخلی و خارجی شرکت های استان اصفهان خبر 
داد و گفت:سوریه برای بازسازی زیرساخت های 
خود به توانمندی ش��رکت های ایرانی نیاز دارد. 
زهرا اخوان نس��ب عضو هیات نماین��دگان اتاق 

بازرگانی اصفهان در این دیدار گفت:اصفهان قطب 
اول تولید شیر است و بیش از ۱۴۰ محصول لبنی 
در این استان تولید می شود و می تواند نیازهای 
لبنی س��وریه را برطرف کند . علی کرباسی زاده 
نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 
اصفهان در این  دیدار گفت:سوریه ظرفیت عرضه 
مس��تقیم کاالی ایرانی را دارد  و بایس��تی از این 
فرص��ت برای معرفی کاالهای صنعتی و مصرفی 
ازجمله غذایی و بهداش��تی استفاده کنیم.   علی 
نادری مش��اور عالی اتاق بازرگانی اصفهان در این 
دیدار از آمادگی صنعتگران اس��تان اصفهان  در 
بخش های نفت ،گاز ،پتروشیمی ،فوالد،تجهیزات 
فوالدی، و پیمانکاری صنعتی و س��اختمانی در 

همکاری با سوریه خبر داد.

سهل آبادی در دیدار با هیات تجاری سوریه :

آمادگی شرکت های پیمانکاری استان اصفهان  در بازسازی زیرساخت های اقتصادی سوریه

اهواز- خبرنگارفرصت امروز - سامانه 
پای��ش و اندازه گیری مصرف انرژی و کنترل 
هوش��مند از راه دور مشترکین برق با هدف 
خدمات رسانی بهتر به شرکت های فعال در 
مجتمع بندری امام خمین��ی)ره( راه اندازی 
گردید. معاون مهندس��ی و عمران اداره کل 
بنادر و دریانوردی اس��تان خوزستان، ضمن 
اعالم این خبر اظهار داشت: این سامانه پایشی 
با همکاری کارشناس��ان انفورماتیک و تبادل 
اطالع��ات این اداره کل طراحی گردیده تا در 

جری��ان آن گزارش های کارب��ردی از میزان 
مصرف برق برای تمهید زمینه های بهتر برای 
گسترش خدمات مورد نیاز شرکت های فعال 
بخش خصوصی در این مجتمع بزرگ بندری 
به کار گرفته ش��ود. رضازاده با اشاره به رونق 
روزاف��زون فعالیت های ش��رکت های بخش 
خصوصی در مجتمع بندری امام خمینی)ره( 
و لزوم مهیا نمودن زمینه مناسب برای تأمین 
نیازهای این شرکت ها از جمله تأمین انرژی 
الکتریکی، اظهار داشت: با بهره گیری از سامانه 

مذکور، امکانات مس��اعدتری برای نظارت بر 
عملکرد تجهیزات مستقر در پست های برق 
برای کنترل هوشمند و جلوگیری از اختالل 
در پایداری شبکه برق این مجتمع بندری و 
مدیریت میزان مصرف برق فراهم می گردد.  
وی همچنین خاطر نشان کرد: ضمن گسترش 
رون��د خدمات رس��انی به مش��تریان، امکان 
محاسبه برق  مصرفی و صدور  قبض هزینه 
تسهیل می ش��ود.معاون مهندسی و عمران 
افزود:  با انجام مدیریت بهینه میزان مصرف 

برق از طریق این س��امانه هوش��مند، امکان 
مناس��ب برای ارتقای خدمات به مشتریان و 
افزایش تعداد مشتریان متقاضی اشتراک برق 
 بیش از گذش��ته ای���جاد می گ��ردد. یادآور 
می ش��ود مجتمع بندری ام��ام خمینی)ره( 
عالوه بر اتصال به شبکه برق سراسری کشور، 
از یک نیروگاه برق اضطراری برای تأمین برق 
مورد نیاز مش��تریان برای تداوم فعالیت های 
خدمات بندری در طول س��اعات شبانه روز 

برخوردار است.

بندرعباس- خبرنگارفرص�ت امروز - 
مدیر بنادر غرب هرمزگان با اعالم خبر ترابری 
ایمن بیش از ۱۵۰هزار نفر مسافر در نوروز ۹۶ 
و رش��د ۲ درصدی آن نسبت به سال گذشته، 
این موفقی��ت را حاصل ت��الش کلیه اعضای 
کمیته ساماندهی سفرهای نوروزی دانست. به 
گزارش واح��د اطالعات و اخبار روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "محمود 
صابری" در این رابطه اظهار داشت: از آغاز طرح 
 نوروزی س��فرهای دریایی س��ال ۱۳۹۶ که از

 بیس��ت و پنجم اس��فند ماه آغاز و تا پانزدهم 
فروردین ماه به مدت بیس��ت و یک روز ادامه 
یافت، ترابری تعداد ۱۵۴ هزار و ۹۳۰ نفر مسافر 
از بنادر لنگه،آفتاب و چارک در غرب اس��تان 
هرمزگان به مقصد جزیره کیش و بلعکس انجام 
شد که این میزان نسبت به طرح نوروزی سال 

گذش��ته دو درصد افزایش داش��ت. وی افزود: 
جابجایی خودرو در این مدت نیز با یک درصد 
افزایش نسبت به س��ال گذشته، به ۳۶ هزار و 
۸۱۶  دس��تگاه رس��ید. رییس کمیته حمل و 
 نقل دریایی شهرس��تان بندرلنگه گفت: تمام 
تالش ها با تأسی از فرمایش مقام معظم رهبری 
در خصوص خدم��ت موثر به هموطنان انجام 
پذیرفت که نتیجه آن افزایش سفرهای ایمن 
در کارنامه اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه و 
گشت و گذاری پرخاطره برای خاطر مهمانان 

نوروزی ش��د.  صابری از اقدام��ات بنادر غرب 
هرمزگان پیش از آغاز طرح و به منظور ارزیابی 
و افزایش میزان آمادگی  نیروها و دستگاه های 
خدمات رس��ان س��خن به میان آورد و افزود: 
چهار مانور "جستجو و نجات دریایی"،"مانور 
مقابله با آلودگی نفتی دریایی"،"مانورعملیاتی 
گروه ویژه حفاظت از ش��خصیت ها" و "مانور 
ملی اطفاء حریق بر اساس سیستم فرماندهی 
 حادث��ه  )آی س��ی اس ۳۰۰(" با مش��ارکت 
ارگان های هم��کار در اداره بنادر و دریانوردی 
بندرلنگ��ه برگزار ش��د. مدی��ر اداره بن��ادر و 
دریان��وردی لنگ��ه علل افزای��ش ایمنی تردد 
مسافران را اینگونه تشریح کرد و گفت: این بندر 
با تشکیل جلسات مختلف با جامعه دریایی و 
متولی��ان س��فر ه��ای دریایی و نی��ز آموزش 
دریانوردان در س��ال ۹۵ کوش��ید تا با آموزش 

دریانوردان و ابالغ دس��تور العمل های سازمان 
بنادر و دریانوردی در خصوص چگونگی انجام 
سفر های ایمن و همچنین با نظارت دقیق بر 
امکانات شناورها و شرایط رعایت نکات ایمنی، 
تدابیر الزم برای ایمنی بیش��تر جان و مال هم 
وطنان عزیزمان را بیندیشد و با نصب تابلوهای 
هش��داردهنده وبیلبوردهای راهنما و بنرهای 
محیطی وسی دی های آموزشی ، اطالع رسانی 
و همچنین افزایش نیروهای حفاظتی این مهم 
را محقق س��ازد. صابری چاپ بیش از ۱۰هزار 
نسخه بروش��ور ایمنی، تهیه و پخش سی دی 
آموزشی و معرفی جاذبه های گردشگری غرب 
هرمزگان  درشناورها ، نصب بنر و بیلبوردهای 
متعدد درس��طح بنادر حاوی شعارهای ایمنی 
و معرفی مس��یرهای مجاز مسافری را از دیگر 

اقدامات صورت گرفته برشمرد.

راه اندازی سامانه پایش آنالین مشترکین برق در مجتمع بندری امام خمینی)ره(

صابری اعالم کرد

ترابری ایمن 15۰ هزار نفر مسافر نوروزی در بنادر غرب هرمزگان 
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اپل برای تست خودروهای خودران 
مجوز گرفت

ش��رکت اپل برای تس��ت خودروهای خودران در 
کالیفرنیا مجوز دریافت کرد. 

به گزارش ایس��نا، دپارتمان وسایل نقلیه موتوری 
کالیفرنیا اعالم کرد که این مجوز با انجام تس��ت به 
وسیله سه خودرو و شش راننده موافقت کرده است. 
ای��ن خودروها همگی لکس��وس RX 450h مدل 

۲۰۱۵ هستند. 
اگرچه این ش��رکت هرگز به صراحت اعالم نکرده 
که در حال س��اخت یک خودروی برقی است اما در 
س��ال های اخیر، ده ها کارشناس خودرو را استخدام 
کرده است و مجوز اخیر به وجود چنین برنامه ای در 

اپل قوت می بخشد. 
به گفته کریس تئودور، رئیس ش��رکت مش��اوره 
»تئودور ان��د آسوش��یتس«، ای��ن خبر ش��ایعه ای را 
ک��ه مدت ه��ا درباره حض��ور اپل در ح��وزه فناوری 
خودران بر س��ر زبان ها افتاده ب��ود تأیید می کند. با 
این هم��ه مجوز مذکور به این معنا نیس��ت که اپل 
یک خودروی خودران می س��ازد، بلکه ممکن است 
مش��غول س��اخت نرم افزار یا س��خت افزار مرتبط با 

فناوری اتوماتیک باشد. 
مدی��ران اپ��ل درب��اره عالقه خ��ود ب��ه خودروها 
اظهارنظر نکرده اند. تیم کوک، مدیرعامل اپل اظهار 
کرده اس��ت که اپل می خواهد فرات��ر از یکپارچگی 
تلفن های هوشمند و سیستم های اطالعات سرگرمی 

خودروها حرکت کند. 
اپل به فهرس��ت رو به رش��دی از خودروس��ازان، 
کوچ��ک  اس��تارتاپ های  و  فن��اوری  ش��رکت های 
اضافه می ش��ود که سرگرم تس��ت خودرو با امکانات 

اتوماتیک در کالیفرنیا هستند. 
ش��رکت هایی که مج��وز دریافت کرده اند ش��امل 
گوگل، ف��ورد موت��ور، فولکس واگن، دایملر، تس��ال 

موتورز و جنرال موتورز بوده اند. 
براس��اس این گزارش بس��یاری از شرکت ها اعالم 
کرده ان��د که نخس��تین خودروهای خ��ودران را در 
س��ال ۲۰۲۰ عرضه می کنند اما بعضی کارشناسان 
معتقدن��د به دلی��ل چالش های رگوالت��وری، زمان 

بیشتری طول خواهد کشید. 

 افزایش بی رویه مصرف بنزین
در کشور ادامه دارد

براساس آمار منتشر ش��ده در رسانه ها، میان تولید 
و ضریب مصرف بنزین فاصل��ه ای ۱۵ میلیون لیتری 
وجود دارد که این عدد و رقم، ضرورت کنترل مصرف و 
بهینه سازی سوخت را بیش از پیش ضروری می سازد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، آمارها و بررسی های 
انجام ش��ده موید رشد ۵/۵ درصدی مصرف بنزین در 
ایام نوروز اس��ت.  اگرچه با افزایش س��فرها در برخی 
مقاطع س��ال، همچون تعطیالت نوروزی و تابس��تانی 
تشدید میزان مصرف سوخت طبیعی به نظر می رسد، 
اما ع��دد و رقمی که می��ان میزان بنزی��ن تولیدی و 
سوخت مصرفی برآورد می ش��ود، طبیعی و معقوالنه 
نیس��ت.  چندی پی��ش منصور ریاح��ی،  )مدیرعامل 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفت��ی( فاصله میان 
بنزی��ن تولیدی و مصرفی را ۱۵ میلی��ون لیتر عنوان 
کرد.  کاظم لبافی، کارشناس حوزه انرژی، در خصوص 
مدیریت بهینه مصرف سوخت در کشور گفت: براساس 
اخبار و ش��واهد موجود و با تدابیر اتخاذ شده مشکل و 
محدودیت خاصی در تأمین بنزین ایام نوروزی گزارش 
نش��ده، لذا با این وجود می طلبد با ی��ک برنامه ریزی 
مدون و اصولی، ضریب مصرف س��وخت در کش��ور به 

تعادل و استاندارد مطلوبی برسد. 
لباف��ی با اش��اره به ل��زوم بهبود و نوس��ازی ناوگان 
حمل و نقل فرسوده کشور و جایگزین سازی خودروهای 
فرسوده ش��خصی و دولتی با اتومبیل های نو و جدید، 
عن��وان کرد: یک��ی از نارس��ایی های حرک��ت و تردد 
خودروهای فرس��وده به مصرف س��وخت ب��االی آنها 
معطوف می ش��ود که در کنار معضالتی که در بخش 
آالیندگی های زیس��ت محیطی ایجاد می ش��ود، بیش 
از پیش به عمق خس��ارت های تحمیلی ناش��ی از این 
فرس��ودگی پی خواهیم برد.   او افزود: حصول مؤثر و 
سازنده این امر  )نوسازی و جایگزین سازی خودروهای 
فرسوده( مس��تلزم تأمین اعتبارات ویژه و کافی است 
که متأس��فانه با وجود تعریف و اجرای برخی طرح ها، 
همچن��ان ش��اهد چالش هایی اساس��ی در این عرصه 
هستیم.   کارشناس انرژی عنوان کرد: یکی از معضالت 
جدی در مسیر اجرای چنین طرح هایی به بوروکراسی 
اداری و پیچیدگی ها و وسواس هایی معطوف می شود 
که برای ارائه تس��هیالت به متقاضیان لحاظ می شود 
و همین دش��واری ها باعث می ش��ود برخی از مالکان 
خودروهای فرسوده، عطای نوسازی وسیله نقلیه خود و 

جایگزین سازی آن را به لقایش بخشند. 
 او اف��زود: کنترل، تعدی��ل و مدیریت بهینه مصرف 
سوخت، مستلزم اجرایی شدن مجموعه ای از طرح های 
اقتصادی و فرهنگی در خصوص الگوی مصرف سوخت 
اس��ت و با ارتقای س��طح تجهیزات و عزم جدی برای 
به روز رسانی ناوگان حمل و نقل فرسوده، می توان به این 

امر مهم دست یافت. 

خبر بینالملل

مل��ی  س��ازمان  رئی��س 
اس��تاندارد ایران با اش��اره به 
اس��تانداردهای جدید  تدوین 
برای تولید خودروهای داخلی، 
گفت: تکلیف خودروهایی که 
اس��تانداردهای  با  هم اکن��ون 
جدید منطبق نیستند تا پایان 
امسال مشخص می شود و در 
آن زم��ان، حتم��اً تولید چند 
خواهد  متوقف  خ��ودرو  مدل 

شد. 
در  پی��روزب��خ��ت  ن�ی��ره 
گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا، در مورد 
اس��تاندارد ب��ودن ی��ا نبودن 
خودروهای��ی که هم اکنون در 
کش��ور تولید می شوند، گفت: 
فعلی،  استانداردهای  براساس 
هم اکنون  ک��ه  خودروهای��ی 
می ش��وند  تولی��د  ای��ران  در 
اس��تاندارد هس��تند؛ براساس 
ک��نون��ی،   اس��تاندارده��ای 
۵۲ قطع��ه یا مجموعه خودرو 
باید اس��تاندارد داشته باشد و 
خودروساز باید در تأمین این 
قطعات از کاالهای اس��تاندارد 

استفاده کنند. 
براس��اس  داد:  ادام��ه  وی 

تولید  ب��رای  ک��ه  برنام��ه ای 
ب��ه  و  تدوی��ن  خ��ودرو 
خودروس��ازان اعالم کرده ایم، 
در  خ��ودرو  اس��تانداردهای 
بخش ه��ای قطعه،  مجموعه ها 
و الزام��ات از ۵۲ اس��تاندارد 
به 83 استاندارد افزایش پیدا 
کرده اس��ت که خودروسازان 
امس��ال باید تولیدات خود را 
با الزامات جدید منطبق کنند. 

مع��اون رئیس جمهوری در 
پاس��خ ب��ه این پرس��ش ایرنا 
که عاقب��ت خودروهایی که با 
این اس��تانداردها تولید نشود، 
خودرویی  هر  گفت:  چیست؟ 
با ای��ن اس��تانداردها منطبق 
نباش��د، بای��د از چرخه خارج 
ش��ود.  پیروزبخ��ت همچنین 
در پاس��خ به این پرس��ش که 
آی��ا هم اکن��ون خودرویی در 

ح��ال تولید اس��ت ک��ه این 
اس��تانداردها را نداشته باشد؟ 
گف��ت: با توجه ب��ه اینکه این 
س��خت گیرانه تر  را  استاندارد 
و ب��ا مق��ررات اروپ��ا تدوین 
وجود  کرده ای��م، خودروهایی 
اس��تانداردهای  ب��ا  که  دارند 
نیس��تند که  جدی��د منطبق 
تکلیف آنها تا پایان س��ال 96 
روشن می ش��ود. در آن زمان 

حتماً تولید چند مدل خودرو 
متوقف می شود. 

مل��ی  س��ازمان  رئی��س 
اس��تاندارد با اش��اره به اینکه 
در این ارتباط با وزیر صنعت، 
معدن و تجارت نیز هماهنگ 
هس��تیم، گفت: برعکس آنچه 
صنعت  وزیر  می ش��ود،  تصور 
بس��یار تأکی��د دارد ک��ه این 
اس��تانداردها باید زودتر پیاده 

شود. 
وی در پاس��خ به پرسش��ی 
مبنی بر اینک��ه آیا این برنامه 
وارداتی  ش��امل خودروه��ای 
چینی نیز می شود؟ گفت: این 
برنامه شامل همه خودروهای 
تولی��دی داخل��ی و واردات��ی 
مورد خودروهای  در  می شود. 
چین��ی، آزمایش مس��تقیمی 
و  نش��ده  انج��ام  آنه��ا  روی 
 برای ورود به ای��ران، مدارک 
   )E_MARK   ای. م��ارک (
اتحادیه اروپا را ارائه می کنند. 
با این حال، امسال خودروهای 
براس��اس  وارداتی  و  داخل��ی 
اس��تانداردهای جدید کنترل 

می شوند. 

صنع��ت  کارش��ناس  ی��ک 
خودرو ب��ا بی��ان اینکه حضور 
ش��رکای بین المللی در صنعت 
به وی��ژه صنعت خودروس��ازی 
در ایجاد اشتغال سهم بسزایی 
دارد، گفت: جذب سرمایه گذار 
خارج��ی و تولی��د محصوالت 
بنام صنعت خودروی جهان در 
ایران تنها راه ارتقای دانش فنی 

خودروسازی کشور است. 
به گزارش خودروکار، حسن 
خصوص  در  کریمی س��نجری 
شرایط صنعت خودرو در سال 
جاری، اظهار کرد: سال جاری 
ب��رای صنع��ت خودروس��ازی 
با توج��ه به گ��ذر از تحریم ها 

می توان��د س��ال جدیدی تلقی 
شود، زیرا خودروهای جدید به 
صورت مونتاژ و با کیفیت بسیار 
عالی به خیابان های شهر ورود 

خواهند کرد. 
او پیش بینی کرد که با توجه 
به شرایط رفع تحریم و حضور 
فعال ت��ر ش��رکای خارجی در 
صنعت خودروی ایران که منجر 
به تولید خودروهای مش��ترک 
می ش��ود، سهام ش��رکت های 
خودروس��ازی در ب��ازار بورس 

رشد قابل توجهی یابد. 
صنع��ت  کارش��ناس  ای��ن 
خودرو تأکید کرد: برای رش��د 
دان��ش فن��ی صنعت خ��ودرو 

نیاز به جذب ش��ریک خارجی 
احس��اس می ش��ود و تنها راه 
موفقی��ت این صنع��ت جذب، 
س��رمایه گذاری  و  مش��ارکت 
طرف های خارجی است و تنها 
ب��ا بهبود فضای کس��ب و کار و 
تدوین مقررات می توان حضور 
پررنگ تر خارجی را فراهم کرد. 
در  ک��رد:  خاطرنش��ان  او 
صورتی که شرکت های خارجی 
ب��ه دنبال ایجاد خ��ط تولید و 
تولید محصول مستقل هستند 
باید اج��ازه ایجاد خط تولید و 
آنها  به  سرمایه گذاری مستقل 
داده ش��ود، زیرا ه��دف اصلی 
کش��ور در حال حاض��ر ایجاد 

اشتغال است.  کریمی سنجری 
یادآور شد: حضور شرکت های 
بین المللی در کشورهایی که با 
مشکل بیکاری مواجه هستند 
تأثیر بس��زایی داش��ته که در 
این زمینه می توان به کش��ور 
مکزیک، برزیل و هند اش��اره 

کرد. 
صنع��ت  کارش��ناس  ای��ن 
خ��ودرو گفت: حضور ش��ریک 
و س��رمایه گذاری خارج��ی در 
صنع��ت خ��ودرو، ک��ه حضور 
پررنگی در صنعت جهانی دارد، 
بر این صنعت و اش��تغال تأثیر 

بسیار جدی دارد. 
او یک��ی از مهم ترین وظایف 

دولت در سال جاری را تدوین 
قوانین مشوق و تسهیل کننده 
حضور سرمایه گذاران و شرکای 
خارجی دانس��ت و بی��ان کرد: 
در س��ال ج��اری بای��د س��هم 
بخش خصوصی در تولید خودرو 
و بازار خ��ودروی ایران افزایش 
یابد و دست مدیریت دولتی از 
صنایع خودروسازی کوتاه شود 
چون مدی��ران دولتی بهره وری 

کمی دارند. 
انته��ا  در  کریمی س��نجری 
خاطرنشان کرد: حذف مدیریت 
دولت��ی از خودروس��ازی یکی 
از فعالیت ه��ای مثب��ت در این 

صنعت به شمار می آید. 

سرمایه گذاری خارجی کلید رشد دومین صنعت بزرگ کشور

رئیس سازمان استاندارد خبر داد

تدوین استانداردهای جدید برای تولید خودروهای داخلی



پنج استان کشور از روز جمعه تحت تأثیر 
سیل و آبگرفتگی قرار دارند که بنابر اعالم 
مسئوالن، بیشترین خسارات جانی مربوط 
به دو شهرس��تان آذرشهر و عجب شیر از 

آذربایجان شرقی بوده است. 
رئیس س��ازمان مدیریت بحران کشور از 
افزایش ش��مار قربانیان سیل شمال غرب 
کشور به 36 نفر خبر داد و گفت: همچنان 

هشت نفر مفقودند. 
اس��ماعیل نجار که به مناطق س��یل زده 
شمال غرب کشور سفر کرده، در گفت وگو 
با ایس��نا، درباره آخرین وضعیت مناطق 
سیل زده اظهار کرد: در استان آذربایجان 
ش��رقی در مجموع 3۷ نفر درگیر س��یل 
بودند که ۱۷ نفرش��ان در آذرش��هر و ۲۰ 
نفرش��ان نیز در روستای چنار عجب شیر 

دچار حادثه شدند. 
وی ب��ا بیان اینکه از ۱۷ م��ورد مفقودی 

در آذرش��هر تاکنون جسد ۱۱ تن کشف 
شده اس��ت، گفت: همچنین از ۲۰ نفری 
که در عجب شیر مفقود شده بودند جسد 
۱۸ نفر کشف شده است که با این حساب 
در حال حاضر ش��ش نفر در آذرش��هر و 
دو نفر در عجب ش��یر مفقود هس��تند که 

جست وجو برای یافتن شان ادامه دارد. 
رئیس س��ازمان مدیریت بحران کشور با 
بیان اینکه یک نوجوان نیز در شهرستان 
اش��نویه آذربایجان غربی ج��ان خود را از 
دس��ت داد به ایس��نا گفت: ی��ک تن نیز 
در یکی از روس��تاهای تابعه بانه به دلیل 
جاری شدن س��یل جان خود را از دست 
داده و چه��ار نفر نی��ز در پی رانش زمین 
در پارک کوثر س��قز جان خود را از دست 
دادند که در مجموع شمار جانباختگان به 

36 نفر می رسد. 
وی با اش��اره ب��ه جانباختگان روس��تای 

عجب ش��یر اظه��ار ک��رد: هف��ت نف��ر از 
جانباخت��گان ای��ن حادثه اعض��ای یک 
خانواده ش��امل پدر، م��ادر، چهار فرزند و 
یک عروس خانواده بودند که به دلیل قرار 
گرفتن منزل ش��ان در مجاورت رودخانه 
ج��ان خ��ود را از دس��ت دادن��د و از این 
خانواده تنها یک نوجوان باقی مانده است. 
نجار افزود: اینکه مدام تأکید می کنیم باید 
از تصرف بستر رودخانه پرهیز کرده و این 
اماکن را در هنگام بارش نزوالت آسمانی 
ترک کرد، به همین دلیل است. این یک 
نمونه از بی توجهی به هش��دارهایی است 
که بارها و بارها تکرار ش��ده است. رئیس 
س��ازمان مدیریت بحران کش��ور با بیان 
اینکه عملیات جس��ت وجو در این حادثه 
ادامه دارد، درباره خس��ارات جانی س��یل 
در اس��تان زنجان نیز گفت: جاری شدن 
سیالب در زنجان خسارات جانی نداشته 

است. 
هیاتویژهرئیسجمهور

رئی��س جمه��ور، هیات��ی را به ریاس��ت 
حمی��د چیت چی��ان، وزیر نی��رو، مامور 
ک��رد ک��ه ب��ا حض��ور و سرکش��ی در 
 اس��تان های آذربایجان غربی و ش��رقی و 
همچنی��ن اردبیل، به روند امدادرس��انی 
ب��ه س��یل زدگان رس��یدگی و اقدام��ات 
انج��ام ش��ده را گزارش دهن��د.   معاونان 
وزارتخانه های کش��ور، بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��کی و جمعیت هالل احمر 
از اعض��ای  هیات اعزامی به سرپرس��تی 
وزیر نیرو هستند.  جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری نیز روز گذشته در تماس 
تلفنی با اس��تانداران مناطق یاد شده در 
جریان ابعاد خسارات جانی و مالی ناشی 
از سیل و همچنین روند اقدامات امدادی 

و کمک رسانی قرار گرفت. 

یکی از آسیب های جدی تحریم ها و رویکردهای دولت 
قبل برای مقابله با آن، از بین رفتن نظم مالی و شفافیت 
در اقتصاد ایران بود؛ گم ش��دن دکل نفتی یا بر باد رفتن 
میلیاردها دالر توس��ط دالالن فرصت طلب و معلوم الحال 

نمونه های کوچکی از این آسیب هستند. 
به گزارش ایس��نا، دکتر محمدج��واد ظریف وزیر امور 
خارجه، روز شنبه در »نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و 
بیمه« با بیان این مطلب افزود: مقارن شدن این نمایشگاه 
با ماه های پایانی دولت یازدهم و از سوی دیگر نام گذاری 
این س��ال از س��وی مقام معظم رهبری ب��ه نام  »اقتصاد 
مقاومتی: تولید و اشتغال«، همچنین گذشت بیش از یک 
سال از توافق هسته ای ایران و کشورهای موسوم به ۵+۱ 
فرصت مغتنمی به وجود آورده اس��ت تا در این نمایشگاه 
به موضوع سیاس��ت خارجی پس��ابرجام و گش��ایش های 

اقتصادی ناشی از برجام پرداخته شود. 
 وزی��ر امور خارجه اف��زود: توافق هس��ته ای برجام در 
ش��رایطی حاصل ش��د که ریسک سیاسی کش��ور بسیار 
افزای��ش یافت��ه و مب��ادی درآمدهای اقتص��ادی و منابع 
تأمین مالی بنگاه های اقتصادی بس��یار محدود شده بود. 
با این حال تدابیر اقتصادی و سیاس��ت های اصولی دولت، 
در کنار مذاکرات سیاسی با شش قدرت جهانی، دست به 
دست هم دادند تا این روند نابسامان و بی سابقه معکوس 
ش��ود. اکنون با گذش��ت تنها کمی بیش از یک س��ال از 
اجرایی ش��دن توافق تاریخی هس��ته ای، پیش��رفت های 
بسیار و گش��ایش های زیادی در فضای کسب و کار کشور 
به وجود آمده است.  ظریف با تأکید بر ضرورت مشارکت 
و تالش تمامی فعاالن اقتصادی برای کمک به بهره مندی 
از فرصت های ایجاد ش��ده پس از دس��ت یافتن به توافق 
هس��ته ای و آمادگی وزارت امور خارجه برای همکاری و 
مساعدت در این مسیر گفت: این وظیفه نه فقط به عهده 
دولت، که بر دوش همه فعاالن اقتصادی است تا با همت 
و ت��وان مضاعف عقب ماندگی ها و کمبودهای گذش��ته را 
جبران کنند. در این مس��یر دشوار اما امیدبخش، وزارت 
امور خارجه آماده هرگونه مس��اعدت و همکاری است. در 
حوزه اقتصادی، ضرورت بهره گیری از ظرفیت های برجام 
برای تقویت رش��د اقتصادی کش��ور و در حوزه سیاسی و 

امنیتی اجرای برجام با نگاه به اقتصاد مقاومتی از یک سو 
و تقوی��ت امنیت در منطقه از س��وی دیگر، اولویت اصلی 

وزارت امور خارجه است. 
ظریف با اش��اره به آث��ار تحریم ها و رویکردهایی که در 
گذش��ته برای مقابله با این تحریم ها اتخاذ می شد، اظهار 
کرد: البته تحریم ها و رویکردهایی که در دولت قبل برای 
مقابله با آنها اتخاذ شد، یک آسیب جدی دیگر هم داشت 
ک��ه کمتر به آن پرداخته ش��ده اس��ت و آن از بین رفتن 
نظم مالی یا به بیان بهتر شفافیت در اقتصاد ایران بود که 
هنوز هم متأسفانه دولت درگیر عواقب ناشی از آن است؛ 
گم شدن دکل نفتی یا بر باد رفتن میلیاردها دالر توسط 
دالالن فرصت طلب و معلوم الح��ال نمونه های کوچکی از 

این آسیب هستند. 
ظریف در ادامه س��خنانش گفت که اگر توافق ژنو رخ 
نمی داد و تحریم ها همچنان تمدید و ادامه دار می ش��د 
اکنون فروش نفت به کمتر از ۱۰۰ هزار بش��که و حتی 
ب��ه مرز صفر می رس��ید. اگر برجام به دس��ت نمی آمد 
و اجرای��ی نمی ش��د، آنگاه با روندی ک��ه تحریم ها طی 
می کرد ولو توافق ژنو ثبت شده بود باز هم فروش نفت 
به کمتر از یک میلیون بش��که در روز می رس��ید و در 
همین حد متوقف می شد و در نهایت درآمدها به شدت 
کاهش یافته و به طور حتم آینده س��همگینی در انتظار 
مردم به ویژه اقش��ار ضعیف بود و در این شرایط بود که 

دولت یازدهم مسئولیت را پذیرفت.
  رئیس دس��تگاه دیپلماسی با اشاره به گشایش ها در 
حوزه حمل ونقل گف��ت: تحریم های همه جانبه موجب 
ایجاد معضالتی بزرگ در صنعت هوایی، دریایی و ریلی 
ش��ده بود که باعث شد ظرفیت های اصلی این حوزه ها 
مغفول مان��د، اما بعد از برجام و تالش های مس��ئوالن 
این حوزه ها در حمل ونقل، کش��تیرانی و بیمه اتفاقات 
مثب��ت و بزرگ��ی رخ داده و وضعیت تا ح��د زیادی به 
حالت قبل برگش��ته  اس��ت. اکنون مش��کالت بیمه ای، 
استفاده از پرچم، رتبه بندی و امثال آن در این بخش با 
مشکلی همراه نیست.  ظریف در ادامه به خرید هواپیما 
از ش��رکت های بزرگ جهانی اش��اره و اظهار کرد: ما از 
ورود هواپیما به کش��ورمان هیجان زده نیستیم اما این 

اتفاق نشان دهنده همکاری برندهای بزرگ جهانی با ما 
اس��ت که نوید اطمینان دنیا به ایران را نش��ان می دهد 
و راه تج��ارت و همکاری ایران با ش��رکت های بزرگ را 

باز می کند. 
وزی��ر ام��ور خارج��ه کش��ورمان تأکید کرد: م��ردم ما 
کم حافظه نیس��تند و فرام��وش نکرده ان��د بدعهدی ها و 
فش��ارهایی که نسبت به آنها روا داشته شد و تحریم هایی 
ک��ه هر ماه و هر س��ال بر ای��ران اعمال می ش��د. ظریف 
گفت: در ش��رایط موجود نباید اجازه داد کسانی که خود 
زمانی موجب ایجاد نابس��امانی ش��ده اند، اکنون در قبال 
دس��تاوردهای ب��ه وجود آمده وس��واس به خ��رج داده و 
می خواهند آن را مناس��ب جلوه ندهند. امیدواریم کسانی 
که با فضایی همراه با دروغ در حال تالش برای به چالش 
کش��یدن س��ربلندی مردم هس��تند نگاهی به واقعیت ها 

داشته باشند.
اطالعیهدادستانکلکشوردربارهپرهیزازتبلیغات

زودهنگامداوطلبانریاستجمهوری
دادس��تان کل کشور و رئیس ستاد پیشگیری از جرائم 
انتخاباتی و عضو کمیس��یون بررس��ی تبلیغات انتخابات 
ریاس��ت جمهوری با انتش��ار اطالعی��ه ای از کاندیداهای 
ریاس��ت جمه��وری خواس��ت از انج��ام هرگون��ه تبلیغ 
زودهنگام در فضاهای حقیقی و مجازی از س��وی خود و 

هواداران شان خودداری کنند. 
اطالعی��ه  کام��ل  مت��ن  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 

حجت االسالم والمسلمین منتظری به شرح زیر است: 
بسمهتعالی

ش��ب گذش��ته خبر و فیلم��ی از بعضی ش��بکه های 
بعض��ی  طرف��داران  از  ع��ده ای  تجم��ع  از  اجتماع��ی 
کاندیداهای محترم ریاست جمهوری مشاهده کردم که 

تبلیغ تلقی می شود. 
نظر به اینکه هرگونه تبلیغ قبل از اعالم رسمی اسامی 
کاندیداهای محترم از س��وی ش��ورای محت��رم نگهبان 
و وزارت کش��ور ممن��وع می باش��د، انتظ��ار داریم همه 
کاندیداهای محترم راس��ا و ب��ا تأکید به طرفداران خود، 
از هرگون��ه اقدامی که در فضای حقیقی یا مجازی تبلیغ 

محسوب می شود، خودداری فرمایند. 

سیلبیسابقهجانتعدادیازهموطنانمانراگرفت

ظریف:کسانیکهموجبنابسامانیهابودنددرمقابلدستاوردهاوسواسبهخرجمیدهند

محمدهاشمیرفسنجانیبرایانتخاباتریاستجمهوریدوازدهمنامنویسیکرد

برادر رئیس فقید مجمع تش��خیص مصلحت نظام با 
حضور در ستاد انتخابات جهت ثبت نام اقدام کرد. 

محمد هاش��می به خبرنگاران گفت که برای پیگیری 
آرمان ه��ا و اندیش��ه های برادرش در انتخابات ریاس��ت 

جمهوری ثبت نام کرده است. 
ب��رادر مرح��وم آیت اهلل هاش��می پ��س از ثبت نام در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری اظه��ار کرد: من با توجه به 
آرمان و اندیش��ه مرحوم هاشمی که اعتالی ایران، رفاه 
و آسایش برای مردم است، بر آن شدم از این طریق در 
ح��د توان خود، آرمان های ایش��ان را پیگیری کنم. وی 

در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا این تصمیم شما 
ف��ردی بوده یا تصمیم جمعی خانواده مرحوم هاش��می 
بوده اس��ت،  اظهار ک��رد: این تصمی��م، تصمیم جمعی 
خانواده ایش��ان اس��ت. هاش��می همچنین در پاسخ به 
این پرس��ش که آیا به نفع روحانی کنار خواهید رفت؟ 

تصریح کرد: این حرف ها برای کناره گیری زود است. 
این عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام همچنین 
در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که آیا شما 
با اصالح طلبان هم مش��ورت کرده ای��د؟ گفت: با برخی 
اف��راد در این زمین��ه صحبت کرده ام ک��ه نمی خواهم 

نام��ی از آنها ببرم. من هم مش��ورت داش��ته ام و هم به 
من تکلیف ش��ده که در انتخابات حضور داش��ته باشم، 
زیرا صحنه های انتخابات بس��یار حساس است و به من 
تکلیف ش��د که در صحنه حضور داش��ته باش��م. وی با 
تأکید ب��ر اینک��ه در انتخابات مس��تقل اس��ت، افزود: 
ضرورت هایی وجود داشته که من کاندیدا شوم از جمله 
توصیه های مرحوم هاش��می. نظر ایش��ان این بود که با 
توجه به صحنه رقابت ها حتماً الزم اس��ت بیشتر از یک 
نفر در صحنه حضور داش��ته باش��د و من بر این اساس 

وارد انتخابات شدم. 

بع��د از هفته ها برگزاری کمپین های پر ش��ور »آری« و 
»نه« درباره تغییرات قانون اساس��ی، امروز ترکیه ش��اهد 
رفراندوم سرنوشت ساز خود خواهد بود. در این همه پرسی 
نزدیک به ۵۵ میلیون ش��هروند ترکیه واجد ش��رایط رأی 

دادن هستند. 
اگر این اصالحات تصویب ش��ود پس��ت نخست وزیری 
ح��ذف می ش��ود و رئیس جمه��ور با در دس��ت داش��تن 

اختیارات اجرایی بیشتر می تواند احکامی را صادر کند. 
همچنین بس��ته اصالحات قانون اساس��ی ترکیه شامل 
قوانینی می شود که س��اختار دو بدنه قضایی مهم در این 

کش��ور یعنی دادگاه قانون اساسی و شورای عالی قضات و 
دادس��تان ها را مورد هدف قرار خواهد داد. براس��اس این 
تغییرات، اعضای ش��ورای عالی قضات و دادستان ها از ۲۰ 
نف��ر به ۱3 نفر کاهش خواهن��د یافت که چهار نفر از آنها 
به صورت مس��تقیم از س��وی رئیس جمهور انتخاب شده و 

تنها هفت نفر از آنها را پارلمان انتخاب خواهد کرد. 
به طور کلی انتظار می رود در همه پرس��ی امروز ش��اهد 
حضور گسترده ای از مردم ترکیه باشیم. در این رأی گیری 
۱.۲ میلیون نفر از جوانان ترکیه برای نخس��تین بار برای 

رأی دهی واجد شرایط خواهند بود. 

رفراندومقانوناساسیجدیدترکیه

کاندیدات�وری»حس�نروحانی«
درانتخاباتریاس�تجمهوریسال
در گس�تردهای انع�کاس ج�اری

رسانههایجهانداشت.
کرهش�مالی در روس�یه س�فیر 
قریبالوقوعبودنآزمایشهستهای

کرهشمالیراتاییدکرد.
آغازجشنهایملیکرهشمالیهمزمانباتهدیدهاینظامیآمریکا

تیتر اخبار

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیس��ت در سفر به چابهار گفت: حفظ محیط زیست یکی 
از برنامه های ویژه دولت است و در این رابطه با کشورهای 
همجوار برای بحث های زیست محیطی در ارتباط هستیم. 
به گزارش ایس��نا، معصومه ابتکار اظهار کرد: بی توجهی و 
تخریب تاالب ها، رودخانه ها و بس��تر آنها منجر به تشدید 
آس��یب های ناشی از سیل در کش��ور شده است و نباید با 
تکرار اشتباهات گذشته به طبیعت و محیط زیست آسیب 
وارد کنیم.  وی به موضوع سد س��ازی در کشور نیز اشاره 

کرد و گفت: سدسازی در برخی مناطق تجربه تلخی است 
که اکنون در پایین دس��ت سدها مشکالت زیست محیطی 
به وجود آمده و بخش وسیعی از اراضی به کانون ریزگردها 
و گرد و غبار تبدیل ش��ده اس��ت. ابتکار در ادامه با اشاره 
ب��ه برنامه های جامع ب��رای احیای تاالب ها در کش��ور و 
به خصوص سیس��تان و بلوچس��تان افزود: ش��رایط تاالب 
هامون در شمال استان سیس��تان و بلوچستان به نسبت 
سال 9۲ بس��یار خوب است. در مجموع دولت برنامه های 

خوبی برای احیای تاالب ها دارد. 

دولتبرنامههایخوبیبرایاحیایتاالبهادارد

مدیرکلپیشبینیوهش�دارسریع
س�ازمانهواشناس�ینس�بتبهوقوع
بارشهایش�دیدموقت،وقوعصاعقه
وتوف�انتن�دریکهمنجربهس�یالب
میشود،هش�داردادوگفت:طیچند
روزآیندهبهتناوببخشهاییازکشور
تحتتاثی�رقرارگرفت�هوبارندگیدر

برخیمناطقرخخواهدداد.
مدی�رکلدفت�رتن�وعزیس�تیو
حیاتوح�شس�ازمانحفاظتمحیط
زیس�تازوعدهیکمیلی�اردتومانی
تهدی�دات ح�ذف ب�رای راه وزارت
نسبتبهیوزپلنگدرجادهعباسآباد

شاهرودخبرداد.

زالندنووقوعتوفانیبزرگوبیسابقهبهنامکوکراپشتسرگذاشت

تیتر اخبار

 »ع��ارف لرس��تانی«، بازیگر تلویزیون و س��ینما از دنیا 
رف��ت. عارف لرس��تانی که بیش��تر به عن��وان بازیگر طنز 
مجموعه های تلویزیونی ش��ناخته می ش��ود، صبح دیروز 
)ش��نبه، ۲6 فروردین ماه( در سن ۴۵ سالگی بر اثر حمله 

قلبی درگذشت. 
 »ع��ارف لرس��تانی« )متول��د ۱۵ بهم��ن ۱3۵۰( در 
کرمانشاه، بازیگر تئاتر و تلویزیون ایران بود. او با مجموعه 
»جن��گ ۷۷« ب��ه کارگردانی مهران مدی��ری پا به عرصه 
بازیگری گذاشت و پس از آن در چندین مجموعه دیگر از 

جمله »قهوه تلخ« با او همکاری کرد. 
از جمله آثار تلویزیونی این بازیگر فقید به »در حاشیه«، 
»کوچه مروارید«، »شوخی کردم«، »ویالی من« و »مرد 
دو ه��زار چه��ره« می توان اش��اره ک��رد. او همچنین در 
فیلم های س��ینمایی »شام عروسی« )۱3۸۴(، »انتخاب«، 
)۱3۸3(، »معادل��ه« )۱3۸۲( و »مان��ی و ن��دا« )۱3۷9( 
بازی کرده است. نقش آفرینی او در مجموعه »قهوه تلخ« 
پس از س��ال ها در نقش ش��خصیتی شبیه رضاخان بسیار 

مورد توجه واقع شده بود. 

»عارفلرستانی«درگذشت

مراس�متکری�مومعارف�هدکتر
مهدیمحققودکترحسنبلخاری
بهعن�وانرؤس�ایقدی�موجدی�د
انجم�نآثارومفاخ�رفرهنگی،۲۷
فروردینماه13۹۶ساعت10:30در

محلانجمنبرگزارمیشود.
امس�الهمایشسعدیوویکتور
و سهش�نبه روزه�ای در هوگ�و
چهارشنبه۲۹و30فروردینساعت
1۶درمرک�زفرهنگ�یش�هرکتاب

برگزارمیشود.
عارفلرستانی

تیتر اخبار

بلیچر ریپورت میزان ش��انس قهرمانی کشورها در جام 
جهانی روس��یه را بررسی کرده که نامی از تیم ملی ایران 
در بی��ن 3۲ کش��ور دیده نمی ش��ود. رده بن��دی احتمال 
قهرمان��ی تیم ها در جام جهانی از نظ��ر بلیچر ریپورت به 

شرح زیر است: 
۱� آلمان ۲� برزیل 3� فرانسه ۴� ایتالیا ۵� آرژانتین 6� 

اس��پانیا ۷� پرتغال ۸� اروگوئه 9� شیلی ۱۰� بلژیک ۱۱� 
هلند ۱۲� انگلیس ۱3� کرواسی ۱۴� اکوادور ۱۵� کلمبیا 
۱6� لهستان ۱۷� سوییس ۱۸� مکزیک ۱9� روسیه ۲۰� 
نیجریه ۲۱� سنگال ۲۲� کاستاریکا ۲3� مصر ۲۴� ایرلند 
جنوبی ۲۵� یون��ان ۲6� ژاپن ۲۷� ولز ۲۸� مراکش ۲9� 

ساحل عاج 3۰� آمریکا 3۱� کره جنوبی 3۲� استرالیا

بررسیاحتماالتقهرمانیدرجامجهانیروسیه

کاپیت�انتی�مملیهندب�الدور
ش�دنرس�انههاازهندبالراعامل
اصل�یکمرنگش�دناسپانس�رها
ازاینرش�تهدانس�تواظهارکرد:
هندبالایراندردوس�الگذشته

افتشدیدیداشت.
رئیسپژوهشگاهعلومورزشیاز
س�اختپرچمویبرهکمکداورانو
سیستمارتباطیباداورانخبرداد.

عکسمعروفلیونلمسیوآندرهبارزالیدردیداریوونتوسوبارسلوناجزو
عکسهایمنتخبهفتهگذشتهبود

تیتر اخبار
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شرکت های قهرمان در زمینه مسئولیت اجتماعی 
11

گفت وگوی »فرصت امروز« با یلدا راهدار، فعال اقتصادی

اقتصاد سیاست زده یا سیاست اقتصادزده؟ 

سینما و تلویزیون، سکوی پرتاب برندها

تصمیمات سیاس��ی هم��واره آث��ار و پیامدهای 
اقتصادی از خود برجای می گذارند. در طرف مقابل 
نیز تصمیمات اقتصادی بعضاً منجر به برخی تعدیل 
و تغییرها در سیاس��ت می ش��وند. این آثار متقابل 
آنچنان مهم است که گرایش اقتصاد سیاسی به طور 
ویژه به بررس��ی تعامل علم سیاست و علم اقتصاد 
می پردازد. اما آنچه در این مطلب مورد توجه است، 
ورود سیاس��یون به حوزه ها و جایگاه های اقتصادی 
و همچنین نقش آفرینی اقتصادیون در جایگاه های 
سیاس��ی اس��ت. این هر دو پدیده به طور مکرر در 
تاری��خ جمهوری اس��امی ایران تجربه ش��ده که 
البته اکثریت موارد آن مربوط به ورود سیاس��یون 
به جایگاه های اقتصادی بوده اس��ت. تبعات خوب، 

بد و تأثیرگذار چنین مداخله هایی معموالً تأثیرات 
درازمدتی برای یک کش��ور به همراه دارد. »فرصت 
ام��روز« با یلدا راهدار، مع��اون کانون زنان بازرگان 
ای��ران و عضو اتاق بازرگانی ش��یراز در این ارتباط 
گفت وگویی  داشته است که در اینجا می خوانید. 

راه��دار در ابتدا برای روش��ن  ش��دن مبحث به 
بیان س��خنی از اقتصاددانی می پ��ردازد که مربوط 
به بخش��ی از جهان سوم است و می گوید: الخاندرو 
فوکس��لی، اقتصاددان ش��یلیایی معتقد اس��ت که 
»اقتصاددانان نه تنها باید با مدل های اقتصادی آشنا 
باش��ند بلکه عاوه بر آن باید از مس��ائل سیاس��ی، 

منافع گروه ها، منازعات و احساساتی که 
اساس زندگی جمعی است نیز سر در...

» produce placement « تکنیک��ی تبلیغاتی 
است که کمپانی ها برای ترویج ماهرانه محصوالت شان 
از راه های غیر متعارف تبلیغات��ی، معموال در فیلم ها و 
سریال های تلویزیونی و سایر رسانه های محبوب مانند 
موس��یقی اس��تفاده می کنند. این امر با توافقی میان 
ش��رکت تولید کننده محصوالت و کمپانی فیلم سازی 
صورت می گیرد که در آن سودی به کمپانی فیلم سازی 
تعلق می گیرد. شرکت ها برای نمایش محصوالت شان 
در یک فیلم یا س��ریال مبلغ��ی را پرداخت می کنند. 
به عن��وان مث��ال کمپانی کوکاکوال مبلغ��ی را می دهد 
تا ش��خصیت اصلی فیلم، نوش��یدنی این شرکت را در 
فیلم بنوش��د ی��ا تویوتا مبلغ��ی را می دهد تا محصول 
تازه ش��ان اتومبیل یکی از ش��خصیت های فیلم باشد. 
طی این فرآیند کمپانی ها امیدوارند توجه مخاطبان به 
محصوالتی که ستارگان در فیلم استفاده می کنند جلب 

شود و خودشان به فکر استفاده از آن بیفتند. برخی این 
نوع تبلیغات را فریبکارانه و غیر اخاقی می دانند. طبق 
تحلیل های Priceonomist محصوالتی که از طریق 
یک داس��تان به مخاطب معرفی ش��وند در بازار بسیار 
موفق تر از ش��یوه های س��نتی تبلیغات مانند تبلیغات 
تلویزیونی هس��تند. بازاریابی برای محصوالت از طریق 
قصه ای که مخاطب از نظر عاطفی با آن درگیر ش��ده 
آس��ان تر است تا در قالب تبلیغی که هیچ زمینه سازی 
عاطف��ی برای مخاطب ندارد. در دنیای امروز رد کردن 
تبلیغات اینترنتی قبل از پخش یا با بی حوصلگی تماشا 
کردن آن مرس��وم اس��ت. تبلیغ یک محصول در چند 
قس��مت از یک سریال می تواند برای هر برند بین 3 تا 
10 میلیون دالر هزینه داش��ته باشد. اگر این محصول 

در کل قس��مت های یک سریال به نمایش 
دربیاید این رقم تا 50 میلیون دالر می رسد...

 بدون واسطه
پرفروش باشید

در این مطلب چند نکته اولیه آورده 
شده تا به کمک آن بتوانید بر این هدف 

یعنی افزایش فروش متمرکز شوید که از 
مارکتینگ بی واسطه تان، پاسخ های بیشتر 

و واکنش های مثبتی دریافت کنید: 
11

10

13

فرصـــت خریـــد هوشــمندانه

w w w. o f fa n . i r

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

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

p r i c e . f o r s a t n e t . i r
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مطالبخودراتاحدامکانقابلفهم
وسادهسازید)2(

واژه خوانا بودن، ب��ه معنای روش تخمینی احتمال 
موفقی��ت خوانن��ده در خوان��دن و درک ی��ک متن یا 
نوش��ته اس��ت. وس��یله ارتباط جمعی که تالش دارد 
به پرش��مارترین مخاطب دس��ت یابد، باید به نوشتار 
و اش��کال دیگر متعهد باش��د، به گونه ای که درک آنها 

آسان باشد. 
س��رمقاله روزنامه ممکن اس��ت مهم ترین اظهارنظر 
جهان باش��د، اما اگر به گونه ای تدوین ش��ود که برای 
فهم آن تحصیالت دانشگاهی مورد نیاز باشد، تأثیری 
در ذهن 80درصد مردم نخواهد داشت. همین مسئله 
در تبلی��غ مج��الت، گزارش ه��ای خب��ری، مقاله ها، 
پیام های صوتی و تصویری رادیو و تلویزیون نیز صادق 
اس��ت. بنابراین، ش��ناخت عواملی که درک نوشته ای 
را دش��وار یا س��اده می کن��د و اندازه گیری دش��واری 
درک نوش��ته ها، از مسائل مهمی اس��ت که بخشی از 
پژوهش ه��ای تحلیل محتوایی به آن پاس��خ می دهد. 
س��نجش خوانای��ی در حوزه ه��ای مختل��ف، از جمله 
ارزشیابی کتاب های درس��ی، تحلیل ارتباطات جمعی 
و گروهی، روزنامه ها و خبرگزاری ها، داستان ها، اخبار 
رادی��و و تلویزی��ون، آگهی های تج��اری، گزارش های 
ساالنه ش��رکت ها، موافقت نامه ها و اسناد بیمه نامه ها، 

سطح سواد و سطح درک و فهم فراگیر کاربرد دارد.
نخستین کوشش ها برای خوانا بودن متون را معلمان 
در گزینش نوشته ها برای کودکان و بزرگساالن انجام 
داده اند. لیولی و پرسی)1923(، از پیشگامان شناسایی 

خوانا بودن متون به شمار می روند. 
شرمن و کیتسون، نخستین تحقیقات را در خصوص 
طول جمله که غالبا در دس��تورهای بع��دی خوانایی 
مورد اس��تفاده قرار گرف��ت، انجام دادند. نش��ریات را 
از جه��ت تعداد هجاه��ا در کلمه ها و ط��ول جمله ها 
مقایس��ه کردن��د. بعدها، ل��ورچ و رودل��ف فلش، این 
فرآیند را توسعه دادند و زمینه را برای توسعه و ایجاد 

تکنیک های سنجش خوانایی آماده کردند. 

ایده
این ش��اخص در سال 1948 به منظور تعیین سطح 
س��ادگی یا دشواری و ضریب س��ادگی مطالب درسی 
توس��ط رادلف اف فلش ارائه شد. این فرمول براساس 
دو عام��ل زبان��ی، یعنی طول متوس��ط جمله و تعداد 
هجاها طراحی ش��ده اس��ت. فرآیند و مراحل ارزیابی 
و تعیین س��طح خوانایی یعنی درجه س��ادگی مطالب 

درسی، به ترتیب زیر است: 
1- انتخاب سه نمونه یک صد کلمه ای از بخش های 
ابتدای��ی، وس��طی و انتهایی کتاب درس��ی به صورت 

تصادفی؛ 
2- تعیی��ن ط��ول کلمات از طریق ش��مارش تعداد 

سیالب ها در کلمه های انتخاب شده؛ 
3-شمارش تعداد جمالت موجود در یک صد کلمه 

اول، دوم و سوم؛ 
4- تعیین طول متوس��ط جمالت از طریق تقس��یم 
تعداد کلمات به تعداد جمالت کامل هر متن یک صد 

کلمه ای؛ 
5- محاس��به میانگین طول کلمات و میانگین طول 

متوسط جمالت سه متن یک صد کلمه ای؛ 
6- ض��رب میانگین طول کلمات  )تعداد هجاها( در 

عدد ثابت 0/846؛ 
7- کس��ر ک��ردن حاصل ضرب بن��د 6 از عدد ثابت 

206/835؛ 
8- ض��رب کردن متوس��ط طول جم��الت در عدد 

1/015؛ 
9- کم کردن حاصل ضرب از باقی مانده محاسبات 

بند 7؛ 
10- عدد به دس��ت آمده، درجه سادگی یا دشواری 

کتاب را تعیین می کند.  
البت��ه می ت��وان تحلیل ه��ای مختلفی ب��ه صورت 

جداگانه برای هر متن از کتاب انجام داد. 

آنچهدرعملبایدانجامدهید
- مطالب ش��ما با توجه به طیف مخاطبان خود باید 
بتوانند تأثیرگذاری مناس��بی داشته باشند. به همین 
خاطر بهتر اس��ت تا میزان خوانایی آن را س��نجیده و 
با این اق��دام آن را قابل فهم تر س��ازید. این امر باعث 
خواهد ش��د تا خواندن مطلب شما احساس بهتری را 

در خواننده به وجود آورد.
- بهتر اس��ت عواملی را که درک مطلب را آس��ان تر یا 
دشوار تر می س��ازند، شناسایی کنید تا قادر باشید متنی 
فوق العاده را به چاپ برسانید. این امر خصوصا در فضای 
رقابتی حال حاضر باعث ایجاد مزیت رقابت خواهد شد. 

» produce placement « تکنیکی تبلیغاتی اس��ت 
که کمپانی ها برای ترویج ماهرانه محصوالت شان از راه های 
غیر متع��ارف تبلیغات��ی، معموال در فیلم ها و س��ریال های 
تلویزیونی و سایر رسانه های محبوب مانند موسیقی استفاده 
می کنند. ای��ن امر ب��ا توافقی میان ش��رکت تولید کننده 
محصوالت و کمپانی فیلم س��ازی ص��ورت می گیرد که در 
آن سودی به کمپانی فیلم سازی تعلق می گیرد. شرکت ها 
برای نمایش محصوالت شان در یک فیلم یا سریال مبلغی را 
پرداخت می کنند. به عنوان مثال کمپانی کوکاکوال مبلغی را 
می دهد تا شخصیت اصلی فیلم، نوشیدنی این شرکت را در 
فیلم بنوشد یا تویوتا مبلغی را می دهد تا محصول تازه شان 
اتومبیل یکی از شخصیت های فیلم باشد. طی این فرآیند 
کمپانی ه��ا امیدوارند توجه مخاطبان ب��ه محصوالتی که 
س��تارگان در فیلم استفاده می کنند جلب شود و خودشان 
به فکر اس��تفاده از آن بیفتند. برخ��ی این نوع تبلیغات را 
فریبکاران��ه و غیر اخالق��ی می دانن��د. طب��ق تحلیل های 
Priceonomist محصوالتی که از طریق یک داستان به 
مخاطب معرفی ش��وند در بازار بسیار موفق تر از شیوه های 
سنتی تبلیغات مانند تبلیغات تلویزیونی هستند. بازاریابی 
برای محصوالت از طریق قصه ای که مخاطب از نظر عاطفی 
با آن درگیر شده آسان تر است تا در قالب تبلیغی که هیچ 
زمینه س��ازی عاطفی برای مخاطب ندارد. در دنیای امروز 
رد کردن تبلیغات اینترنتی قبل از پخش یا با بی حوصلگی 
تماشا کردن آن مرسوم است. تبلیغ یک محصول در چند 
قس��مت از یک سریال می تواند برای هر برند بین 3 تا 10 
میلیون دالر هزینه داش��ته باشد. اگر این محصول در کل 
قسمت های یک س��ریال به نمایش دربیاید این رقم تا 50 
میلیون دالر می رس��د. هرچند این ارقام در مقایسه با یک 
تبلیغ 30 ثانیه ای در تلویزیون بسیار ارزان به نظر می رسند 
به ویژه که مردم خیلی راحت از تماشای تبلیغات تلویزیونی 
صرف نظر می کنند؛ اتفاقی که هنگام تماش��ای یک سریال 
نمی افتد. معموالً بودن اسم محصوالت یک کمپانی معروف 
در یک س��ریال یا فیلم سینمایی پرس��ش »این برند چه 
هزین��ه ای را برای این تبلیغ پرداخت ک��رده؟« را به ذهن 
م��ی آورد اما ش��اید تعجب کنید وقتی بدانی��د درحالی که 
بعضی از برندها هزاران دالر خرج تبلیغات می کنند تبلیغات 
بس��یاری از برند های دیگ��ر رایگان انجام می ش��ود. دلیل 
این کار عالقه تهیه کنندگان صنعت س��ینما و موسیقی به 
این برندها و تمایل ش��ان برای گسترش روابط با آنهاست.  

فیلم های زیر نمونه هایی از این سبک از تبلیغات است. 

گمشدهدرترجمه
فیلم گمش��ده در ترجمه درآمدی تحسین شده  با بازی 
اس��کارلت جوهانس��ون و بیل مورای، روایتگر آشنایی دو 
آمریکایی در ژاپن اس��ت. م��ورای نقش یک بازیگر معروف 
را دارد که به ژاپن آمده تا در آگهی تبلیغاتی یک ش��رکت 
نوشیدنی حضور پیدا کند. تبلیغ این نوشیدنی بخش قابل 
توجه��ی از فیلم را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت، به ویژه 
زمانی که مورای در حال فیلمبرداری تبلیغ اس��ت و سعی 
دارد ب��ر موانع زبان��ی پیش آمده غلبه کن��د. پیش از این 
ستاره هایی مانند شان کانری و کینانوریوز در این تبلیغات 

حضور پیدا کرده بودند. با این حال ماساکی موریموتو، مدیر 
ارشد دپارتمان بازاریابی این شرکت می گوید تبلیغ در این 
فیلم شهرت بیشتری نسبت به تبلیغات تلویزیونی یا چاپی 
برای شان به ارمغان آورده است.« این فیلم پیشرفت عظیمی 

برای ما بود. کمپانی ما به شهرتی جهانی دست یافت. 

ایتیموجودفرازمینی
اگ��ر عب��ارت product placement را در گ��وگل 
 Reese’s Pieces جس��ت وجو کنید داس��تان  ای ت��ی و
ازنخس��تین نتایج خواهد بود. در این بالک باستر محصول 
سال 1982 الیوت مس��یری از آب نبات به سمت خانه اش 
برای این بیگانه دوست داشتنی می چیند. بقیه ماجرا را همه 
می دانند. اس��پیلبرگ در ابتدا می خواست از برند محبوب 
M&M’s در فیلم اس��تفاده کند اما وقتی سازندگان فیلم 
ایده ش��ان را با کمپانی مارس مط��رح کردند آنها موافقت 
نکردند. کمپانی Hershey ایده آنها را پذیرفت. در نهایت 
محصوالت ش��ان در یکی از پرفروش ترین محصوالت تاریخ 
سینما دیده شد. آنها از این تبلیغ در  ای تی سود هنگفتی 
کردند. بنابر مقاله مجله people در سال 1983 سود این 

شرکت تا 65درصد افزایش داشت. 

کارخطرناک
کار خطرناک، کمدی محصول سال 1983 فیلمی است 
که هم سکوی پرتاب تام کروز شد و هم عینک های آفتابی 
Wayfarer ری بن را از خطر انقراض نجات داد. اس��تفاده 
شخصیت تام کروز از این عینک باعث محبوبیت این مدل 
ش��د، تا جایی که در پایان س��ال فروش ای��ن عینک ها به 
360 هزار عدد رس��ید. دو سال قبل تر شرکت ری بن تنها 
18ه��زار عدد از عینک های Wayfarer  فروخته بود و در 
آس��تانه فروختن همه این محصول با تخفیف بودند اما در 
 Unique سال 1982 کمپانی ری بن، شرکت کالیفرنیایی
را ک��ه در زمین��ه تبلیغ محصوالت در س��ینما و تلویزیون 
تخصص داشت اس��تخدام کرد. آنها این عینک های آفتابی 
را ظرف پنج سال در بیش از 60 فیلم و سریال مختلف که 
موفق ترین شان کار خطرناک بود استفاده کردند. نتیجه این 
بازاریابی موفق، استفاده اکثر چهره های مشهور در دهه80 از 
این عینک ها و فروش 1.5 میلیون نسخه تا سال 1986 بود.

 
تنهادرخانه:گمشدهدرنیویورک

ام��روز از قس��مت دوم تنه��ا در خانه احتم��اال به عنوان 
بازس��ازی مو به موی قس��مت اول یاد می شود، اما به غیر 

 از این نکته، این فیلم یک محصول بس��یار موفق را تبلیغ 
کرد؛ دس��تگاه های ضبط صوت talkboy. هرچند در این 
عصر تلفن های هوش��مند تصور آنکه دو دهه قبل داشتن 
یک دس��تگاه ضبط صوت با س��رعت های مختلف پخش 
صدا سخت است اما talkboy دستگاهی کمیاب در اوایل 
دهه90 به حساب می آمد به ویژه برای کودکان، اما تماشای 
 talkboy کوی��ن در این فیلم که با اس��تفاده از دس��تگاه
بزرگ ترها را گول می زند باعث ش��د تمام بچه های کشور 
دل شان بخواهد این دستگاه را داشته باشند. قسمت عجیب 
ماجرا آن بود که هنوز talkboy تولید نشده بود و در واقع 
این فیلم تبلیغ محصولی بود که وجود نداش��ت. یک سال 
پس از اکران فیلم Tiger Electronics خرده فروشی این 

محصول پرطرفدار را آغاز کرد. 
دنیایوین

این فیلم با مفه��وم product placement یا همان 
تبلیغات برندها در فیلم های سینمایی شوخی می کند و در 
عین حال به ش��کلی تعمداً اغراق آمیز محصوالت بسیاری 
از برنده��ا مانن��د pizza hut.  Doritos. reebok را 
تبلیغ می کند. در صحنه ای از این فیلم گارت که س��ر تا پا 
محصوالت برند reebok را پوشیده است سرش را با تاسف 
ت��کان می دهد و می گوید: انگار مردم هر کاری می کنند تا 
فقط پول بگیرند و این واقعا غم انگیزه. همچنین این فیلم 
باعث شهرت ترانه حماسه کولی از گروه کویین شد. وقتی 
این ترانه در س��ال برای نخستین بار در سال 1975منتشر 
ش��د، موفقیت زیادی در آمریکا نداشت اما پس از استفاده 
شدن در این فیلم این ترانه به رتبه دوم جدول آهنگ های 

محبوب بیلبورد رسید. 

بهتراستباساولتماسبگیری
 cinnabon یکی از قابل توجه ترین کمپین ه��ای برند
)نام��ی معروف در صنعت ش��یرینی جات با بی��ش از هزار 
ش��عبه در سراس��ر دنیا( که بر فرهنگ عامه متمرکز است 
کاماًل اتفاقی ش��کل گرفت. در اپیزود ما قبل آخر س��ریال 
برکینگ بد سال گودمن در یکی از دیالوگ هایش می گوید: 
اگر شانس بیارم یک ماه دیگه در بهترین حالت تو یه شعبه 
cinnabon ت��و اوماه��ا یه کار پیدا ک��رده ام.« تیم روابط 
اجتماعی cinnabon از این اش��اره کوچک س��ود بردند 
و لین��ک صفحه این برن��د در توییتر را به ب��اب اودنکرک 
فرس��تادند. خیلی زود AMC و CINNABON متحد 
شدند تا این برند برای هر فصل تازه از این سریال کمپین 
تبلیغاتی به راه بیندازد و با این کار هم خودش را در کانون 
توجه عامه مردم نگ��ه دارد و هم تصویر برندش را فراتر از 
یک شرینی فروشی زنجیره ای نشان دهد و برای فصل سوم 
 cinnabon ،این سریال که از تاریخ دهم آوریل پخش شد
همکاری نزدیکی را با ش��بکه انجام می داد تا هم طرفداران 
سریال و هم طرفداران ش��یرینی های خوشمزه خودش را 

خوشحال نگه دارد. 
این برن��د، کمپی��ن تبلیغاتی گس��ترده ای که ش��امل 
فعالیت های مجازی و اجتماعی مختلفی می ش��ود و حتی 
یک کیف پرپول مانند کیفی که س��اول گودمن در سریال 
دارد، راه اندازی کرده اس��ت. به دنبال ش��راکت با ش��بکه 
cinnabon ح��ق پخ��ش کلیپ هایی از فص��ل تازه این 

سریال را دارد که آنها را در سایتش قرار داده است. 

تبلیغات خالق

آگهی:چسبزخمBand.Aid-هالک

ایستگاه تبلیغات

الجیوشستوشویلباسهابا
آبکاکتوس

در راس��تای تبلیغ مصرف آب کمتر در شست وشوی 
 "Smart Care" لباس ها با ماش��ین های لباسش��ویی
ال ج��ی، این برن��د با قرار دادن یک دس��تگاه ماش��ین 
لباسش��ویی در صحرای »آتاکاما« شیلی، به وسیله آب 
کاکتوس چند تکه لباس را می شوید.  به گزارش  ام بی ای 
نیوز، این آگه��ی تبلیغاتی به منظور تأکید روی کاهش 
  Smart Care 42درصدی مصرف آب لباسشویی های
ال جی در هر برنامه شست وش��و طراحی و ساخته شده 
اس��ت. آژانس تبلیغات��ی» Y & R« برزیل با همکاری 
گیاه شناس��انی از همان کش��ور، مارلون کامارا ماپادو و 
ریکاردو کاردیم این تجربه را کس��ب کرد. به این ترتیب 
لباسش��ویی با اس��تفاده از ی��ک ابزار ب��ا طراحی خاص 
به کاکتوس��ی وصل ش��د و از تکنیک های غیر تهاجمی 

بی ضرر برای گیاهان بهره کافی برد. 

سینما و تلویزیون، سکوی پرتاب برندها
ترجمه:رامینپروینگنابادی
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ایده های طالیی
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کس��ب و کار  دنی��ای  در 
اس��تراتژی مسئولیت  امروزی 
عوام��ل  از  یک��ی  اجتماع��ی 
تقویت رقابت پذیری شرکت ها  
است، چرا که شرکت ها به غیر 
 از رس��الت خ��ود در بازاریابی 
مس��ئولیت هایی  تج��ارت،  و 
پای��دار،  توس��عه  قب��ال  در 
محی��ط زیس��ت و ب��ه  ط��ور 
کل��ی چالش ه��ای روز دنی��ا 
دارند. مس��ئولیت اجتماعی به 
مجموع��ه فعالیت های��ی گفته 
می شود که صاحبان سرمایه به 
صورت داوطلبانه، به عنوان یک 
عضو مؤث��ر و مفید در جامعه، 
انج��ام می دهن��د. پایبندی به 
ارزش ه��ای اجتماع��ی مث��ل 
ش��فافیت،  زیس��ت،  محی��ط 
تأثی��ر مثب��ت در جوامع و . . . 
شرکت ها را از سایر رقبای شان 
متمایز می کند. در این مطلب 
به چن��د ش��رکت چند ملیتی 
در  فعالیت های ش��ان  و  معتبر 
زمینه مس��ئولیت اجتماعی و 
اقدامات و تعهد آنها به جوامع 
مدنی نگاهی خواهیم داشت. 

حوزه فعالیت: ارتباطات راه 
دور و الکترونیک 

Nokia
ه��دف  ب��ا  ش��رکت  ای��ن 
مس��ئولیت های  به  پایبن��دی 
را  خود  آموزش های  اجتماعی 
براس��اس موضوعاتی همچون 
بهداش��ت، بازار ه��ای محل��ی 
و کش��اورزی گذاش��ته است. 
همچنی��ن تضمی��ن می کن��د 
ک��ه محصوالتش عاری از مواد 

سمی مانند برم و کلر است. 
Panasonic

این ش��رکت که بیش��تر در 
ژاپن و کش��ور های دیگر آسیا 
فعالی��ت می کند، محصوالتش 
سنس��ورهای  ب��ه  مجه��ز 
هوشمند جمع آوری داده برای 
بهینه س��ازی ان��رژی و مصرف 
آب براس��اس الگوهای مصرف 
و سبک زندگی مشتریان شده 

است. 

حوزه فعالیت: نساجی، 
پوشاک و لباس

Adidas
این ش��رکت ک��ه در زمینه 
تولی��د و عرض��ه محص��والت 
می کن��د،  فعالی��ت  ورزش��ی 
لن��دن   2012 المپی��ک  در 
در  رای��گان  را  کاپش��ن هایی 
اختیار مش��تریان قرار داد که 
جن��س آنه��ا به ط��ور کامل از 
ب��ود. همچنین  بازیافتی  مواد 
کفش ه��ای ورزش��ی این برند 
ب��ا ح��دود 50 درص��د از مواد 

بازیافتی تولید می شوند. 
Gap

 57 ح��دود  ش��رکت  ای��ن 
ه��زار تن از زباله ه��ای خود را 
کاهش داده اس��ت. بس��یاری 
مس��ئولیت  متخصص��ان  از 
اجتماع��ی گفته ان��د ک��ه این 
میزان بسیار بزرگی از کاهش 

زباله بین شرکت ها است. 
Nike

این ش��رکت یکی از معدود 
تولیدکنن��دگان کفش و لباس 
اس��ت ک��ه از ن��وآوری پایدار 

استفاده کرده است. 

Zara
این ش��رکت خ��ود را ملزم 
کرده اس��ت ک��ه محصوالتش 
را با مواد ش��یمیایی خطرناک 
تهی��ه  در  و  نکن��د  تولی��د 
م��واد  از  خ��ود  محص��والت 

طبیعی استفاده کند. 

حوزه فعالیت: حمل و نقل 
BMW

این شرکت محصوالت خود 
را با بدنه کربنی تولید می کند 
که باعث کاه��ش وزن خودرو 
و در نتیج��ه کاه��ش مصرف 

سوخت آن می شود. 
Ford

این شرکت هدفی را تا سال 
2025 برای خود تنظیم کرده 
 CO2  اس��ت که انتش��ار گاز
کاه��ش  محصوالت��ش  در  را 
نخس��تین  همچنین  می دهد. 
ش��رکتی اس��ت ک��ه کمربند 
ایمنی خود را براساس ساختار 

بدن تولید می کند. 
Volkswagen 

نخس��تین ش��رکتی اس��ت 
ک��ه خودروه��ای بنزین��ی – 
الکتریک��ی را تولی��د کرده که 
مص��رف س��وخت خودروهای 
این ش��رکت یک لیت��ر در هر 

100 کیلومتر است. 

حوزه فعالیت: تکنولوژی 
Accenture

این ش��رکت اهداف خود را 
مبارزه  کار،  اس��تاندارد های  با 
با فس��اد و حفاظ��ت از محیط 

زیس��ت تعیین کرده و 
ارزیابی های  همچنی��ن 
خود را براساس کاهش 
تنظیم  منف��ی  اث��رات 

کرده است. 
Cisco Systems

این ش��رکت فعال در 
از همان  فناوری،  حوزه 
آغاز کار خود 96 درصد 

از تم��ام محص��والت خ��ود را 
زیست محیطی  اصول  براساس 

طراحی کرده است. 
Dell

بس��ته بندی  ش��رکت  ای��ن 
محصوالت خ��ود را با محتوای 
بازیافت��ی و م��واد تجدید پذیر 
انجام می ده��د. تالش های این 
شرکت توانسته است که حدود 
9 میلی��ون کیلوگ��رم از م��واد 
بسته بندی را صرفه جویی کند. 
همچنین از بین بردن جیوه در 
صفحه نمایش ال ای دی جدید 
در محصوالتش یک��ی دیگر از 
اقدامات مؤثر شرکت دل است. 

Intel
این شرکت در بین سال های 
2007 ت��ا 2012 ب��ه می��زان 
گلخانه ای  گازه��ای  60 درصد 
خ��ود را کاه��ش داده اس��ت. 
همچنی��ن ارائ��ه آم��وزش به 
ی��ک میلیون کارگر س��المت 
در کش��ورهای در حال توسعه 
تا پایان س��ال 2015 با هدف 
تأمین س��المت کارگران یکی 
دیگر از برنامه های اینتل است.  

حوزه فعالیت: خدمات 
بانکی و مالی

بانک مونترال 
در  تن��وع  سیاس��ت 
هیأت مدی��ره ای��ن بان��ک بر 
این اس��اس اس��ت ک��ه باید 

حداقل یک  س��وم از مدیران 
این  باش��ند.  زن  هیأت مدیره 
بان��ک در بخ��ش انرژی های 
تجدید پذی��ر تا س��ال 2012 
دالر  میلی��ارد   3.6 ح��دودا 
از  محافظ��ت  ه��دف  ب��ا  و 
محیط زیس��ت تأمی��ن مالی 
ک��رده  س��رمایه گذاری  و 
از برنامه های  اس��ت. حمایت 
مل��ی ب��ا تمرکز ب��ر آموزش 
دانش آم��وزان در ام��ور مالی 
ش��خصی طی یک دوره س��ه 
س��اله نی��ز از اقدام��ات دیگر 
این بانک در زمینه تعهد این 
بانک به مس��ئولیت اجتماعی 

است. 
بانک رویال کانادا

ای��ن بان��ک ب��ا دادن اوراق 
توانسته  سرمایه گذاری،  قرضه 
اس��ت حمایت گس��ترده ای از 
صنعت برق کان��ادا بکند. این 
بان��ک از دو نی��روگاه برق در 
با ظرفی��ت تولید برق  آنتاریو 
کرده  مگاوات��ی حمای��ت   40

است. 
گروه بانک های تی دی 

این بانک از فعالیت هایی که 
عمدت��ا در بخش ه��ای حقوق 
بش��ر، محص��والت اخالق��ی و 
یکپارچه س��ازی  تنوع،  ترویج، 
و حفاظ��ت از محیط زیس��ت 
فعالی��ت می کنن��د، حمای��ت 
ک��رده اس��ت. این بان��ک در 
بخش حفاظت از جنگل ها هم 
فعالیت داشته و توانسته 487 
هکتار از زیستگاه های جنگلی 

کانادا را محافظت کند. 

 گروه بانکی
Co-operators 

ای��ن بانک در توس��عه طرح 
سازمان ملل در محیط زیست 
حضور داش��ته است. این بانک 
ب��ا ه��دف حمای��ت از محیط 
زیس��ت، خدمات بیم��ه ای به 
آن دس��ته از محصوالتی ارائه 
می دهد ک��ه در همین زمینه 

فعالیت می کنند.  
 Mouvement

Desjardins
بیم��ه  ب��رای  بان��ک  ای��ن 
الک���تریک��ی  اتوم�بیل ه��ای 
قائل ش��ده  20 درصد تخفیف 
است. در هش��ت سال گذشته 
کارآفرین  از 19.600  توانسته 
تازه کار پشتیبانی کند و برای 
آموزش مهاجران برای ورود به 

بازار کار کبک وام می دهد. 

حوزه فعالیت: انرژی 
Suncor

این ش��رکت کانادایی فعال 
در بخش انرژی در زمینه های 
آب، زمین و گاز های گلخانه ای 
تمرک��ز دارد و راه حل هایی را 
مخرب  اث��رات  کاه��ش  برای 
ارائه داده  گاز های گلخان��ه ای 
اس��ت. این ش��رکت در زمینه 
تولید انرژی در س��طح محلی، 
مل��ی و بین الملل��ی نی��ز کار 

می کند. 

Talisman
در  ش��رکت  ای��ن 
ش��رایط  پیش��رفت  جه��ت 
تالش ه��ای  زیس��ت محیطی 
فراوانی کرده است و همچنین 
در توسعه گاز هایی که سازگار 
ب��ا محی��ط زیس��ت هس��تند 

فعالیت می کند. 
TransAlta

این ش��رکت ک��ه در صنایع 
معدنی فعالیت دارد حدود 1.5 
میلی��ون درخ��ت را در کان��ادا 
برای جبران خس��ارت ناشی از 
فعالیت های معدنی خود کاشته 
اس��ت. ای��ن ش��رکت به عنوان 
بزرگ تری��ن ش��رکت در منابع 
تجدید پذی��ر فعالیت می کند و 
25 درصد از ظرفیت تولید خود 
را از همین منابع تأمین می کند. 

 حوزه فعالیت:
مواد غذایی و نوشیدنی 

Danone
ای��ن ش��رکت جایزه س��ال 
ت��الش برای کاه��ش کربن را 
دریافت کرده است. از اقدامات 
دیگر این ش��رکت در راستای 
مس��ئولیت های  به  پایبن��دی 
اجتماع��ی می توان ب��ه ایجاد 
برای  س��رمایه گذاری  صندوق 
ش��رکت های  مال��ی  تأمی��ن 
مس��ئولیت  زمینه  در  کوچک 
اجتماع��ی در کش��ور های در 

حال توسعه اشاره کرد. 
Kellogg

به عنوان بخشی  این شرکت 
از برنام��ه مب��ارزه علیه برنامه 
گرس��نگی سازمان ملل 
و متعهد  معرفی ش��ده 
به تأمین صبحانه بیش 
از 500 میلی��ون نفر در 
پایان س��ال  ت��ا  جهان 

2016 شده است. 
Molson Coors

ک��ه  ش��رکت  ای��ن 
نوش��یدنی  تولید کننده 
جن��س  اس��ت،  کان��ادا  در 
قوطی ه��ای خ��ود را از م��واد 
که  می کند  تولی��د  بازیافت��ی 
نشانه احترام به محیط زیست 

است. 
PepsiCo

ای��ن ش��رکت ب��رای حمل 
محصوالت خود از کامیون های 
برق��ی اس��تفاده کرده اس��ت 
و توانس��ته 750 ه��زار لیت��ر 
س��ال  ی��ک  در  گازویی��ل 
صرفه جوی��ی کن��د. همچنین 
ای��ن ش��رکت ب��ه کارکنانش 
برای  مرخصی س��اعتی  اجازه 
ارزیابی عملکرد خود می دهد. 

 Starbucks
ای��ن برند معتبر کافی ش��اپ 
با بی��ش از 24 هزار ش��عبه در 
سراس��ر دنی��ا، برنام��ه ارزیابی 
بی��ش از 500 کارخان��ه ب��رای 
بهبود استاندارد های اجتماعی و 
زیست محیطی را در فعالیت های 

خود داشته است. 

حوزه فعالیت: صنعت 
M3

ای��ن ش��رکت ک��ه در زمینه 
بیو شیمی و داروسازی فعال است، 
ت��الش کرده از انتش��ار ترکیبات 
آلی فرار ت��ا 95 درصد جلوگیری 
کن��د، این برنامه کم��ک فراوانی 
ب��ه جلوگی��ری از آلودگی ه��ای 

زیست محیطی می کند. 

Bombardier
ش��رکت فع��ال در زمین��ه 
هوافض��ا، طراح��ی و س��اخت 
تجهی��زات دفاع��ی و تراب��ری 
ریل��ی بمباردی��ه، برنده جایزه 
ن��وآوری بین المللی تکنولوژی 
که  فعالیت هایش  ب��ه خاط��ر 
باعث بهبود ایمنی و بهره وری 
است.  ش��ده  راه آهن  کارگران 
همچنین تش��ویق کارگران به 
ارائه ایده هایی برای اس��تفاده 
بیشتر از انرژی های سبز یکی 
دیگر از اقدامات این شرکت در 
اجتماعی  مسئولیت های  قبال 
است. در بخش حمل و نقل نیز 
ش��رکت بمباردیه در نظر دارد 
تا سال 2020 استفاده از کربن 

را به حداقل برساند. 
جنرال الکتریک

این شرکت پس از وقوع توفان 
شن و خسارات مالی و جانی که 
بر جای گذاشت، مبلغ 4 میلیون 
دالر را ب��ه بنی��اد رابین ه��ود 
پرداخ��ت ک��رد. همچنین 1.1 
میلیون دالر به صلیب سرخ برای 
کمک ب��ه قربانی��ان در آمریکا 

کمک کرده است. 
فیلیپس

این ش��رکت یک��ی از چند 
ش��رکتی اس��ت که هر س��اله 
در کن��ار گزارش های مالی به 
انتش��ار گزارش هایی در زمینه 
عملکرد خود در زمینه محیط 
زیس��ت می پ��ردازد. همچنین 
در س��ال 2012، این ش��رکت 
ف��روش محصوالت س��ازگار با 
محیط زیس��ت خ��ود را آغاز 
کرده است. چشم انداز فیلیپس 
رس��اندن محصوالت سازگار با 
محیط زیس��ت به 50 درصد تا 

سال 2015 بود. 

حوزه فعالیت: مواد
Cascades 

ای��ن ش��رکت تولید کنن��ده 
محصوالت یکبار مصرف است 
و ت��الش ک��رده محص��والت 
خ��ود را مانند حول��ه کاغذی 
و کاغذ توال��ت به طور کامل از 
مواد بازیافت ش��ده تولید کند. 
همچنین این ش��رکت ظروف 
تخریب پذیری  زیس��ت  غذای 
را نی��ز تولید می کند که باعث 
حفظ محیط زیست می شود. 

IAMGOLD
این ش��رکت ب��رای مدیریت 
در  ش��ده  تولی��د  زباله ه��ای 
برنامه ه��ای  مع��دن،  فرآین��د 
زیست محیطی مطابق با انجمن 
مع��دن کان��ادا دارد ک��ه باعث 
کاهش اث��رات زباله های معدنی 

می شود. 

حوزه فعالیت: کسب و کار 
خرده فروشی 

Canadian Tire
این ش��رکت ب��ا جایگزینی 
در  کارآمد ت��ر  کامیون ه��ای 
چرخه حمل و نقل خود توانسته 
است انتشار گازهای گلخانه ای 
را کاهش ده��د و همچنین با 
به کارگیری قطار ها در سیستم 
توزیع خود توانسته مواد آلی را 

کاهش دهد. 
Loblaws

این شرکت در سال 2013، 
کمک هزین��ه   200 ح��دود 
تحصیلی به کارکنان و اعضای 
خانواده آنها اعطا کرده است. 

افکار یک تبلیغاتچی – بخش دوم 

حوزه تبلیغاتی حوزه عجیبی اس��ت و از آنجایی 
ک��ه محص��ول بص��ری دارد و ه��ر الم��ان بصری 
منتقل کنن��ده پیام��ی برای مخاطب اس��ت خیلی 
از مخاطب��ان عام نیز نس��بت به این ح��وزه، نظر 
کارشناسی دارند و سعی می کنند که به راحتی در 
این حوزه وارد ش��وند غاف��ل از اینکه این حوزه در 
عین آس��ان نمودش و سادگی اش، بسیار پر پیچ و 
خم و دارای مفاهیم عمیقی اس��ت چراکه باید در 
درست ترین زمان بهترین مفهوم را به مناسب ترین 
مخاطب منتقل س��ازد و آنقدر توانمند باش��د که 
بتواند مش��تری بالقوه را به بالفع��ل تبدیل کند و 
همچنین بتواند در راستای تحقق ارزش ویژه برند 
ابزاری کارآمد باش��د. در این بخش با پنج س��وال 
کلیدی که زمینه س��از برنامه ریزی تبلیغات اس��ت 
و ب��ا عملکرد هریک از آنه��ا در تحقق هرچه بهتر 

برنامه ریزی تبلیغات آشنا می شویم. 
1-محصول شما چیست؟ 

برای پاس��خ به این سوال نیازمند شناخت کافی 
از محصول خود و رقبا هس��تید چراکه باید بدانید 
که محصول تان چ��ه ویژگی ها و چه نقاط ضعف و 
قوت��ی دارد یا به عبارت دیگر اگر بخواهیم دقیق تر 
بپردازیم باید بررسی کنید که ارزش پیشنهادی که 
به بازار هدف تان ارائه می کنید چیست و شامل چه 
مواردی می شود. ارزش پیشنهادی محصول شامل 
سه بعد است؛ عملکردی، انگیزشی و التیام بخش یا 
کاهنده درد که باید توجه کنید که محصوالت تان 

دقیقا کدام یک از ابعاد را پوشش می دهد. 
2-چه چیزی را قول می دهید؟ 

نکته مهمی که در تبلیغات بس��یار پررنگ است 
وع��ده و قولی اس��ت که می دهید. ای��ن رفتار چه 
آگاهانه باش��د و چه غیر آگاهانه در نهایت برداشت 
مخاطبان از تبلیغ یک وعده است پس باید خیلی 
توج��ه کنید که چ��ه قولی می دهی��د و برای چه 
مخاطبی. در حقیقت تبلیغات باید پاسخگوی یک 
نیاز و انتظار مخاطب باش��د ت��ا بتواند با مخاطبان 
ارتباط برقرار کند. یک آگهی باید بتواند انگیزاننده 
باش��د و یک تبلیغاتچی باید بتوان��د به عنوان یک 
کاربلد این حوزه بهترین انگیزه برای ارتباط برقرار 
ک��ردن با مخاطبان را پیدا کن��د تا بتواند وعده ای 

درست و متناسب با محصول خلق کند. 
3-مخاطبان شما چه کسانی هستند؟ 

همان طور که در بخش سوم اشاره شد باید قولی 
دهیم متناس��ب با مخاطبان، ح��ال باید گفت که 
مهم ترین بخش��ی که باید در این خلق وعده انجام 
گیرد شناسایی بازار هدف و مخاطبان است یعنی 
آگاه به این موضوع باش��یم که این پیام توسط چه 
مخاطبانی باید درک ش��ود و برای آنها انگیزاننده 
باشد. مسلما یک آگهی عمومی با مضمون نشاط و 
ش��ادی برای جوانان و کهنساالن مفاهیم متفاوتی 
را تداع��ی می کن��د. فراموش نکنیم ک��ه خیلی از 
عب��ارات بهتری��ن، کامل تری��ن و امث��ال اینها در 
تبلیغات ام��روزه جایگاهی ندارند و خیلی توجهی 
را ب��ه خود جلب نمی کنند چراکه کیفیت نس��بی 
اس��ت و با توجه به ادراک مختلف مخاطبان باهم 
متفاوت است. پس به دنبال وعده و قولی باشید که 
منطبق با محصول تان باشد و جایگاه ویژه ای را در 

ذهن مخاطبان به خود اختصاص دهد. 
4-هدف شما چیست؟ 

خیل��ی وقت ها آگهی طراحی می ش��ود، غافل از 
اینکه هدفی روشن و مشخصی برای آن طرح ریزی 
ش��ود و غاف��ل از اینک��ه ه��دف از ای��ن آگهی و 
تبلیغات چیس��ت؟ در حقیقت همین عامل باعث 
می ش��ود که بعضا توقعاتی مطرح ش��ود و جبران 
 انتظ��ارات ص��ورت نگیرد و عمال ط��رح یک طرح 
شکس��ت خورده و هزینه بر باشد. یکی از مهم ترین 
اقدام��ات در برنامه ریزی تبلیغ��ات تعیین اهداف 
تبلیغ اس��ت ک��ه بلند م��دت یا کوتاه م��دت بودن 
بازده��ی اش را نش��ان می دهد و س��طح انتظارات 
و توقع��ات را تش��ریح می کند. بهتری��ن اقدام در 
طرح ری��زی و برنامه ریزی تبلیغات تدوین و تعیین 

اهداف مشخص و شفاف برای تبلیغات است. 
5-بودجه تبلیغاتی شما چقدر است؟ 

س��وال مهم و پاس��خی مهم تر ازآن چراکه تاثیر 
بس��یار زیادی در طرح ریزی برنام��ه تبلیغات دارد 
چ��ون تعیین کننده تیراژ تبلیغ��ات، نوع مدیا، نوع 
طراحی و خیلی عوام��ل تاثیر گذار در برنامه ریزی 
تبلیغ��ات اس��ت. مس��لما در بازار رقابت��ی یکی از 
فاکتور ه��ای تاثیر گذار در رقابت حضور شماس��ت 
توس��ط تبلیغات��ی ک��ه انج��ام می دهی��د باید در 
ای��ن بخش مواردی از قبیل اینکه س��ال گذش��ته 
بودجه تان چقدر بوده و میزان فروش تان را بررسی 
و در برنامه ریزی س��ال بعد میزان انتظار فروش و 
مبلغ س��رمایه گذاری در حوزه تبلیغات را مشخص 
کنی��د. نباید فراموش کنید که در این بخش رصد 
کردن رفت��ار تبلیغات��ی رقبا نیز بس��یار می تواند 
راهگشا باش��د و حداقل می تواند تصویری از رفتار 
رقب��ا در ح��وزه تبلیغات به س��ازمان ش��ما دهد. 
تاکیدی نیست که تقلید کنید، اما باید رصد کنید 

و بهترین و مناسب ترین گزینه ها را برگزینید. 

بدون واسطه پرفروش باشید

در ای��ن مطلب چن��د نکته اولیه آورده ش��ده 
ت��ا ب��ه کم��ک آن بتوانید ب��ر این ه��دف یعنی 
افزای��ش فروش متمرکز ش��وید که از مارکتینگ 
بی واس��طه تان، پاسخ های بیش��تر و واکنش های 

مثبتی دریافت کنید: 
هرچن��د وق��ت یکب��ار نام��ه، اعالن��ی خاص، 
کاتالوگی کوچک یا بروش��وری با پست سفارشی 
بفرس��تید تا بفهمید که فهرست شما تا چه حد 

خوب جواب می دهد. 
آگهی تصویری مختصری پخش کنید زیرا این 
نوع آگهی ه��ا کمترین هزینه را دارند. نگذارید از 
15 کلمه بیش��تر شود، در عنوانی ساده و یک یا 
دو عبارت مختصر توضی��ح دهید که چه چیزی 
برای فروش دارید و س��پس از مردم بخواهید که 

برای اطالعات بیشتر با شما تماس بگیرند.
ب��رای افزای��ش فروش ب��ه جای مت��ن کنونی 
تبلی��غ خ��ود، گواهی مش��تریان خش��نودتان یا 
نقل قول های��ی از اخب��ار مربوط ب��ه محصول یا 
شرکت تان بیاورید. این نظرها خریداران بیشتری 
را جلب می کند، زی��را باورکردنی تر از حرف های 
مثبتی به نظر می رس��ند که شما درباره خودتان 

می گویید.
در مقابل هر سفارش��ی، هدیه ای جذاب، مفید 
و س��اده تقدیم کنید. مردم عاش��ق هدیه گرفتن  

هستند. 
فهرس��ت های مش��تریان را با حرفه های دیگر 
مبادله کنید تا به طور رایگان این فهرس��ت ها را 

افزایش داده باشید.
نامه نگاری های  ت��ان را با هدی��ه ای ارزان همراه 
کنی��د. قلم، م��داد، برچس��ب، آهن رباهای روی 
یخچال ی��ا هر چیز با مص��رف دیگر که ظاهری 
جذاب داشته باشند، مرسوالت شما را جذاب تر و 
به یادماندنی تر می کند و نرخ پاس��خ ها را افزایش 

می دهد. 
- پس از آنکه مش��تریان از شما خرید کردند، 
یادداشت یا کارت تشکری با پست یا ایمیل برای 
آنها بفرس��تید. این رفتار مودبان��ه اغلب موجب 
خرید مجدد و افزایش فروش می شود. همچنین 
موجب می شود بتوانید اطالعات تماس های تان را 
امتحان کنید، در ضمن مش��تریان را به خواندن 
پیام های ش��ما عادت می دهد در نتیجه احتمال 
توج��ه کردن آنها به پیام های بعدی ش��ما را که 

هدفش فروش است افزایش می دهد.
هنگام تولد یا مناسبت های خاص، کارت تبریک 
یا هدایایی به افراد موجود در فهرست خانگی تان 
بفرستید. اگر آنها را مشتریانی ارزشمند می دانید 
بگذارید آنها نیز این را بدانند. شاید از تعداد زیاد 
افرادی که پس از آن برای دادن س��فارش با شما 
تماس می گیرند، ش��گفت زده ش��وید، چون پیام 

شما اصال تجاری و کاری نبوده است. 
- هر چند وقت یک بار نوع رس��انه یا ارتباطات 
خ��ود را عوض کنید. اگر همیش��ه نامه ای کاری 
فرس��تاده اید، ای��ن ب��ار کارت پس��تالی رنگی یا 
خبرنام��ه ای الکترونیکی ایمیل کنید. تنوعاتی از 
این دس��ت، عالقه مش��تری را برمی انگیزد و نیز 
ش��اید ببینید که مش��تریان مختلف به اش��کال 

متنوع ارتباط بهتر پاسخ می دهند.
از عکس��ی از چهره یک فرد استفاده کنید که 
با حالتی دوستانه مس��تقیما به بیننده می نگرد. 
آن ش��خص بای��د نماینده ی��ک مصرف کننده یا 
متخصصی درباره محصول باش��د یا به شکلی به 
محصول یا پیشنهاد شما مربوط باشد. تصویر یک 
چه��ره، فروش را در اغلب تبلیغات دارای پاس��خ 
مس��تقیم و نامه های ارس��الی مس��تقیم افزایش 

می دهد و باعث جلب توجه می شود.
- تصویر واضح و جذابی از محصول خود بیاورید. 
نش��ان دادن آنچه برای فروش دارید، به ش��کلی 
ساده و موثر مش��تریان را جذب می کند. اگر برخی 
جزییات در این تصویر مشخص نیستند، عکس های 
نزدیک تر و بزرگ تری نیز بیاورید. دیدن، باورکردن 
اس��ت و باور کردن پیش نی��از خرید ک��ردن! کارها 
و مش��اغل معدودی به طور گس��ترده از آگهی های 
تصویری دارای پاس��خ مس��تقیم به��ره می جویند. 
تبلیغات دارای پاسخ مستقیم می توانند بسیار بیشتر 

از تبلیغات کالمی به افزایش فروش منجر شوند.
ی��ک آگه��ی رادیویی م��دل قدیم��ی را امتحان 
کنی��د، با ب��ه کار بردن جلوه های صوت��ی جذاب از 
م��ردم بخواهید با ش��ماره ای ب��دون هزینه تماس 
بگیرند یا از سایتی دیدن کنند. آگهی های رادیویی 
می توانند جذاب باش��ند! وقتی توجه ش��نوندگان را 
جل��ب می کنند واقع��ا به آنها گوش داده می ش��ود. 
آگهی دارای پاسخ مستقیم خود را در صفحات زرد 
راهنماهای تلفن نیز چاپ کنید. برای هر راهنمایی 
که آگهی خود را در آن فهرست می کنید شماره ای 

محلی بگیرید.
از ی��اد نبرید ک��ه در پس هر برنام��ه مارکتینگ 
بی واس��طه موفق، پایگاهی اطالعاتی از نام مشتریان 
بالق��وه و بالفعل وجود دارد که ب��ه خوبی مدیریت 

می شود.
hormond. com :منبع

 بازاریابی و برند کلیـــد

شرکت های قهرمان در زمینه مسئولیت اجتماعی 

پایبندی به ارزش های 
اجتماعی مثل محیط زیست، 

شفافیت، تأثیر مثبت در جوامع 
و . . . شرکت ها را از سایر 
رقبای شان متمایز می کند

محمدرضا حمیدی 
 L’actualite :منبع
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تعاملورفتارمناسببامدیران

مدیران کارکشته در هر شرکتی که باشند، کانون 
توجه رس��انه ها و مردم را به س��وی خ��ود خواهند 
کش��اند. هرچه این تجربه همراه با موفقیت بیش��تر 
ش��ود، میزان اعتب��ار و محبوبیت آنها نی��ز افزایش 
می یاب��د. اگر ش��انس هم��کاری با تع��دادی از این 
مدیران باتجربه را دارید، نکته اساس��ی در توجه به 
شیوه تعامل مناسب با آنها نهفته است. در واقع برای 
مدیران موفق همیش��ه جایگزین های مناسبی برای 
پست ش��ما وجود دارد. فعالیت در کنار این مدیران 
نیازمند کیفیت عملکرد باال و جلب توجه آنهاست. 

بس��یاری از ایده ه��ای مرب��وط ب��ه رواب��ط میان 
کارمن��دان و مدیران بر اهمی��ت ذهنیت یک مدیر 
نس��بت به کارمند تأکی��د دارد. بر این اس��اس اگر 
کارمن��دی بتواند ذهنیت مناس��ب را در مدیر خود 
ایجاد کند، به هدف اصلی دس��ت یافته است. با این 
حال ش��اید برای بعض��ی از افراد چنی��ن امری نیز 
کافی نباشد. در واقع مدیر شما تنها یکی از مدیران 
میان رده س��ازمان اس��ت. اهمیت اصلی در ذهنیت 
مدیران ارشد یا رئیس ش��رکت نهفته است. در این 
راستا نکته مهم، توجه به سیاست های کلی شرکت و 
ایده پردازی کاربردی است. به عبارت ساده، بسیاری 
از کارمندان ش��رکت ها نس��بت به سیاست و اهداف 
کلی آن س��ازمان بی توجه بوده و قوه خالقیت خود 
را س��رکوب کرده اند. در این ش��رایط اگر بتوانید از 
این قابلیت ها به خوبی اس��تفاده کنید، مسیر ترقی 
س��ازمانی را بس��یار راحت ت��ر پش��ت س��ر خواهید 
گذاش��ت. یک مثال ساده برای چنین فرآیندی ارائه 
اطالع��ات با جزیی��ات مربوط به آن اس��ت. در واقع 
اغلب مدیران عالقه مند هس��تند اطالعات دقیقی را 
دریافت کنند. بر این اس��اس هرچه جزییات مرتبط 
بیش��تری را به آنها تحویل دهید، رضایت شان را به 
میزان بیشتری جلب خواهید کرد.  توصیه ای که در 
اینجا قصد مطرح کردنش را دارم، شاید بارها شنیده 
باش��ید: »بهترین ت��الش خود را در ش��رکت انجام 
دهی��د.« با ای��ن حال قصد دارم اندک��ی این توصیه 
را موش��کافی کرده و ابعاد پنهان آن  را به شما نشان 
ده��م. عبارت »بهترین ت��الش« تا حد زیادی گنگ 
است. براساس آنچه در طول سال های اخیر به دست 
آورده ام، تالش سازمانی در دو حوزه اصلی مکتوب و 
ش��فاهی جریان دارد. به عبارت ساده، حوزه مکتوب 
ش��امل تمام پروژه ها و فرم های اطالعاتی اس��ت که 
ب��ه مدیران میان رده یا ارش��د تحویل می دهید. این 
اس��ناد مکتوب معیار بس��یار مهمی ب��رای ارزیابی 
ش��ما توس��ط مدیران است. در حوزه ش��فاهی باید 
ب��ه مکالمات روزمره و مش��اوره های معمولی که در 
طول روز مدیران از شما می گیرند، اشاره کرد. نکته 
طالی��ی در اینجا مدیریت بهینه و متناس��ب هر دو 

شاخه مذکور است. 
راه��کار بعدی عمدتا مربوط به ویژگی فرصت یابی 
شما اس��ت. به طور معمول کارهای داوطلبانه نسبتا 
زی��ادی در یک ش��رکت وجود دارد. ارائ��ه عملکرد 
مناس��ب در ای��ن فعالیت ه��ای داوطلبان��ه ذهنیت 
مناس��بی را از شما نزد افراد برجای خواهد گذاشت. 
ب��ا این حال منظ��ور من از ش��رکت در فعالیت های 
داوطلبان��ه ت��ن دادن به هر پروژه ای نیس��ت. اینجا 
بحث فرصت یابی مطرح خواهد شد. در واقع شرکت 
در پروژه هایی توصیه می ش��ود که از نظر اهمیت در 
س��طح مطلوبی ق��رار دارند. فعالیت ه��ای داوطلبانه 
معمول��ی کمت��ر مورد توج��ه مدیران ق��رار خواهد 
گرف��ت. راه حلی که برای تش��خیص پروژه های مهم 
از کم اهمیت مطرح اس��ت، مقایسه آنها از نظر سطح 
دسترس��ی به مدیران ارش��د اس��ت. در واقع هرچه 
فعالیت ه��ا از اهمیت بیش��تری در دی��دگاه مدیران 
برخوردار باشند، آنها بیشتر در فعالیت های موردنظر 
حضور خواهند داشت. بر همین اساس باید از تجربه 
خود اس��تفاده کنید و اهمی��ت پروژه ها را با یکدیگر 

بسنجید. 

توصیههایحرفهایازمدیرانموفق
فعایت ه��ای خود در ش��رکت  را به گون��ه ای انجام 
دهید که جای هیچ نوع ش��کایتی باقی نماند. اغلب 
مدیران دوس��ت دارند کاره��ای کارمندان بی نقص 
باش��د. البت��ه این ب��ه معنای س��خت گیری مدیران 
نیس��ت، بلکه فعالی��ت در چارچوب اس��تانداردهای 
س��ازمانی نام دارد. همچنین توجه داش��ته باش��ید 
که قصد جلب نظر فردی را دارید که از نظر سلس��له 
مراتب سازمانی در جایگاهی باالتر از شما قرار دارد. 
بر همین اس��اس باید اهمیت زم��ان این افراد را نیز 
در نظر بگیرید. به عبارت س��اده، هرچه جایگاه افراد 
در یک سازمان ارتقا یابد، زمان برای آنها ارزشمندتر 
می ش��ود. این به معنای دسترس��ی کمتر ش��ما به 
مدیران ارش��د خواهد بود. توصیه نهایی من استفاده 
بهینه از فرصت هایی است که مدیران در اختیارتان 
قرار می دهند. اگر از این موقعیت ها درست استفاده 
کنی��د، فرآیند جلب نظر مدیران را به درس��تی طی 
کرده ای��د. با ای��ن حال ارائ��ه عملک��رد ضعیف نیز 
می تواند س��رانجام نامطلوبی را برای ش��ما به همراه 

داشته باشد. 

مهارتمسئولیتاجتماعی
ویژهمدیران

در ادبیات س��نتی مدیریت وظایفی چون برنامه ریزی، 
سازمان دهی و نظارت برای مدیران موفق از الزامات اولیه 
بوده است و بعدها نقش های دیگری مثل تصمیم گیری، 
 ارتباط��ی و اطالعات��ی ب��رای مدی��ران مط��رح کردند.

اما جدایی س��ازمان از محیط اجتماعی و مش��غول شدن 
مدیران به اهداف س��ازمان و بی توجهی آنان به مس��ائل 
اجتماعی موجب گشوده ش��دن بابی جدید در مدیریت 
ش��د که آن را مدیریت مس��ائل اجتماعی یا مس��ئولیت 
اجتماع��ی برای مدیران ن��ام نهادند. مدی��ران امروز باید 
ابعاد اجتماعی و عمومی حرفه خود را بشناس��ند و از آثار 
 س��ازمان خود برای محیط اجتماعی خویش آگاه باشند.

شاید این پرسش پیش آید که توجه به محیط بیرونی سازمان 
از زمانی که مس��ئله نگرش سیستمی در مدیریت مطرح 
 شود مورد مالحظه مدیران بوده است و سخنی تازه نیست.

در ای��ن م��ورد باید ی��ادآور ش��ویم که ه��رگاه توجه به 
محیط خارجی به منظور بهره ب��رداری از آن برای اهداف 
درون سازمانی باشد این امر به تحقق مسئولیت اجتماعی 
منجر نخواهد ش��د بلکه زمانی می توانیم این مس��ئله را 
به عنوان تحقق مسئولیت اجتماعی مطرح سازیم که توجه 
به مصالح جامعه به دلیل منافع عامه و مستقل از منافع آن 

برای سازمان موردعنایت قرارگرفته باشد.
مدیران امروز ما باید عالوه بر مهارت های فنی، اداری و 
انسانی به مهارت اداره مسائل اجتماعی نیز مجهز باشند و 
مسائل جامعه را جزو اهداف سازمانی خود مورد توجه قرار 
دهند. توجه به مسائل اجتماعی مستلزم ایجاد ساختارهای 
الزم در س��ازمان و تخصیص منابع مالی و منابع انس��انی 
ضروری برای آن اس��ت، اما قبل از هر چیز باید اعتقاد به 
مس��ئولیت اجتماعی س��ازمان خود را  ضرورتی اساسی 
انگارند و آن را باور داش��ته باش��ند؛ مس��لما خود در پی 
فراهم آوردن تمهیدات و وس��ایل الزم برای دستیابی به 

آن خواهند رفت.
مدیران باید از جزءنگری و ش��یفتگی صرف نسبت به 
اهداف سازمانی خود دست  بردارند و اهداف جامعه و کشور 

را به عنوان راهنمای خود در تالش های شان  قرار دهند.
امروزه دیگر نمی توانیم جامعه ای س��ربلند و کش��وری 
سرافراز داشته باشیم درحالی که مدیران و سازمان های آن 
هرکدام به دنبال اهداف سازمانی خود باشند و منافع کلی 

را مدنظر نداشته باشند.
باید بین س��ازمان ها و اهداف ش��ان با جامعه پیوند زده 
ش��ود و در منشور هر سازمانی اهداف اجتماعی سرلوحه 

امور قرا گیرد.
مسئولیت س��ازمان ها نس��بت به جامعه و عامه مردم 
فرات��ر از ارائه خدمت و تهیه کاالس��ت و این مس��ئله در 
برابر مسئولیت آنان نسبت به مشتریان و فرا دستان شان 

از اولویتی باالتر برخوردار است.
سازمان ها باید این مسئولیت را حس کنند که مشکالت 
جامعه بخش��ی از مشکالت آنها به حس��اب می آید و باید 
نسبت به حل وفصل آنها همت گمارند و بخشی از امکانات 
مالی و انسانی خود را در این راه به کارگیرند. امروزه دیگر 
نمی توانیم به این امید واهی دل خوش کنیم که توس��عه 
اقتصادی و تحقق اهداف سازمانی لزوما به رشد و بهسازی 

اجتماعی منجر می شود.
موارد متعددی گویای این واقعیت اند که اگر سازمان ها 
مهارگسیخته به سوی اهداف خود یکه تازی را آغاز کنند 
جامع��ه و مصالح آن را زیر پا خواهند نهاد و جامعه فدای 

منفعت سازمان خواهد شد.
سازمان ها اگر به اهداف اجتماعی حرمت ننهند آلودگی 
محیط، فقر، بیماری، تبعیض و نابس��امانی محیط ش��ان 
را فرا خواه��د گرفت و اگر با اندکی دوراندیش��ی به قضیه 
بنگرند، این مش��کالت آخراالمر گریبان خودشان را نیز 

می گیرد.
زمانی که آلودگی محیط جامعه را فرابگیرد، سازمان نیز 

به عنوان جزیی از آن دچار آلودگی می شود.
ام��روزه در اطراف مان ش��اهد انه��دام محیط طبیعی، 
نابسامانی در محیط کار، نشت مواد آلوده به محیط زیست، 
تبعیض ه��ای ناروا در برابر برخ��ی از طبقات و گروه های 
اجتماعی، زوال و انحطاط محیط شهری و سایر مشکالت 
اجتماعی که دستاورد پیشرفت های اقتصادی و صنعتی 
سازمان ها به شمار می روند، هستیم و این مسئله دولت ها 

را به تفکر در مورد مهار کردن سازمان ها وا داشته است.

ابعادمسئولیتاجتماعی
مسئولیت اجتماعی دارای چهار بعد است:

1- بعد اقتصادی: مهم ترین بعد مس��ئولیت اجتماعی 
س��ازمان ها بعد اقتصادی اس��ت ک��ه در آن فعالیت ها و 
اقدام��ات اقتصادی مدنظر قرار می گی��رد، به عبارت دیگر 

مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است.
سود مثل اکسیژن است که اگر به موقع به بدن نرسد از 
بین می رود. لذا وقتی س��ازمان سود الزم را به دست آورد 
و حیات خود را تضمین کرد می تواند به مس��ئولیت های 
دیگرش بپردازد. در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این 

بعد موردتوجه قرار می گیرد.
2- بعد قانونی: دومین بعد مس��ئولیت اجتماعی، بعد 
قانونی اس��ت و سازمان ها ملزم می شوند که در چارچوب 
قانون و مقررات عمومی عم��ل کنند. جامعه این قوانین 
را تعیین می کند و کلیه ش��هروندان و سازمان ها موظف 
هس��تند به این مق��ررات به عنوان ی��ک ارزش اجتماعی 
احترام بگذارند. بعد قانونی مس��ئولیت اجتماعی را التزام 

اجتماعی نیز می گویند.
3- بع��د اخالقی: س��ومین بعد مس��ئولیت اجتماعی 
س��ازمان ها، بعد اخالقی است. از سازمان ها انتظار می رود 
که همچون س��ایر اعضای جامعه ب��ه ارزش ها، هنجارها 
و اعتقادات و بارورهای مردم احترام گذاش��ته و شئونات 
اخالق��ی را در کارها و فعالیت های خ��ود موردتوجه قرار 

دهند.
بعد اخالقی مسئولیت اجتماعی را پاسخگویی اجتماعی 

نیز می گویند.
4- بع��د عموم��ی مل��ی: چهارمی��ن بعد مس��ئولیت 
اجتماعی بعد ملی است که شامل انتظارات، خواسته ها و 
سیاست های مدیران عالی در سطح کالن است که انتظار 
می رود مدیران و کارگزاران سازمان ها با نگرش همه جانبه 
و رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور تصمیمات 
و اس��تراتژی های کلی را سرلوحه امور خود قرار داده و با 

دید بلندمدت تصمیم گیری کند.
kasbokareshoma.comمنبع

آیندهنگری
در پایان هر روز، شما خاطرات 
و تجربیات��ی دارید، قلم و کاغذی 
برداری��د و پیش بینی هایت��ان را 
یادداش��ت کنید، آن ه��م درباره 
تغیی��رات اجتماع��ی، اقتصادی، 
خودت��ان،  ش��غل  سیاس��ی، 
وزن ت��ان، بازار ب��ورس، کارهایی 
که دوس��ت دارید انج��ام بدهید، 
می��زان مطالعه ت��ان، اتفاقاتی که 
ممکن اس��ت برای همکاران تان 
رخ بده��د و...، س��پس گاه��ی 
ب��ا  را  یادداش��ت های خودت��ان 
وقای��ع بیرونی مقایس��ه کنید. از 
اینک��ه چ��ه پیش��گوی ضعیفی 
هستید، شگفت زده خواهید شد. 
اینجاس��ت که درمی یابید ش��ما 
به عنوان فردی که کس��ب و کاری 
برای خودش راه انداخته، نیاز به 
کس��ب درک درستی از گذشته، 
حال و آین��ده دارید. باید بتوانید 
ق��درت پیش بینی خودت��ان را با 
اس��تفاده از مجموع��ه ای دانش، 
خب��ر، تجرب��ه و ه��وش افزایش 
دهید. در این میان، مطالعه تاریخ 
را فرام��وش نکنید. منظور از این 
پیشنهاد، حفظ کردن نظریه های 
کتاب ه��ای  در  ش��ده  انباش��ته 
درسی نیس��ت؛ تاریخ شفاهی یا 
اسناد تاریخی یک دوره خاص را 
بخوانید. ببینید افرادی مانند شما 
در آن دوره چه کرده اند و از کجا 
به کجا رس��یده اند. روزنامه هایی 
از پنج، 10 یا 20 س��ال پیش را 
پی��دا کنید و مطالع��ه کنید. آن 
گاه می بینید که درک عمیق تر و 
بهتری از غیرقابل پیش بینی بودن 
جهان پیدا خواهید کرد! درس��ت 
اس��ت. دقیقا در نقط��ه ای به این 
قدرت دس��ت پی��دا می کنید که 
یک تناقض پیش روی شما قرار 
می گیرد. ش��ما نیاز دارید بتوانید 
آینده کسب و کارتان را پیش بینی 
کنید، ولی به دریافتی رسیده اید 
ک��ه اوض��اع زمان��ه را نمی توان 
پیش بین��ی کرد. اینجاس��ت که 
آن اتف��اق خاص می افتد و ش��ما 
می توانید ب��ا چنین ره��اوردی، 
ایده ها، برنامه ها و اهداف خودتان 

را ترسیم کنید. 

دانشکافیوالزم
از  یک��ی  منگ��ر،  چارل��ی 
پیشرو  و  موفق  س��رمایه گذاران 
جه��ان بر این باور اس��ت که دو 
ن��وع دان��ش وج��ود دارد؛ اول، 
دانش واقعی. ای��ن نوع دانش را 
در مردم��ی می بینیم که زمان و 
تالش فراوان��ی را برای فهم یک 
موضوع صرف کرده اند. نوع دوم، 
دان��ش افرادی که فق��ط وانمود 
می کنند بلدند. آنها ش��اید صدا 
یا ظاهر خوبی داش��ته باش��ند، 
ام��ا دانش��ی که از آن اس��تفاده 
می کنند، مال خودش��ان نیست. 
آنه��ا طوط��ی وار کلم��ات را با 
ف��راوان  جذابی��ت  و  ش��یوایی 
به زب��ان می آورند، ط��وری که 
انگار از روی نوش��ته می خوانند. 
متأس��فانه در روزگار م��ا تمایز 
قایل ش��دن بین دان��ش واقعی 
و دانش تقلی��دی بیش از پیش 
سخت شده است. شما به عنوان 
کس��ی که می خواه��د در زمینه 
کس��ب و کار خودش فرد مطلع و 
دانایی باشد، الزم است تعارف را 
کنار بگذارید و در پی اطالعاتی 
باشید که دانش واقعی نام دارند. 
به عب��ارت دیگ��ر در زمینه کار 
و حرفه خودت��ان تحقیق کنید. 
دق��ت کنید که اخب��ار جدید و 
متن��وع می توانند به پیش��رفت 
ش��ما کم��ک کنند ول��ی اینکه 
یکس��ره پیگی��ر اخب��ار مختلف 
باشید، ذهن ش��ما را پراکنده و 

غیرمتمرکز خواهد کرد. 
اطالعات اضافی ارزشی ندارد، 
چه آنها را بدانی��د و چه ندانید. 
دانیل جی بورس��تین به درستی 
مانع  »بزرگ تری��ن  می گوی��د:  
اکتش��اف جهالت نیس��ت، بلکه 

توهم اطالعات است.«
پس ب��ا نگاهی پژوهش��ی به 
اینجا و آنجا س��رک بکش��ید و 
به  مطال��ب خواندن��ی مرب��وط 
کس��ب و کار خود را بخوانید. به 
زم��ان می توانی��د مطالب  مرور 
عمی��ق را از س��طحی تفکی��ک 
از هم��ان س��طرهای  و  کنی��د 
آغازی��ن ی��ک مقال��ه ی��ا کتاب 
بفهمید که چه اندازه به کارتان 
خواهد آمد و چه مقدار تکراری 
و لفاظی اس��ت. امی��دوارم این 

مواردی  نوش��ته ش��امل چنین 
نباشد. 

کشفاستعداد
آیا می دانی��د در چه زمینه ای 
اس��تعداد دارید؟ برای درک این 
نکته، در درج��ه اول باید بدانید 
چه چیزهایی را می فهمید و چه 
چیزهایی را نمی فهمید. به بیان 
روشن تر، اس��تعدادهای خودتان 
را بر مبنای درک تان از مس��ائل، 
کش��ف کنید. اگر وارد عرصه ای 
بش��وید که دیگران استعدادش 
را دارند و ش��ما نداری��د، بازنده 
از تم��ام  ای��ن  خواهی��د ش��د. 
پیش بینی های��ی ک��ه می توانید 
انجام دهید ب��ه یقین نزدیک تر 
اس��ت. باید کش��ف کنید کجاها 
برت��ری دارید و آن��گاه در دایره 
توانایی هایتان وارد میدان شوید. 

شیوهانتخاب
به  منجر  بیش��تر  انتخاب های 
ضعیف ت��ر  تصمیم گیری ه��ای 
می ش��وند. اگ��ر از اف��راد بیکار 
نظرشان  مورد  بپرس��ید ش��غل 
بای��د چ��ه خصوصیاتی داش��ته 
باشد، پشت س��ر هم معیارهای 
معمولی را نام می برند؛ متناسب 
با تحصیالتم باشد، محیط کاری 
قابل پیش��رفتی داش��ته باش��د، 
حق��وق مناس��بی دریافت کنم، 
مورد عالقه ام باشد، در آن زمینه 
باشم، همکارانم  داشته  استعداد 
کاردان و صمیمی باشند و... اما 
آیا واقعاً وقتی در جایی مشغول 
ب��ه کار می ش��وند هم��ه ای��ن 
معیارها را هنگام انتخاب در نظر 
نگوییم  اگر  ام��روزه،  می گیرند؟ 
میلیون ها نفر، دس��ت کم هزاران 
نف��ر در هر ش��غلی رقیب بالقوه 
ما هس��تند. ثابت شده استرس 
ناش��ی از رقبای ش��غلی و تنوع 
سرسام آور انتخاب به قدری زیاد 
است که مغز برای تصمیم گیری 
فق��ط ی��ک معی��ار را در نظ��ر 
می گیرد؛ حق��وق مکفی! عواقب 
این روش انتخاب را هم همه ما 
می دانیم، چه بالها و مش��کالتی 
ک��ه به خاط��ر نداش��تن دانش، 
تجرب��ه، اس��تعداد و عالقه بروز 
خواهد ک��رد و در نهایت، منجر 

ب��ه نارضایتی و ع��دم موفقیت 
می توانی��د  چگون��ه  می ش��ود. 
مطمئ��ن باش��ید از بی��ن 200 
گزینه کس��ب و کاری ک��ه مورد 
توجه شما قرار گرفته اند و احاطه 
و س��ردرگم تان کرده اند، گزینه 
درس��ت را انتخ��اب می کنی��د؟ 
پاسخ این اس��ت: نمی توانید. هر 
چه گزینه های بیش��تری داشته 
باش��ید، نامطمئن تر خواهید بود 

و متعاقبش ناراضی. 
در چنی��ن ش��رایطی چه باید 
کرد؟ قبل از آنکه کسب و کارهای 
مختلف را بررسی کنید، به دقت 
فک��ر کنی��د چ��ه می خواهی��د. 
معیارهایتان را بنویسید و کاماًل 
به آنها پایبند باش��ید. همچنین 
درک کنید که هرگز نمی توانید 
تصمیم کامل��ی بگیرید. با توجه 
ب��ه احتماالت مختلف، داش��تن 
هدفی بزرگ، نباید نوعی کمال 
گرایی غیرمنطقی باش��د. کافی 
اس��ت یاد بگیرید ی��ک تصمیم  
»خوب« را دوست داشته باشید. 

کارگروهی
اگر در کس��ب و کاری که انتخاب 
می کنید الزم است با افراد دیگری 
کار کنید، بای��د بتوانید آنچه را در 
ذهن ت��ان می گ��ذرد بی��ان کنید، 
حت��ی اگر گ��روه ب��ه آن عالقه ای 
نش��ان ندهد. فرضیات و احتماالت 
گوناگ��ون مرب��وط ب��ه موفقیت یا 
شکس��ت را زیر سوال ببرید، حتی 
اگر این کار باعث ش��ود از آسایش 
دور باشید. اگر رهبری یک گروه را 
بر عهده دارید، یک نفر را به عنوان  
»مخالف« منصوب کنید. او احتماال 
محبوب ترین فرد گروه نخواهد بود، 
اما ش��اید مهم ترین عضو آن باشد.  
همیش��ه از دل مخالفت ها و موانع، 
مسیرهای درستی برای پیشرفت به 

دست می آید. 

موانعکاری
اگ��ر می خواهید دیگران را در 
کس��ب و کارتان  موفقیت  م��ورد 
متقاع��د کنی��د، ب��ر مزایای آن 
تمرکز نکنید، بلکه سعی کنید به 
آنها نشان بدهید ضررهای بهره 
نب��ردن از محصول ی��ا خدمات 
ش��ما برای آنها چه خواهد بود. 

وحشت از دست دادن یک چیز، 
انگیزشی مؤثرتری نسبت  عامل 
به امکان به دست آوردن همان 

چیز با ارزش مشابه است. 

دالیلروشن
کس��ب و کاری  ب��رای  وقت��ی 
ک��ه پی��ش می گیری��د دالیل��ی 
داش��ته باش��ید؛ با حس بردباری 
می ش��وید.  مواجه  س��ودمندی  و 
خیل��ی اهمیت ندارد دالیل ش��ما 
بسیار محکم و دقیق باشند یا نه. 
استفاده از یک دلیل ساده با جمله:  
»این کار را انج��ام می دهم، برای 
اینکه...«، کافی به نظر می رس��د. 
هیچ وق��ت بدون  »برای اینکه...« 
کاری را آغاز نکنید. همین عبارت 
کوچک و س��اده، چرخ های روابط 
انس��انی و اجتماعی و اقتصادی را 
به چرخش درمی آورد. بدون هیچ 
محدودیتی از آن اس��تفاده کنید. 
نتیجه بخش  آنق��در  عب��ارت  این 
اس��ت که حتی وقتی هیچ کاری 
نمی کنید ه��م می توانید آن را به 
کار ببری��د و ب��ا خودت��ان زمزمه 
کنی��د ک��ه هی��چ کاری نمی کنم 

برای اینکه. . .! 

بایدهاونبایدها
از می��کل آن��ژ پرس��یدند: راز 
نبوغ��ت را بگو! چگونه مجس��مه 
داوود، ش��اهکار تمام شاهکارها را 
ساختی؟ جواب میکل آنژ این بود: 
ساده است. هر چیزی را که داوود 
نبود، تراش��یدم.  ممکن است به 
درستی ندانید عامل موفقیت شما 
چیست یا نتوانید به دقت بگویید 
چه چیزی خوش��حال تان می کند 
ولی به روشنی و قطعی می توانید 
بگویی��د چ��ه چی��زی موفقیت و 
ناب��ود می کند.  ش��ادی ش��ما را 
ای��ن درک با وجود س��ادگی اش، 
بس��یار اساس��ی اس��ت. دانستن 
منفی  )ش��ناخت نبایدها( بسیار 
قدرتمندت��ر از دانس��تن مثب��ت  
)ش��ناخت بایدها( است. بر داوود 
تمرکز نکنید! ب��ه جای آن بر هر 
چی��زی که داوود نیس��ت، تمرکز 
کنید و آن را بتراش��ید. به عبارت 
کاربردی تر: تم��ام خطاها را کنار 
بزنی��د، کار درس��ت انجام خواهد 

شد. 

برخیازمقدماتالزمبراییککسبوکارماندگار

آنچه دارید، روی دایره بریزید! 

برایمطالعه667پرسشوپاسخقبلیمطرحشدهدرکلینیککسبوکارمیتوانیدبهسایتclinic.forsatnet.irمراجعهکنید.

پاس�خ:بهترینروشتشویقکارکنانساعی
وس�ختکوشدادنپاداشاس�ت،اماپاداش
دادنقواعدیداردکهبهتراستآنهارارعایت

کنید.
پ��اداش مالی را به صورت نامنظ��م پرداخت کنید. به 
این معنا که تاریخ مش��خصی ب��رای پرداخت آن وجود 
نداش��ته باشد تا غافلگیر کننده باشد. به بیانی دیگر باید 
غیر قابل پیش بینی باش��د. دست برخی از مدیران برای 
کارمندان خود رو ش��ده که در چه ش��رایطی و در چه 

تاریخ��ی پاداش را دریافت خواهن��د کرد. در این حالت 
اثربخش��ی پاداش به حداقل ممکن می رس��د و به مرور 

تبدیل به عادت می شود. 
مدت��ی در یک��ی از ش��رکت های معتب��ر مواد غذایی 
مش��غول به کار بودم. مدیر عامل در ماه مبارک رمضان 
ب��ه هر یک از کارمندان س��ه عدد م��رغ به عنوان پاداش 
داد. این عملکرد منجر به افزایش چش��مگیر انگیزش و 

کارایی پرسنل در سال اول شد. 
س��ال بعد هم به همین ش��یوه عمل ک��رد اما نتیجه 
آن نصف ش��د. در سال س��وم، پرسنل قبل از شروع ماه 
رمضان به فکر دریافت مرغ خود بودند و این رفته رفته 

تبدیل به حق شده بود و نه پاداش. نکته ای که مدیریت 
به آن توجهی نداش��ت تنوع در ارائه پاداش و استفاده از 

سایر شیوه های انگیزشی بود. 
پ��اداش مالی را به صورت خاص ارائه کنید. روش های 
متنوعی ب��رای پرداخت پاداش های مال��ی وجود دارد. 
گاهی با صرف همان هزینه اما با کمی خالقیت می توان 
انگیزه پرسنل را تا حد بسیار زیادی افزایش داد. عموما 
برای پرس��نل غیر مدیریتی س��ازمان از پرداخت پاداش 
مالی از طریق واریز به حس��اب حقوقی پرس��نل یا ارائه 
کارت هدیه و برای کادر مدیریتی سازمان از پاداش های 

مالی غیرمستقیم استفاده می شود.

پاداشدادنوراهورسمآن

پرسش:کارکنانشایستهوسختکوشیدارمکهحقوقآنهابابقیهکارکنانکهبهطورمعمولکارمیکنندیکیاست.بهترین
روشقدردانیازآنهاچیست؟مکانیسمپاداشدادنچگونهاست؟ کلینیک کسب و کار

مدیریت امروزکارتابل

شیرینعبدالکریمی
تحلیلگراجتماعیکسبوکار



رئیس س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و 
مقوای ایران می گوید در حال حاضر س��االنه 
۳۷۰ هزار تن کاغذ تحریر مورد نیاز کش��ور 
است که ۲۷۰ هزار تن از طریق واردات تأمین 
می شود. به گزارش ایس��نا،  ابوالفضل روغنی 
گلپایگانی در مورد تأکی��د رئیس جمهوری 
مبنی بر اینکه باید به سمت خودکفایی کاغذ 
حرکت و در عین حال با حفظ مسیر رقابتی 
از تولید داخلی حمایت کنیم، اظهار کرد: به 
صورت تقریبی ۳۷۰ هزار تن کاغذ تحریر در 

سال مورد نیاز کشور است. 
وی ادام��ه داد: براس��اس ش��رایط موجود 
نیازمن��د ۲۷۰ هزار ت��ن واردات کاغذ تحریر 
در س��ال هس��تیم و این امید وجود دارد که 
اگر سرمایه گذاری در بخش کاغذهای تحریر 
وجود داشته باشد و کسی بخواهد به صورت 
فع��ال در ای��ن مس��یر گام ب��ردارد با جذب 
س��رمایه های الزم امکان این میزان تولید در 
داخل کشور طی چند سال آینده امکان پذیر 

است. 

رئیس س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و 
مقوای ایران با اش��اره به اینکه فضای کشور 
در بخش کاغ��ذ تولیدی نیس��ت و فرهنگ 
واردات بیشتر از تولید مورد اقبال است، گفت: 
در عی��ن حال دول��ت در این بخش حمایت 

تعرفه ای خاصی را قرار نداده است.
 روغن��ی افزود: یک��ی از راه های حمایت 
در بخ��ش کاغ��ذ، حمایت تعرفه ای اس��ت 

ک��ه در این حوزه وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��امی هم��کاری الزم را ن��دارد، مجلس 
ش��ورای اس��امی مخالف اس��ت و وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت نیز پیگیری های 
الزم را انجام نمی دهد. وی با اشاره به اینکه 
حمایت های الزم در این بخش بیش��تر در 
ح��وزه واردات و تجارت ب��وده و در بخش 
تولید حمایت مورد نظر از نهادهای مربوطه 

انجام نمی ش��ود، تصریح کرد: ما هم اکنون 
ظرفیت ۲۷۰هزار تن واردات کاغذ تحریر را 
در سال داریم که اگر بخواهیم این میزان را 
در داخل تولید کنیم نیازمند ماش��ین آالت 
رئی��س  زیرس��اخت های الزم هس��تیم.  و 
س��ندیکای تولیدکنن��دگان کاغذ و مقوای 
ایران با بیان اینکه اگر س��رمایه گذاری های 
الزم مدنظر قرار گیرد ظرف مدت سه سال 

به خودکفای��ی در بخش تولید کاغذ تحریر 
می رسیم، یادآور شد: در حال حاضر فضای 
تولید داخ��ل در این بخش فضای حمایتی 
نیس��ت و حض��ور در این بخ��ش از لحاظ 

سودآوری کم بازده است. 
روغنی ادام��ه داد: فعالیت در بخش کاغذ 
برای واحدهای صنعتی جاذبه های سودآوری 
ندارد و هرچه واحده��ای تولیدی کوچک تر 
می شوند با سوددهی کمتری روبه رو می شوند.

 باید دستگاه های مختلف و ذی ربط در این 
بخش ب��رای ارائه خدمات عمومی و حمایتی 
وارد کار ش��وند، چراکه حاش��یه س��ود کاغذ 
به شدت پایین است و دولت حمایت های الزم 

را مدنظر قرار نمی دهد.
 به گزارش ایسنا، اخیراً روحانی با تأکید بر 
اینکه باید به سمت خودکفایی در بخش کاغذ 
حرکت کنیم بیان کرده که از طریق تعرفه و 
حمایت از تولید داخلی در این بخش باید به 
خودکفایی برس��یم و در عین حال در مسیر 

رقابتی گام برداریم. 
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تصمیم��ات سیاس��ی هم��واره آث��ار و 
پیامده��ای اقتص��ادی از خ��ود برج��ای 
می گذارند. در طرف مقابل نیز تصمیمات 
اقتص��ادی بعضاً منجر ب��ه برخی تعدیل و 
تغییرها در سیاس��ت می ش��وند. این آثار 
متقاب��ل آنچنان مهم اس��ت ک��ه گرایش 
اقتص��اد سیاس��ی به طور ویژه به بررس��ی 
تعام��ل عل��م سیاس��ت و عل��م اقتص��اد 
می پ��ردازد. اما آنچ��ه در این مطلب مورد 
توجه اس��ت، ورود سیاس��یون به حوزه ها 
همچنی��ن  و  اقتص��ادی  جایگاه ه��ای  و 
نقش آفرین��ی اقتصادی��ون در جایگاه های 
سیاس��ی اس��ت. این هر دو پدیده به طور 
مک��رر در تاریخ جمهوری اس��امی ایران 
تجربه ش��ده که البته اکثری��ت موارد آن 
مربوط به ورود سیاس��یون به جایگاه های 
اقتصادی بوده اس��ت. تبع��ات خوب، بد و 
تأثیرگ��ذار چنی��ن مداخله های��ی معموالً 
تأثی��رات درازمدت��ی ب��رای یک کش��ور 
ب��ه هم��راه دارد. »فرصت ام��روز« با یلدا 
راهدار، معاون کان��ون زنان بازرگان ایران 
و عضو اتاق بازرگانی شیراز در این ارتباط 
گفت وگویی  داش��ته اس��ت ک��ه در اینجا 

می خوانید. 

اقتصاددانان، سیاست هم باید بدانند
راه��دار در ابت��دا برای روش��ن  ش��دن 
مبح��ث به بی��ان س��خنی از اقتصاددانی 
می پردازد که مربوط به بخش��ی از جهان 
سوم اس��ت و می گوید: الخاندرو فوکسلی، 
اقتص��اددان ش��یلیایی معتقد اس��ت که 
»اقتصاددان��ان نه تنه��ا باید ب��ا مدل های 
اقتصادی آش��نا باش��ند بلکه عاوه بر آن 
باید از مس��ائل سیاس��ی، منافع گروه ها، 
منازعات و احساس��اتی که اساس زندگی 
جمعی است نیز سر در بیاورند. برای دوره 
زمانی کوتاهی ش��اید بتوان با فرمان دادن 
تغییرات��ی به  وجود آورد، ام��ا برای تداوم 
ای��ن تغیی��رات، باید ائتاف س��ازی کرده 
و م��ردم را متحد و گرده��م آورد. منظور 
اینکه باید یک سیاس��تمدار باشید.« وی 
اضافه می کند: فوکس��لی از سال 199۰ تا 
1994 به عنوان وزیر اقتصاد و از ۲۰۰6 تا 
۲۰۰9 در سمت وزیر خارجه دولت شیلی 
مشغول به فعالیت بوده است. او در جایگاه 
وزی��ر اقتص��اد توانس��ت در دوره وزارتش 
به عنوان یکی از معماران رش��د اقتصادی 
قابل توجه شیلی شناخته شود. همچنین 
در جایگاه وزیر خارجه نیز با توجه به نبوغ 
سیاس��ی- اقتصادی خود نقش مهمی در 
تنظیم روابط سیاس��ی بر پایه اقتصاد ایفا 
کرد. ای��ن نقش آفرینی به حدی مؤثر بود 
که از سوی کشورهای فرانسه، پرو، اتریش 
و برزی��ل حائز دریافت نش��ان های افتخار 

دولتی شد. 
ای��ن عض��و ات��اق بازرگانی ش��یراز در 
ادامه اش��اره ای هم دارد به کشور ایتالیا و 
می گوید: در کشور ایتالیا در سال ۲۰11 
دول��ت  اقتص��ادی،  بحران ه��ای  اوج  در 
برلوس��کونی که خود او یک سرمایه دار و 
فعال اقتصادی است، پس از روشن شدن 
ابعاد فسادهای مالی مختلف، سقوط کرد. 
سپس دولتی متشکل از 16 وزارتخانه به 
نخست وزیری یک اقتصاددان به نام ماریو 

مونتی تشکیل شد.
 مونت��ی به طور همزمان پس��ت وزارت 
اقتص��اد را نیز ب��ر عهده داش��ت. در آن 
س��ال ها اقتص��اد ایتالی��ا از بحران ه��ای 
مالی رن��ج می ب��رد. او وزرای دولت خود 
را از می��ان اقتصاددان��ان و متخصص��ان 
مال��ی برگزید و خ��روج ایتالی��ا از بحران 
اقتصادی را مهم تری��ن برنامه دولت خود 
معرفی کرد. هیچ ش��خصیت سیاسی در 
می��ان وزرای جدید کابین��ه ایتالیا دیده 
نمی ش��دند، اما در نهایت دولت مونتی به 

فاصله 1۳ ماه سقوط کرد.

  مشکالتی که حاصل مشارکت
 نابجا است

در کش��ور ما نیز موارد مشابه زیادی از 
حضور فعاالن اقتصادی یا اقتصاددانان در 
جایگاه های سیاسی و بالعکس وجود دارد. 
در گذشته شاهد بودیم که سیاستمداران 
در پس��ت های اقتص��ادی همچ��ون بانک 
مرک��زی، وزارت کار، نفت و . . . مس��تقر 
ش��ده و تصمیمات آنها مشکات فراوانی 
را ب��رای کش��ور پدی��د آورد. ام��ا آیا قرار 
گرفتن اقتصاددانان در پست های سیاسی 
یا سیاستمداران در جایگاه های اقتصادی 
همواره می تواند راهی به س��وی پیشرفت 
باش��د؟ چرا گاهی در س��اختار حاکمیتی 
هستیم؟  اینچنینی  وضعیت هایی  ش��اهد 
اس��تفاده اینچنینی از نیروی انس��انی در 
س��طوح مدیریتی براس��اس چ��ه منطقی 
رخ می ده��د؟ آی��ا نداش��تن تخصص در 
یک ش��غل یا قرار گرفت��ن در جایگاه های 
غیرتخصص��ی می تواند نتایج مناس��بی به 

همراه داشته باشد؟ 
ای��ن فع��ال اقتص��ادی اضاف��ه می کند: 
باید دانس��ت که در ش��رایط انتصاب های 
سیاس��ی مدیران و احاطه ش��دن توس��ط 
گروه ه��ای مختلف در پی ارت��زاق از منابع 
دولت��ی هس��تند، زمینه به ه��م ریختگی 
ت��وازن تصمیمات اقتص��ادی و پدید آمدن 
گسستگی در ساختار تصمیم گیری اداری 
به وج��ود می آی��د، ت��ا جایی ک��ه حتی در 
مواردی ب��ه ناهماهنگی و تضاد می رس��د. 
در آن وضعی��ت نهاده��ای آماری که طبق 
یک دس��تورالعمل نانوش��ته، رسالت تولید 
آمار برای نش��ان دادن این پیش��رفت ها را 
به عهده گرفته اند، متأس��فانه ممکن است 
برخی واقعیات ناراحت کننده و سرگیجه آور 
را مخفی کرده و کج و معوج نش��ان  دهند 
تا ذهن سیاس��تمداران مس��تقر ب��ر اریکه 
قدرت را مش��وش نسازند. این آمارسازی ها 
و تحری��ف واقعیات، در کنار فس��اد مالی و 
اداری و س��ایر بی قانونی ها و بی انضباطی ها 
آنچنان محیط را غیرش��فاف و مغش��وش 
می کند که پژوهش��گران اقتصادی مستقل 
و خارج از دولت هم قادر به دیدن واقعیت 

و تحلیل درست مسائل نخواهند بود. نمونه 
ب��ارز این مس��ئله را در ممانعت از انتش��ار 
آماره��ای مربوط به رش��د اقتصادی اوایل 

دهه 1۳9۰ شمسی به یاد داریم.
  

هر سیاسی موفقی، اقتصاددان 
موفقی نخواهد بود

در کشور ما بارها و بارها و طی دهه های 
مختل��ف سیاس��یون ب��ه عرص��ه اقتصاد 
ورود کرده ان��د و همواره هم با اش��کاالت 
جدی مواجه ش��ده اند و البت��ه پا هم پس 
نکشیده اند و همیشه شاهد چنین اتفاق ها 
و مداخله های کمتر مفی��د بوده ایم. حتی 
در سوی دیگر ماجرا هم داستان از همین 
قرار اس��ت و یک اقتصادی موفق لزوما در 
عرصه سیاس��ت هم موفق عم��ل نخواهد 
ک��رد. یل��دا راه��دار نیز ضم��ن تأیید این 
نکات، می افزاید: بدون شک یک کارآفرین 
موف��ق یا فع��ال اقتصادی موف��ق یا حتی 
یک اقتص��اددان معتبر، لزوماً نمی تواند در 
جایگاه سیاس��ی نیز موفق عمل کند. وی 
جنس این دو حوزه را متفاوت دانس��ته و 
می گوید: داش��تن یک نگاه خرد اقتصادی، 
نمی تواند در جایگاه سیاست گذاری توفیقی 
را به دست آورد. برخی نهادهای مختلف در 
کش��ورهای جهان با درک اهمیت تفکیک 
اقتصادیون،  و  جایگاه های سیاس��تمداران 
توانس��ته اند به مدل های جالب توجهی در 
این زمینه برس��ند. اگر به ساز وکار انتخاب 
رئیس بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال 
رزرو، به عنوان قدرتمندترین بانک مرکزی 
جهان نگاه��ی بیندازیم، به ن��کات جالب 
توجه��ی برمی خوریم. در ای��االت متحده 
آمریکا ح��دود 14منطقه به جز دو منطقه 
کلمبیا و واش��نگتن قیمومیت فدرال رزرو 
را نپذیرفته ان��د. رؤس��ای ه��ر 14 منطقه 
ف��درال رزرو عضو هیأت مدیره فدرال رزرو 
هس��تند و از داخل مجموعه خودشان سه 
نف��ر را انتخ��اب می کنن��د، رئیس جمهور 
آمریکا هم از بین این س��ه نف��ر، یک نفر 
را به س��نا معرف��ی می کن��د. ویژگی این 
س��ه نامزد این اس��ت که باید استاد تمام، 
اقتص��اددان و صاح��ب تألیف��ات در حوزه 

پولی و سیاست های مالی کشور هم باشند. 
بنابرای��ن مش��خص اس��ت ک��ه چگونه به 
صورت سیستماتیک راه نفوذ افراد سیاسی 
در باالترین رده های اقتصادی مسدود شده 
و می تواند به طور مستقل و کامًا تخصصی 
 ب��ه انجام وظایف خود بپ��ردازد. همچنین 
برکناری رئیس فدرال رزرو هم بر اثر فساد 
و خروج وی از مدیریت در صورت مرگ یا 
بیماری العاج وی امکانپذیر اس��ت و در 
غیر  این صورت تا پایان دوره هش��ت ساله 
خود، می تواند به مدیریت بپردازد. در طول 
تاریخ معاصر و در مورد کشورهای مختلف، 
همین فرآیند بعضاً با موفقیت یا شکس��ت 

همراه بوده است. 
بنابرای��ن براس��اس تجربی��ات ب��ه نظر 
می رس��د معموالً کش��ورهایی که از منابع 
سرشار طبیعی و س��هل الوصول برخوردار 
هستند، به سیاستمدارانی مبتا می شوند 
که در عم��ل وقعی به دس��تورالعمل های 
اقتص��ادی و پیم��ودن گام به گام مس��یر 
توس��عه نمی دهند. آنها با تکی��ه بر منابع 
دادن  ش��عار  ب��ه  س��هل الوصول،  مال��ی 
می پردازند و طرح ه��ای رویاپردازانه خود 
را بی توج��ه به آث��ار و پیامدهای اقتصادی 
کوتاه م��دت و بلندم��دت آن در س��طوح 
پیگی��ری  بین الملل��ی،  و  مل��ی  محل��ی، 
می کنن��د. متأس��فانه اکثری��ت قری��ب به 
اتف��اق م��وارد اینچنینی لطمات اساس��ی 
بر س��طوح مختلف اقتصاد آن کشور وارد 
آورده اس��ت. معموالً در چنین ش��رایطی 
گاه��ی ادعا می ش��ود که  »س��رعت اتمام 
ف��ان پروژه ه��ا از آنچه پیش بینی ش��ده 
بود س��ریع تر اتفاق افتاده اس��ت« یا  »در 
فان زمینه ها م��ا از برنامه ریزی خودمان 
جلوتری��م.« چنین جماتی نش��ان دهنده 
آن اس��ت ک��ه فعالیت های اقتص��ادی به 
صورت کامًا س��لیقه ای و براساس دیدگاه 
ی��ک سیاس��تمدار پیش م��ی رود، زیرا در 
منطق اقتصادی اگر ش��ما در یک حوزه از 
برنامه ری��زی خود جلوتر باش��ید، به معنی 
آن اس��ت که منابع مربوط به حداقل یک 
بخش دیگر را در این قس��مت هزینه کرده 
و باعث عقب افتادگ��ی در حوزه های دیگر 

شده اید. 
ترامپ، نمونه یک تاجر بی سیاست 

است
ام��روز با پدیده تازه ترامپ روبه رو هس��تیم. 
او بی��ش از هرچیزی به عنوان یک تاجر موفق 
و یک س��رمایه دار آمریکایی شناخته می شود 
که توانسته با اس��تفاده  از شرایط مختلف، به 
مهم ترین جایگاه سیاسی کشور آمریکا دست 
یابد. هن��وز دوران زمامداری او به چند ماه هم 
نرسیده، اما در ارکان سیاسی همه کشورهای 
جهان موج��ی از نااطمینانی به وجود آمده که 
به سرعت آثار مختلفی را بر اقتصاد بین الملل 
برجای می گذارد. کما اینکه حمله موشکی اش 
به سوریه تبعات ناخوشایندی را به دنبال داشت. 
به همی��ن دلی��ل اکثریت ناظری��ن معتقدند 
ناپختگی تصمیمات ترامپ، زمینه س��از دوران 
پرتنش��ی در درون جامعه آمریکا و همچنین 
روابط بین الملل خواهد بود. این اتفاق تازه که 
ب��ه صورت واضح در پیش چش��م جهانیان در 
حال رخ دادن اس��ت، گواه دیگری است بر این 
مدعا که ابعاد خس��ارات ناشی از نشستن افراد 
اقتصادی در پس��ت های سیاسی و بالعکس، تا 

چه میزان می تواند مشکل آفرین باشد. 
در مجم��وع باید گفت اقتصاد، سیاس��ت و 
حق��وق از یکدیگ��ر تفکیک ناپذیرند و تفکیک 
ک��ردن آنه��ا لطمات زی��ادی به اقتص��اد وارد 
کرده و باعث ش��ده خیل��ی از اقتصاددان ها به 
مس��ائل حقوقی و سیاس��ی بی عاقه ش��وند. 
داش��تن دیدگاه سیاس��ی یا حقوقی برای یک 
اقتصاددان حتماً حس��ن محس��وب می شود، 
اما به نظر می رس��د قرار گرفت��ن اقتصاددانان 
در پست های سیاس��ی یا حضور سیاسیون در 
 مشاغل اقتصادی همچون پوشیدن کفش های 
لنگه به لنگه ای است که هر یک قواره و شکل و 
جنس متفاوتی دارد؛ نه از ظاهری زیبا برخوردار 
است و نه ما را به مقاصد مطلوبی می رساند. به 
نظر می رسد جمع شدن جاه طلبی ذاتی که در 
سیاستمداران برای ترقی و پیشرفت وجود دارد، 
با بهینه سازی ها و سودجویی های اقتصادیون، 
در اکثر موارد امکانپذیر نیست و نتایج نامطلوبی 
را ب��ه دنبال خواهد داش��ت. بنابراین اش��غال 
جایگاه های متقابل از سوی این دو طیف به طور 

بالقوه مشکل  آفرین خواهد بود. 

در دولت تدبیر و امید

اشتغال بوی نفت نمی دهد
مزیت های اس��تانی و مدیریت نیروی انس��انی جوان و 
دانش آموخته مهم ترین ابزارهای ایجاد اشتغال در دولت 
تدبیر و امید اس��ت. اشتغال پس از سال ها دیگر با توزیع 
پول انجام نمی ش��ود و چون سال های گذشته، دیگر بوی 
نفت نمی دهد. به گزارش ایرنا، اولویت اصلی دولت تدبیر و 
امید طی چهار سال گذشته ساماندهی وضعیت نامطلوب 
اقتصادی و همچنین حل مشکاتی بود که در عرصه های 
بین المللی به دلیل مدیری��ت نابخردانه دولت های نهم و 
دهم بر کش��ور جاری ش��ده بود. دولت یازدهم از همان 
روز نخست مصمم به حل معضات یاد شده بود و شکی 
نیست بازتاب همه بی تدبیری ها در وهله نخست گریبان 
جوانان را در عرصه اشتغال گرفت. علی طیب نیا،وزیر امور 
اقتصادی و دارایی از همان ابتدای مس��ئولیت خود اعام 
کرد به زودی 5میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار 
کار کشور می شوند که تعداد بیکاران در کشور را به شکل 

فزاینده ای افزایش خواهد داد. 

 اجرای طرح تکاپو برای ایجاد اشتغال 
در استان ها 

دول��ت یازدهم با اجرای طرح تکاپو به ایجاد اش��تغال 
در استان های مختلف کش��ور اقدام کرده است و امضای 
تفاهم نامه های متعدد در حوزه فناوری اطاعات در قالب 
طرح یاد ش��ده که از دو س��ال پیش در کشور آغاز شده 
است، در روزهای ابتدایی سال 96 به برخی از استان های 
کش��ور تسری یافت. امضای ۲6 تفاهم نامه طرح تکاپو در 
استان یزد با س��رمایه گذاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال 
به منظور ایجاد 6 هزار و 6۰۰ شغل طی دوسال در حوزه 
ارتباط��ات و فن��اوری اطاعات، س��رمایه گذاری ۲هزار و 
۳۰۰میلیارد ریالی در بخش اطاعات فناوری و ارتباطات 
استان گلستان طی مدت 1.5 سال که حدود 6 هزار شغل 
ایجاد می کند و برای دو تا س��ه حوزه دیگر هم طرح های 
اشتغال زایی پیش بینی شده است از جمله اقدامات اجرای 
ط��رح تکاپو در کش��ور اس��ت. امضای چه��ار تفاهم نامه 
ط��رح تکاپو با ی��ک هزار و 8۰۰ میلی��ارد ریال اعتبار در 
حوزه ارتباطات و فناوری اطاعات در اس��تان گلس��تان 
از دیگ��ر اقدامات اجرای طرح اس��ت. توافق برای ورود به 
حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات به حوزه گردش��گری 
با سه ش��رکت برای توس��عه پارک علم و فناوری، تولید 
اپلیکیشن های گوناگون و کاربردی و گردشگری سامت 
در س��فر وزرای کار و ارتباطات به خراس��ان رضوی که با 
انجام این توافق، ش��رکت های طرف قرارداد ۳ هزار و ۲۰۰ 
میلیارد ریال در خراس��ان رضوی سرمایه گذاری خواهند 
کرد و پیش بینی می شود از این طریق 8 هزار شغل جدید 
در استان ایجاد ش��ود. شروع اجرای طرح »کلید خوردن 
هر روس��تا یک محصول )در روستای ورازان(  شهرستان 
نور اس��تان مازندران« از جمله گام ه��ای مهم در جهت 
توسعه اشتغال در بخش روستایی کشور است که از سوی 

مسئوالن حوزه کار در قالب طرح تکاپو دنبال می شود. 
همچنین در دی��دار وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و بهداش��ت، درمان و  آموزش پزشکی که در هفته گذشته 
انجام ش��د بر توسعه اش��تغال در حوزه درمان و بهداشت 
تأکید ش��د. اشتغال در حوزه یاد شده بسیار متنوع است 
که می تواند از ف��رآوری داروهای گیاهی تا تربیت نیروی 
انسانی برای نگهداری از سالمندان در خانه را در بر بگیرد. 
در مطالعاتی که از سوی مسئوالن حوزه اشتغال در وزارت 
کار انجام ش��ده، پتانسیل های هر استان در تولید یک یا 
چند بخش ارزیابی شده است. اشتغالی که از طریق طرح 
تکاپو در کشور در حال انجام است با کمترین هزینه و تنها 
با تأکید بر توانمندی نیروی انسانی و همچنین قابلیت های 
استانی انجام می شود. تردیدی نیست کی از قابلیت های 
مه��م در ایران وجود زمینه های گردش��گری اس��ت که 
تاکن��ون مغفول مان��ده. در طرح تکاپو ب��ه توانمندی هر 
استان، شهر یا روستا نگاه ویژه ای شده و تاش می شود به 
ایجاد زیرساخت ها برای توسعه صنعت گردشگری توجه 
ش��ود، زیرا با گس��ترش این صنعت دیگر صنایع هم در 

کشور توسعه می یابد. 
ایران کشوری امن به لحاظ تحرکات سیاسی در منطقه 
اس��ت؛ کشوری با پیش��ینه بیش از ۳5۰۰ س��ال تاریخ، 
کش��وری با تن��وع آب و هوایی و کش��وری بکر به لحاظ 
جلوه ه��ای طبیع��ی و مهم تر از همه کش��وری با نیروی 
انسانی جوان و دانش آموخته که می توانند در عرصه های 
گوناگون صنعت گردشگری فعال شوند. همچنین یکی از 
رس��ته های مهم در طرح تکاپو، ایجاد اش��تغال در بخش 
پوش��اک است به طوری که بتوان بخشی از پوشاک تولید 
داخل را تحت پوش��ش برندهای جهانی تولید و به دیگر 
کش��ورها صادر کرد. علیرضا مرد فرد، مدیر توسعه رسته 
پوش��اک تهران در طرح تکاپو پیشتر در گفت وگو با ایرنا، 
بیان داش��ت: تجارب بین المللی نشان داده است صنعت 
پوشاک ظرفیت بسیار مناس��بی برای توسعه اشتغال به 
خصوص اش��تغال زنان یا افراد با س��طح مهارت و س��واد 
پایین دارد. اما این صنعت به دلیل ماهیتش توان افزایش 
سطح رفاه یا معیشت و همچنین ارتقای دستمزدها را در 
بلند مدت ندارد، اما می تواند حداقل سیاست مناسبی باشد 
برای به کارگماردن افرادی که از س��طح دانش و مهارت 
پایینی برخوردار هستند یا نظیر زنان که به دلیل مسائل 

فرهنگی و مذهبی ناتوان از یافتن مشاغل دیگر هستند. 
هم اکنون با اجرای رس��ته پوش��اک در طرح تکاپو در 
اس��تان لرس��تان ۳۰ نفر در تهیه پوشاک فعال هستند. 
مرکز آموزش و اتصال به بازار پوش��اک در لرستان ایجاد 
شده اس��ت. زنانی که در این رسته به کارگرفته شده اند 
به طور معمول از دانش و تجربه ناکافی برخوردار هستند 
که با آموزش کوتاه مدت توانس��ته اند به درآمد ولو اندک 
و کار برس��ند. اشتغال در زمینه تولید عسل به طوری که 
بتوان حجم تولید این محص��ول را آن گونه افزایش داد 
که منجر به اش��تغال پایدار شود، بسته بندی محصوالت 
زعفران و ف��رآوری این محصول گران بها، ایجاد تولیدات 
گلخانه ای و فراهم کردن زمینه صادرات این محصوالت 
و همچنین فرآوری تولیدات، بس��ته بندی برای صادرات 
خرم��ا با تأکید ب��ر فرآوری این محص��ول، تولید صنایع 
دستی و موارد دیگر از این دست که در سال های گذشته 

مغفول مانده است. 
عیس��ی منصوری،معاون توسعه اش��تغال و کارآفرینی 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی که اجرای طرح تکاپو 
را در کشور کلید زده، معتقد است دیگر نباید روی صنایع 
نسل دوم نظیر فوالد که هزینه بر است سرمایه گذاری کرد. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با یلدا راهدار، فعال اقتصادی

اقتصاد سیاست زده یا سیاست اقتصادزده؟ 
گروه فرصت کسب و کار

رئیس تولیدکنندگان کاغذ عنوان کرد

واردات ۲۷۰ هزار تن کاغذ

گزارش 2
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معجزه کره ای ها در مسیر توسعه 
اقتصادی 

سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا و کمتر شناخته 
شده از دید بس��یاری از افراد خطرپذیری بسیار باالیی 
دارد. با این وجود بس��یاری از کش��ورهای توسعه یافته 
جهان برای رس��یدن ب��ه جایگاه کنونی از این مس��یر 
خطرناک با موفقیت عبور کرده اند. درواقع این کشورها 
پذیرفته اند گاهی مس��یر رس��یدن به آرام��ش از امواج 
متالطم و خروشان می  گذرد. یکی از کشورهایی که در 
حوزه توسعه کسب و کارهای نوپا بسیار درخشان ظاهر 
ش��ده، کره جنوبی است؛ کش��وری که برای کارآفرینان 
و فع��االن اقتصادی جوان، فرصتی ب��اور نکردنی ایجاد 
کرده ت��ا ظرفیت های خود را شناس��ایی ک��رده و این 

استعدادها را به مرحله بازدهی برسانند.
 

توسعه صندوق های حمایتی
یک��ی از عم��ده فعالیت های مثبت دول��ت کره برای 
حمایت از کس��ب کاره��ای نوپا، توس��عه صندوق های 
حمایت��ی اس��ت؛ صندوق هایی که موظف هس��تند در 
برهه ه��ای زمان��ی مختل��ف در کنار مش��اغل جدید و 
ناش��ناخته بایس��تند. براس��اس آمارهایی که در پایگاه 
خب��ری tech for kore موج��ود اس��ت، طی س��ال 
2016 کره جنوبی موفق ش��ده نرخ جذب سرمایه برای 
ش��رکت های روبه رش��د و نوپا را تا 18درصد نسبت به 

بازه زمانی مشابه سال گذشته افزایش دهد. 
درواقع براس��اس این گزارش، کره موفق شده در این 
مدت مشخص، نرخ جذب س��رمایه در کسب و کارهای 
نوپا را به 2.7 بیلیون دالر برساند؛ رکوردی خیره کننده 
که در کل تاریخ س��رمایه گذاری کره بی س��ابقه است. 
این روند رو به رش��د س��رمایه گذاری در حالی است که 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته مثل ایاالت متحده و 
چین در حال درجا زدن یا عقبگرد هس��تند. نگاهی به 
آمارهای کره نش��ان می دهد این ش��یوه جذب سرمایه 
ب��رای کس��ب و کارهای نوپا، نه تنها نوع��ی آینده نگری 
بلند مدت محسوب می شود، بلکه به گردش سرمایه در 
بازارهای مالی این کش��ور نیز کمک بیشتری می کند. 
نکت��ه جالب در خصوص س��رمایه گذاری دولت کره در 
کس��ب و کارهای نوپا ب��ه عمر کوتاه این ن��وع برنامه ها 

مرتبط است. 
نکته هوش��مندانه ای که در حوزه س��رمایه گذاری از 
دید مس��ئوالن دولت کره پنهان نمانده، توجه به رشد 
اقتص��ادی بخ��ش خصوصی و دولتی به ش��کل موازی 
اس��ت. به عبارتی دیگر، کارآفرینی در خصوص صنایع 
و مش��اغل کالن دقیقا به همان می��زان برای دولت در 
اولویت قرار دارد که برنامه ریزی برای کس��ب و کارهای 
نوپا. این موضوع باعث می شود فعاالن بخش خصوصی 
و دولت��ی در کن��ار یکدیگر و به یک اندازه در توس��عه 
فرصت های شغلی کشورش��ان سهیم باشند و احساس 

مسئولیت کنند. 
ای��ن هم��ان موضوع��ی اس��ت ک��ه در بس��یاری از 
کش��ورهای کمتر توسعه یافته و توسعه نایافته به ندرت 

مشاهده می شود. 
یکی از عوامل دلس��ردی اغل��ب کارآفرینان و فعاالن 
اقتصادی کش��ورهای در حال توس��عه و توسعه نیافته 
را می ت��وان عدم حمایت منصفان��ه و عادالنه از فعاالن 

اقتصادی هر دو بخش دانست. 
متاس��فانه بس��یاری از این کش��ورها، چتر حمایتی 
خود را تنها برای ش��رکت ها و سازمان هایی می گشایند 
که قدمت��ی طوالنی تر از ش��رکت های خصوصی و نوپا 
دارند. این نوع برخورد دولت ها با شرکت های کم آوازه 
و ت��ازه کار، اغلب از این طرز تفکر ناش��ی می ش��ود که 
شرکت های قدیمی تر، امتحان خود را پیش از این پس 

داده اند و ریسک پذیری پایین تری دارند.
 

صبوری و برنامه ریزی همزمان 
یکی از مولفه های کلیدی و بس��یار مهم در موفقیت 
مش��اغل مهم در ک��ره را می توان صب��وری در به ثمر 
رس��اندن برنامه ه��ای بلندمدت دانس��ت. صندوق های 
س��رمایه گذاری در کره پذیرفته اند ک��ه ایجاد تغییر و 
تحول در مش��اغل نیاز به گذش��ت زم��ان دارد. افزون 
بر اینها، س��رمایه گذاری در کس��ب و کارهای نوپا شامل 
عب��ور از چن��د مرحل��ه اصلی اس��ت. مرحله نخس��ت 
س��رمایه گذاری بیش از 35درصد از کل س��رمایه هایی 

را تشکیل می دهد که هر کارآفرین به آنها نیاز دارد.
 مرحله دوم حمایت های ثانویه است. درواقع درست 
پس از تشکیل یک کسب و کار نوپا صندوق های حمایتی 
ک��ره ب��ا برنامه ریزی ه��ای بلندمدت، ب��ه حمایت های 

طوالنی مدت از کارآفرینان می پردازند. 
ب��ه عبارت��ی دیگر، مرحل��ه دوم کم��ک می کند که 
کس��ب و کارهای نوپا به حیات خود ادامه دهند، درست 
مانند ک��ودک نوپایی که افزون بر آم��وزش راه رفتن، 
نی��از دارد والدین دس��تانش را تا مدت��ی رها نکنند. بر 
همین اساس است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
آس��یا معتقدند کره ای ها بخش مهمی از پاداش رش��د 
اقتصادی امروزش��ان را به واس��طه صبر و برنامه ریزی 

بلندمدت و آینده نگری خود دریافت می کنند. 
دولت کره از س��ال 2013 بودجه ای مش��خص برای 
س��رمایه گذاری در کسب و کارهای نوظهور تدوین کرده 
است؛ برنامه ای که نشان از خوش بینی دولت نسبت به 
آینده کس��ب و کارهای نوین دارد. نام این پروژه »خلق 
و تقویت کس��ب و کارهای جدید« است اما دولت از این 

برنامه های پر از چالش چه سودی خواهد برد؟ 
دولت ک��ره طی بازه زمانی س��ه س��ال اخیر، موفق 
ش��ده بیش از 50 هزار ش��غل جدید خلق کند. افزون 
بر اینها دولت کره بیش از 500 پروژه فعال و س��ودده 
در فراس��وی مرزها برنامه ریزی کرده است؛ پروژه هایی 
که جز با حمایت های بخش خصوصی میسر نمی شدند. 
بی��ن کش��ورهای آس��یایی می ت��وان ک��ره را  یکی از 
آینده نگر تری��ن کش��ورهایی دانس��ت ک��ه پیش بینی 
می شود با قضاوت صحیح درخصوص ظرفیت ها و نقاط 
ضعف و قوت خود، به یک اکوسیستم پایدار برای رشد 
و پیشرفت اقتصادی برسد؛ مسیری که زیرساخت های 
اساس��ی آن با تربیت یک نسل مشخص از کارآفرینان 
خالق و به واسطه توسعه زیرساخت ها میسر شده است.

شرکت های چند ملیتی؛ قهرمانان 
پرش از موانع 

ف��رض کنید قرار اس��ت ج��ای مقدم��ه و موخره 
مطلب��ی که می خوانید عوض ش��ود، در این صورت 
خ��ط آخر ای��ن مقاله دقیق��ا همین جمل��ه خواهد 
بود: »و بر همین اس��اس است که شرکت های چند 
ملیت��ی هنوز هم قهرمانان پ��رش از موانع اقتصادی 
بین الملل هس��تند.« درست حدس زدید؛ قرار است 
به بررس��ی نقش موثر ش��رکت های چند ملیتی در 
 اقتص��اد بپردازیم، ام��ا این بررس��ی از زاویه قدرت 
ریس��ک پذی��ری این ش��رکت ها و پذی��رش زوایای 
جدیدی اس��ت که ش��اید بس��یاری از ش��رکت های 

سنتی تر از مواجهه با آنها دل خوشی ندارند. 

سرعت باالتر در دریافت اطالعات 
ش��رکت های چند ملیتی یک مزیت آشکار نسبت 
به س��ایر س��ازمان های اقتصادی دارند. این مزیت، 
باال بودن س��رعت دریافت اطالع��ات از اقصی نقاط 
جهان اس��ت. درواقع در حالی که س��ایر ش��رکت ها 
و س��ازمان ها برای گرفتن نبض اقتص��اد جهانی به 
مق��االت و اطالعات دس��ت دوم مراجع��ه می کنند، 
ش��رکت های چندملیتی از نفوذ خ��ود در بازارهای 
بین المل��ل کمک گرفت��ه و ب��ا جدیدترین تحوالت 

اقتصادی همگام می شوند. 
به همین دلیل اس��ت که بس��یاری از شرکت های 
چندملیتی نه تنها بر تکنیک های مواجهه با نوسانات 
بازار تس��لط بیش��تری دارند، بلکه با قدرت باالتری 
نس��بت به فرودهای ناگهانی بازار روبه رو می ش��وند. 
ب��ه گزارش نش��ریه اکونومیس��ت، پ��س از تحوالت 
سیاس��ی چند م��اه اخیر، چش��م امید بس��یاری از 
فع��االن اقتصادی به ش��رکت های چندملیتی معتبر 
جهان دوخته ش��ده اس��ت. درواق��ع تحوالتی مثل 
برگزیت، انتخاب ترامپ، مس��ائل سوریه، کره شمالی 
و. . . از یک س��و و نزدیک بودن انتخابات در اسپانیا، 
ایتالیا، آلمان، ایران و. . . از س��ویی دیگر، زمینه های 
فعالیت های اقتصادی را تا حدی ملتهب کرده اند که 
بسیاری از سرمایه گذاران پذیرفته اند ریسک موجود 
در بازار یک بیماری مزمن اس��ت؛ نوعی بیماری که 
خواه ناخواه باید با آن جنگید. در چنین ش��رایطی به 
نظر می رسد شرکت های چندملیتی گالدیاتورهایی 
باس��ابقه تر از دیگ��ران هس��تند. اینه��ا موضوعاتی 
هس��تند که این روزها برای تعداد زیادی از مفسران 
 اقتصادی به دغدغه تبدیل شده  است و حتی نشریه 
در   South Africa’s Rand Daily Mail
مقال��ه ای جدی��د و نه چن��دان خوش��بینانه اقتصاد 
جه��ان را در معرض یک خطر بس��یار جدی فرض 
ک��رده اس��ت. ام��ا درمی��ان تمام��ی این مس��ائل، 
ش��رکت های چندملیتی چندان آس��یب پذیر به نظر 
نمی رسند. ش��رکت هایی که عمده فعالیت های خود 
را در کش��ورهای درحال توسعه و آینده دار متمرکز 
کرده ان��د و به م��دد اطالعات مفید خ��ود از فضای 

کسب و کار، موقعیتی روشن تر از سایرین دارند.
 

3 دهه قدرت و جلب اعتماد مداوم
نگاهی به آمارهای صندوق بین المللی پول نش��ان 
می دهد اغلب ش��رکت های چندملیت��ی برای قریب 
به س��ه دهه پیاپی اخی��ر، فعالیت هایی رو به رش��د 
و مثبت را در بازارهای کش��ورهای در حال توس��عه 
ترتیب داده ان��د، مالزی، هند، تایلند و برخی دیگر از 
کشورهای آسیایی سال هاست که میزبان فعالیت های 
این نوع ش��رکت ها هس��تند؛ فعالیت های��ی که برای 
دو طرف س��ودی قابل توجه به ارمغ��ان آورده و در 
نهایت منجر به خلق نوعی زبان دیپلماسی اقتصادی 
مش��ترک شده اس��ت.  ش��اید یکی ازعمده موفقیت 
ش��رکت های چندملیتی در بازارهای در حال توسعه 
و پرریسک آسیا و آفریقا پذیرش محدودیت ها باشد. 
بس��یاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف 
در زیرس��اخت های اقتص��ادی و ناآش��نایی با برخی 
تکنیک های اقتصادی بین المل��ل با محدودیت هایی 
روبه رو هستند که می تواند فعاالن اقتصادی بی تجربه 
را مایوس کند. نوسان های عمیق در بازارهای تجاری 
از دیگر موارد ریس��ک زا و پرخطری اس��ت که برای 
برخی فعاالن اقتصادی و کارآفرینان به مثابه کابوس 
تلقی می ش��ود. با این همه، ش��رکت های چندملیتی 
به واس��طه آشنایی با فرهنگ اقتصادی چندوجهی و 
محدودیت های بازارهای در حال توسعه به یک نکته 
ارزشمند و کلیدی دست یافته اند. آنها متوجه شده اند 
ک��ه برای موفقیت در بازارهای پرچالش آس��یایی به 
جای مواجه ش��دن با تک تک مشکالت، می توان از 
روی آنها پرید. بس��یاری از ش��رکت های چندملیتی 
در دو طیف اصلی به ش��کلی هوش��مندانه و موازی 
س��رمایه گذاری می کنند؛ نخست در حوزه حمایت از 
ش��رکت های نوپایی که نیاز به حامی��ان مالی دارند 
و دوم در ح��وزه س��رمایه گذاری در بازارهای بورس 
و اوراق به��ادار معتبر و رس��می.  فعالیت اول باعث 
می شود شرکت های چندملیتی در اقتصاد بلند مدت 
کشورهای در حال توسعه ریشه دار شده و آینده خود 
را تضمین کنند. فعالیت دوم کمک می کند بخش��ی 
از س��رمایه در گ��ردش این نهاده��ا در فعالیت های 
اقتصادی پویا صرف ش��ده و به نوعی چندبرابر شود. 
افزون بر همه اینها، ش��رکت های چندملیتی که بالغ 
بر 10سال س��ابقه کار دارند، از نفوذ و موقعیت قابل 
توجه��ی برای هم��کاری با نهادهای نیم��ه دولتی و 
دولتی در کش��ورهای توسعه نیافته و در حال توسعه 

برخوردارند. 
درواقع تداوم همکاری این شرکت ها با دولت های 
مذک��ور زمین��ه را ب��رای جل��ب اعتم��اد دو طرف 
فراهم می کند. این روزها بس��یاری از ش��رکت های 
چندملیت��ی ب��رای ادام��ه حی��ات و دوام خ��ود به 
فعالیت های ریس��ک پذیر و نوین نی��ز می پردازند و 
در تالش��ند دامنه فعالیت های خود را وسعت دهند. 
پس بیراه نیس��ت اگر به عب��ارت ابتدایی مقاله مان 
بازگردیم و بگوییم: »و بر همین اس��اس اس��ت که 
ش��رکت های چند ملیتی هنوز هم قهرمانان پرش از 

موانع اقتصادی بین الملل هستند.«

دیدگاهدریچه

قریب به س�ه قرن پیش وقتی ی�ک جوان یونانی 
فریاد زن�ان از حمامی عمومی بی�رون پرید و گفت 
»یافتم، یافتم«، همگان تص�ور کردند او یک دیوانه 
اس�ت. دیوانه ای که خطر پابرهنه در کوچه و خیابان 
دویدن و برچس�ب مجنون ب�ودن را برای موضوعی 
مبه�م و ب�ی ارزش به ج�ان خریده اس�ت. اما مدت 
زمان زیادی طول نکش�ید که همین جوان به ظاهر 
خطرن�اک، تبدی�ل به چهره ای ش�اخص در س�طح 
بین الملل ش�د و قوانین هیدرواس�تاتیک وی تا به 
امروز با نام »اصول ارش�میدس« حفظ ش�ده است. 
شاید اگر ارشمیدس جوان آن روز خطر نکرده بود و 

با شجاعت و شیفتگی در کوی و برزن فریاد نمی زد، 
س�ال ها بعد طعم موفقیت را نمی چشید و در تاریخ 
ماندگار نمی شد. موضوعی که به نظر می رسد نه تنها 
به دانش�مند داس�تان ما، بلکه به تمامی موضوعات 
مهم جهان قابل تعمیم است. اگرچه محافظه کاری و 
حفظ مواضع قبلی در بس�یاری از جنبه های زندگی 
بی فایده نیس�ت، ام�ا در برخی از م�وارد نیز بدون 
ش�جاعت و ریس�ک پذیری هیچ خبری از تحول و 
تجربه رش�د در کار نخواهد بود. اقتصاد کشورهای 
جهان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و دولت هایی 
که ش�جاعت خطر ک�ردن را به ج�ان خریده اند، در 
افق های بلند مدت خود توسعه ای پایدار تر را تجربه 
کرده اند. گرچه رس�یدن به اه�داف بلند مدت، فارغ 

از ریس�ک پذیری به برنامه ریزی و نیازس�نجی نیز 
وابس�ته است، اما تا زمانی که دولت ها با لزوم تحول 
برای پیشرفت آشنا نباشند، نمی توان انتظار تحولی 
چشمگیر را داشت. این روزها بسیاری از کشورهای 
در ح�ال توس�عه برای تس�ریع روند رش�د خود از 
برنامه های حمایت از کس�ب و کارهای ریس�ک پذیر 
اس�تفاده می کنن�د. کس�ب و کارهایی ک�ه اغلب به 
نوع�ی با فن�اوری و تکنولوژی قراب�ت دارند و البته 
نوپا هستند. برای بررسی اینکه این نوع حمایت های 
مالی از فعالیت های اقتصادی ریسک پذیر تا چه حد 
مهم اس�ت، به بازتاب نظر دو کارشناس بین المللی 
پرداخته ایم. نظراتی که در نشریات هافینگتون پست 

و اکونومیست منتشر شده اند.

آقای گالس�ر ش�ما در حوزه ه�ای مختلف س�رمایه گذاری حضوری 
مث�ل موفق�ی  نوپ�ای  ش�رکت های  تاس�یس  از  داری�د،   پررن�گ 
Venture Capital و Emerging Companies ت�ا ارائه مش�اوره 
به سرمایه گذاران آسیایی، بنابراین یک پرسش کلی دارم. چرا باید از 

سرمایه گذاری های ریسک پذیر حمایت کرد؟ 

بگذارید من هم از یک پاس��خ کلی ش��روع کنم. در اوای��ل دهه 80 که من 
به عنوان یک دانشجوی سال آخری در هاروارد تحصیل می کردم نفوذ رایانه و 
فعالیت های دیجیتال به ادارات و س��ازمان ها بسیار محدودتر از امروز بود. آن 
زمان ها بسیاری از کارآفرینان و مدیران سازمان به رایانه به چشم یک دشمن 
جدی و البته عاملی خطرناک و پرریسک نگاه می کردند. اما این روزها حضور 
ان��واع رایانه و فناوری های روز به کس��ب و کارهای مختل��ف موضوعی متداول 
اس��ت و اتفاقا اگر صاحبان صنایع و مش��اغل از تکنولوژی روز مطلع نباش��ند، 
افرادی بی مباالت و اهل ریس��ک تلقی می ش��وند. دیدگاه من در مورد مشاغل 
پرریس��ک این روزها، دیدگاهی آینده نگر است. س��رمایه گذاری های پرریسک 

امروز می توانند کسب و کارهای الزامی فردا را شکل دهند. 

با توجه به تجربه ش�ما در مشاغل پرریس�ک، پرسش من این است 
که بهترین موقعیت برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا و پرخطر را چه 

زمانی می دانید؟ 
یک اش��تباه رایج بین اغلب س��رمایه گذاران کم تجربه، اتکا به سرمایه هایی 
اس��ت که از طریق س��هامداران دریافت می کنند. در واقع آنان تصور می کنند 
از طریق ش��رکای خود قادر به حل تمامی مشکالت آتی خواهند بود. این یک 
اشتباه نابخش��ودنی است. اگرچه ما در مورد س��رمایه گذاری های ریسک پذیر 
صحب��ت می کنیم. ام��ا هدف مان موفقیت اس��ت، نه شکس��ت. بنابراین ابتدا 
باید مس��یر موفقیت را به ش��کل یک پلکان روش��ن و عاری از خطا ترس��یم 
کنیم، س��پس نقش��ه های عبور از مس��یر را طراحی کنیم. حرکت در میدان 
سرمایه گذاری، بدون در نظر گرفتن چشم انداز مالی یک خطای فاحش است. 
بنابرای��ن از دیدگاه من بهترین زم��ان برای س��رمایه گذاری در موقعیت های 
کس��ب و کار ناشناخته و پر ریسک، زمانی است که چالش های مالی و حمایتی 

عمده ای بر سر راه سرمایه گذاران وجود نداشته باشد. 

اکنون می خواهم زاویه دیدمان را تغییر دهیم. یک صاحب س�رمایه 
سنتی چگونه می تواند به پیشنهادهای سرمایه گذاری در مشاغل نوپا 
اعتماد کند. آن هم در ش�رایطی که بازار س�ودجویان و کالهبرداران 

داغ است؟ 
بله این یک مش��کل اجتناب ناپذیر اس��ت. در طول بیش از س��ه دهه که در 
حوزه س��رمایه گذاری کار می کن��م، بارها به موارد کالهبرداری و سوء اس��تفاده 
اف��راد س��ودجو از صاحبان س��رمایه برخورد ک��رده ام. با این وج��ود، من چند 
 توصیه کلیدی برای افرادی دارم که از یک س��و دوست دارند حامی کارآفرینان 
تازه کار باش��ند و از س��وی دیگر از عواقب این حمایت می هراسند. توصیه اول 
اینکه همیشه با مشاوران حقوقی مشورت کنند. این موضوع به ویژه در شرایطی 
که قراردادها در س��طح بین الملل عقد می ش��وند، حائز اهمیت است. دوم اینکه 
روند توافق در خصوص سرمایه گذاری نیاز به جلسات متعدد، توافقات مکتوب و 
رسمی بلندمدت دارد. گاهی تعداد جلسات پیش از توافق به 10 جلسه رسمی 
نیز می رسد. بنابراین عجله در فرآیند تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری یک 

زنگ خطر بزرگ برای کسب و کارهای نوپا محسوب می شود. 
یک نکته مهم دیگر در خصوص کس��ب و کارهای نوپا و بین المللی بررس��ی 
س��وابق موسسان شرکت های نوپا است. وقتی ما از سرمایه گذاری در ایده های 
پرریسک صحبت می کنیم، بیش از هرچیز به فرایند نوین کسب و کار و اکتشاف 
به واس��طه فن��اوری و علوم روز اتکا داریم. اما ای��ن موضوعات هیچ منافاتی با 

بررسی پیشینه تجاری و خوشنامی هیأت موسس کسب و کار جدید ندارد. 

اوضاع سرمایه گذاری های بین المللی در پروژه های اقتصادی نوین و 
ریسک پذیر را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

من همیش��ه برای توضیح وضعیت بازار سرمایه گذاری طی سال های اخیر از 
عبارت »شلوغ ترین حالت ممکن« استفاده می کنم.

 درواقع معتقدم اوضاع بازار س��رمایه گذاری به معنای واقعی کلمه پر هرج و 
مرج است. از سوی دیگر وضعیت شرکت های نوپا و اهل ریسک بی شباهت به 

»سربازان خط مقدم« نیست. 
گاهی وقتی در حال فعالیت و مش��اوره دادن در این نوع ش��رکت ها هستم، 

تصور می کنم در دنیایی دیگر زندگی می کنم. 

صحبت از س�نگین ب�ودن بار مس�ئولیت در کس�ب و کارهای نوپا و 
پرخطر ش�د، آیا واقعا ورود به این مس�یر فعالیت ها آینده دار اس�ت و 
براس�اس الزامی وجود دارد که صاحبان سرمایه به این نوع فعالیت ها 

فکر کنند؟ 
بگذاری��د تکلیف را روش��ن کنم! من همیش��ه از یک اصط��الح در خصوص 
س��رمایه گذاری های ریسک پذیر استفاده می کنم؛ »شما قرار است از لحظه اول 
تا آخر در ژانر اکشن بازی کنید، پس کاله تان را محکم بچسبید.« منظور من 

از این مثال، پذیرفتن مخاطرات از لحظه اول است. 
به نظر من س��رمایه گذارانی که قصد دارند در مس��یری جدید قدم بگذارند 
باید خود را برای بیش از 90 درصد احتمال خطا آماده کنند. اگر چه در اغلب 
موارد این ضریب بس��یار کمتر خواهد بود اما اگر قرار اس��ت به دنبال اکتشاف 
باشیم، باید با واقعیت های موجود در مسیر به شکل منطقی تری رو به رو شویم. 
من معتقدم کلید موفقیت در این مسیر، کوشش، اراده و باز هم کوشش است. 

یکی از ایرادهای وارد ش�ده به کس�ب و کارهای ریس�ک پذیر، عدم 
وجود یک مدل منسجم یا فقدان مدل پذیری برنامه های شغلی است. 

شما تا چه حد این انتقاد را درست می دانید؟ 
طبیعی است که نخس��تین ها همیشه بی نقص ترین ها نخواهند بود. بسیاری 
از فعالیت ها در کس��ب و کارهای نوپا، بدون مدلی مشخص اما بر پایه هدفی از 
پیش تعیین ش��ده جلو می روند. اما بگذارید تاکید کنم، بی برنامگی با ش��فاف 

نبودن مدل های برنامه متفاوت است.
 وقتی قرار اس��ت برای یک هدف از منابع مالی و انسانی مشخصی استفاده 

کنیم، بهتر است بی برنامه نباشیم. 

ش�ما بارها در مصاحبه های خود بر مثبت بودن ش�راکت یا مدیریت 
جمعی تاکید کرده اید، علت این موضوع چیست؟ 

من معتقدم راه اندازی شرایطی پر ریسک که چالش های ناشناخته متعددی 
را پی��ش رو دارد، به ش��کل فردی عمال فلج تلقی می ش��ود. بنابراین دقیقا به 
همان میزان که به اش��تراکات س��رمایه و جذب حامیان مالی اعتقاد دارم، به 
مدیریت چندبعدی و یکپارچه مدیران نیز معتقدم. ش��رکت هایی که قرار است 
با بحران های بازار، نوس��ان های مالی و شرایط ناشناخته رو به رو شوند، باید به 
روش های اس��تراتژیک مدیریت ش��وند. ضعف در مدیریت، درس��ت مثل یک 
ویروس مخرب به تمامی ارکان س��ازمان ها رسوخ می کند. این موضوع به طور 

اخص شرکت های نوپای جوامع در حال توسعه را تخریب می کند. 
جالب است بدانید برای مدیران خودمحور هم راه گریزی وجود دارد. بسیاری 
از مدیران تصور می کنند تشکیل کسب و کارهای ریسک پذیر و مدیریت جمعی 
با هم متناقض هس��تند و در نتیجه نیازی به ش��راکت احساس نمی کنند. این 
روزها اس��تفاده از مش��اوران مدیریت، همفکری های مقطع��ی با متخصصین 

مختلف و تشکیل مجمع های نیازسنجی سازمان بسیار متداول است. 
مدیران شرکت های ریسک پذیر می توانند برای حل مشکالت خود از چنین 
روش های جایگزینی برای مدیریت تمام وقت مش��ارکتی استفاده کرده و نرخ 

مشکالت موجود در سازمان های خود را به حداقل برسانند. 
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آغاز جشن های ملی کره شمالی 
همزمان با تهدیدهای نظامی آمریکا

در حالی که هزاران تن از س��ربازان کره ش��مالی در 
میدان کیم ایل س��ونگ و همزمان با آغاز جش��ن های 
این کش��ور دس��ت به رژه نظامی زدند، پیونگ یانگ از 
دولت آمریکا خواسته تا به »هیستری نظامی خطرناک« 
خود پایان دهد. به نوشته روزنامه گاردین، کره شمالی 
جش��ن های ملی خود را با رژه گس��ترده نظامی برای 
بزرگداشت تولد کیم ایل سونگ، بنیانگذار این کشور از 
روز شنبه آغاز کرد و هشدار داد که آماده است تا دست 
به شدیدترین اقدام در پاسخ به هرگونه تجاوزی از سوی 
آمریکا بزند، مگر آنکه دولت این کش��ور به هیس��تری 
نظامی خود پای��ان دهد. درهمین ح��ال گمانه زنی ها 
درباره اینک��ه پیونگ یانگ در حال آماده س��ازی برای 
انجام یک آزمایش جدید اتمی اس��ت، ش��دت گرفته 
اس��ت. خودروهای نظامی و ده ها هزار تن از س��ربازان 
کره ش��مالی میدان کیم ایل س��ونگ در پایتخت را با 
حض��ور خود پر کرده و با م��ارش نظامی وفاداری خود 
را ب��ه کیم جونگ اون، رهبر این کش��ور اعالم کردند. 
یکی از مقامات ارش��د کره شمالی با حضور در این رژه 
نظامی، آمریکا را به ایجاد وضعیت جنگی متهم کرد و 
گفت: ما به یک جنگ تمام عیار با یک جنگ تمام  عیار 
دیگ��ر پاس��خ می دهیم و با یک جنگ اتمی به ش��یوه 
خودمان پاس��خ خواهی��م داد. درحالی که ناو هواپیمابر 
کارل وینس��ون آمری��کا و گروه ضربتی آن به س��مت 
شبه جزیره کره در حرکت هستند، شبکه خبری رسمی 
کره شمالی به نقل از رئیس ستاد مشترک ارتش خلق 
این کش��ور هش��دار داد که علیه اقدامات تحریک آمیز 
آمریکا دس��ت به »مقابله ای بی رحمان��ه« می زند. این 
ش��بکه خبری در گزارش��ی اعالم کرد تصمیم آمریکا 
در اعزام ناوهای مسلح به آب های تنش زای شبه جزیره 
کره که با حمالت اخیر آمریکا در س��وریه و افغانستان 
همزمان است، تأکیدی بر این قضیه است که واشنگتن 
راه تهدید و ارعاب را برگزیده اس��ت. تقابل شدید ما با 
آمریکا و نیروی دریایی این کش��ور به شدیدترین وجه 
ممکن صورت خواهد گرفت. هیستری نظامی خطرناک 
دولت ترامپ به مرحله خطرناکی وارد ش��ده است که 

نمی توان از آن گذشت. 
منبع: فیگارو

 بازار دیابت
گوی رقابت گوگل و اپل

گ��وگل،  از  پ��س 
اپل هم ب��ه طراحی 
ی  ر ها سنس��و
روی  هوش��مندی 
آورد که به بیماران دیابتی کمک می کند. در حال حاضر 
دو ش��رکت اپل و گوگل، از عالقه مندان و بازیگران خالق 
صنعت کمک به بیماران دیابتی هستند. به گزارش جدید 
خبرگزاری CNBC، اپل در حال توس��عه سنسورهایی 
ب��رای اندازه گیری می��زان قند خون با ه��دف کمک به 
مبتالیان دیابت اس��ت. این کمپانی ظاهرا تیمی کوچک 
از مهندس��ان بیومکانیک را به اس��تخدام خ��ود درآورده 
ت��ا روی این پروژه کار کرده و می��زان گلوکز را از طریق 
ارتباط با پوس��ت -به جای تست قند خون به روش های 
سنتی تر- اندازه گیری کنند. اپل تیم بیومکانیک خود را به 
جای استقرار در مقر اصلی، به دفتری در پالو آلتو منتقل 
کرده و شاید به همین دلیل برخی می گویند این شرکت 
مخفیانه در حال توسعه پروژه خود است. گفته می شود که 
مهندس��ان طی حداقل پنج سال گذشته مشغول توسعه 
ای��ن تکنولوژی حس��گر بوده اند و پروژه ح��اال در مرحله 
آزمایش در درمانگاه های محلی اس��ت. ط��رح این پروژه 
قبال توس��ط استیو جابز مطرح ش��ده بود و اگر در نهایت 
به موفقیت منتهی شود می تواند تحولی عظیم در زمینه 

پزشکی و درمان دیابت ایجاد کند. 
گوگل، نخس��تین ش��رکت فناوری بود که در سال 
2014 پ��ا ب��ه این عرصه گذاش��ت. این ش��رکت با 
سرمایه گذاری مش��ترک با غول داروسازی سوئیسی 
به نام نوارتیس موفق به س��اخت لنز تماسی شد که 
قند خ��ون را اندازه می گرفت و بعد ه��ا امتیاز آن را 
به شرکت سوئیس��ی واگذار کرد. به تازگی نیز اعالم 
ش��د که ش��رکت زیرمجموعه آلفابت )گوگل مادر(، 
Verily Life Sciences، در ح��ال هم��کاری ب��ا 
یک ش��رکت داروسازی فرانسوی به نام سانوفی برای 

تأسیس یک کمپانی جدید به نام اُوندو است. 

رقابت دو شرکت توانمند 
ب��ازار هدف برای رقابت دو ش��رکت اپل و گوگل در 
زمینه کمک به بیماران دیابتی بس��یار مهم اس��ت. به 
گزارش انجمن بین المللی دیابت، از هر 11 بزرگس��ال 
یک نفر به دیابت مبتالست. این بیماری در کشور های 
توسعه یافته و کلیدی، به دلیل سبک زندگی کم تحرک 
و رژیم ه��ای غذایی ناس��الم و پرخوری بیش��تر دیده 
می ش��ود. در ایاالت متحده آمریکا بیش از 20میلیون 
نفر به دیابت مبتال هستند و در سال 2014هزینه های 
س��المت بیماران دیابتی نزدیک به 281 میلیارد دالر 
برآورد ش��ده بود. ش��رکت های گوگل و نووارتیس در 
ابتدای همکاری خود امیدوار بودند سهم زیادی از بازار 

را تصاحب کنند. 
اپل ه��م ب��ا طراح��ی حس��گر هایی ک��ه قابلیت 
اندازه گی��ری قند خ��ون را دارند، در ح��ال ورود به 
این بازار اس��ت. البته هنوز جزیی��ات دقیقی درباره 
این فناوری ارائه نش��ده، اما ش��واهد نش��ان می دهد 
که این ش��رکت قصد دارد تا حسگرهای نوری برای 
اندازه گیری س��طح گلوکز از طریق پوس��ت استفاده 
کن��د. این حس��گرها اطالع��ات دریافت��ی را به اپل 
واچ  )س��اعت هوش��مند اپل( ارسال کرده که همین 
امر اس��تفاده از این س��اعت ها را به نیازی مبرم برای 

اکثریت افراد تبدیل می کند. 

  دیژیان)Dijian Zeng(، یک دانشجوی 
دانشگاه نیویورک که ش��ش هفته از زندگی 
خ��ود را به طور نامحس��وس در یک کارخانه 
چین��ی Pegatron در می��ان کارگران آن 
گذران��ده، از زندگی روزم��ره کارگران چینی 
و مدت اقام��ت خود می گوید. این کارخانه با 
ح��دود 50 هزار کارگر، ی��ک کارخانه مونتاژ 
گوش��ی های آیفون تحت نظارت اپل و یکی 
از مکان هایی اس��ت که پرمنفعت ترین تلفن 

هوشمند جهان به تولید می رسد. 
در واقع دیژیان، برای انجام پروژه پایان نامه 
خود و جمع آوری اطالع��ات به این کارخانه 
چین��ی رفت. این دانش��جو ک��ه خودش هم 
اهل چین اس��ت، برای کمک به یک سازمان 
غیر دولت��ی فعال در زمینه حقوق بش��ر برای 
بررس��ی وضعیت کارگران چینی به کارخانه 
مونتاژ اپ��ل در تایوان رف��ت. او این کارخانه 
واقع ش��ده در نزدیکی ش��انگهای را انتخاب 
کرده چ��ون تاکنون گزارش ه��ای متعددی 
مبن��ی ب��ر رعایت نک��ردن ش��رایط کاری و 
وضعیت اس��فناک کارگران درب��اره آن تهیه 
ش��ده بود. س��ال 2013، گزارش هایی مبنی 
ب��ر خودکش��ی و مرگ چند ت��ن از کارگران 
این کارخانه منتش��ر ش��د. شبکه BBC هم 
در سال 2014 گزارش تکان دهنده ای درباره 
وضعی��ت این کارخانه تهیه ک��رد که پس از 
آن اپ��ل با انج��ام ممیزی، دس��تور افزایش 
تع��داد کارگرانش را داد. س��ال ها بود که اپل 
درباره شرایط کاری وحشتناک کارگران این 
کارخانه از س��وی انجمن های حقوق بش��ری  
مورد اتهام بود و حاال این حس کنجکاوی را 
برمی انگیزد که اوضاع در این کارخانه چگونه 

پیش می رود. 
با وج��ود ایجاد تغییر در وضعیت کارگران، 
این کارخانه از س��وی سازمان دیده بان حزب 
کارگر چی��ن متهم اس��ت که در س��پتامبر 
و اکتب��ر 2015، رقمی براب��ر با 12۶1 مورد 
اضاف��ه کاری غیر قانون��ی داش��ته ولی خود 
پگاترون معتقد اس��ت ک��ه در آن بازه زمانی 
تعطیالت زی��ادی وجود داش��ته و به همین 
دلیل، پرداختی کارگران س��ه برابر شده و در 

کل، این اتهامات بی اساس است. 
دیژیان هم می خواست بداند آیا واقعا وضع 
ب��رای کارگران چینی در این کارخانه پس از 
رسوایی اپل فرق کرده یا نه؟ به همین خاطر 
تابستان سال گذشته به مدت شش هفته در 
این کارخانه که نامش Changshou است 

کار کرد. 

ورود به کارخانه 
پس از انجام معاینات فیزیکی و یک سری 

کاغذ ب��ازی، دیژیان به طور رس��می و امضای 
ق��راردادش، برای آغاز تجربه ش��ش هفته ای 
فوق العاده ای وارد کارخانه می ش��ود. دیژیان 
می گوید مساحت این کارخانه تقریبا مساوی 
با ۹0 زمین فوتبال اس��ت. در داخل آن، یک 
میدان بزرگ، یک ایستگاه آتش نشانی، اداره 
پس��ت و حتی یک ایستگاه پلیس قرار گرفته 
اس��ت. اتوبوس های مدرن و پر سرعت در آن 
تردد می کنند، کافه هایی بزرگ دارد و فضای 

سبز هم در آن به وفور یافت می شود. 
 او در خ��ط مونتاژی کار می کرد که روزانه 
باید بلندگو های آیفون۶ و پس از آن آیفون7 
را با کم��ک یک پیچ گوش��تی در جای خود 
قرار م��ی داد. او حج��م کاری اش را در طول 
این م��دت این گونه برآورد می کند که روزانه 
به طور میانگین 1800 پیچ را با دست هایش 
می بس��ت. او می گوید:»روز ه��ای اول بای��د 
خود را به ریتم کار خط مونتاژ می رس��اندم، 
وقت اس��تراحت یا فکر کردن ب��ه هیچ چیز 
دیگری را نداش��تم و این مرا به شدت خسته 
می کرد.« او ادام��ه می دهد:»بعد از اینکه به 
س��رعت خط عادت کردم، فق��ط و فقط کار 
بود و وقت هیچ کار دیگری نداشتم و متوجه 
هیچ چیز دیگری هم نمی شدم. بردن هرگونه 
لوازم الکترونیکی به داخل خط مونتاژ ممنوع 
اس��ت و به همی��ن دلیل کارگران به ش��دت 
حوصله ش��ان از کار سر می رود. گاهی هم که 
کارگران ب��ا یکدیگر صحبت می کردند، مدیر 
خ��ط با ناراحت��ی و لحنی تند ب��ه آنها تذکر 
م��ی داد که صحبت نکنند و سرش��ان به کار 

خودشان باشد.« 

شکنجه ای واقعی 
بدترین تجرب��ه کاری او مدت این ش��ش 
هفت��ه، زم��ان تس��ت و تولید آیف��ون7 بود. 
دیژیان در این باره می گوید:»باید روزی پنج 
گوشی آیفون تولید می کردیم و برای همین 
باید روزی 12 ساعت بدون پرداختن به هیچ 
کار دیگری فق��ط کار می کردیم که این یک 
شکنجه واقعی بود.« دیژیان شیفت شب کار 
می کرد. از س��اعت 1۹:30 تا 7:30 صبح روز 
بعد. او تعریف می کند که در زمان استراحت 
10دقیقه ای که داشتند، بسیاری از کارگران 
می خوابیدن��د ولی واقعا این اس��تراحت چند 
دقیقه ای خ��ودش یک نبرد واقع��ی بود. در 
این 10دقیقه، یا باید استراحت می کردیم یا 
اگر می خواستیم به توالت برویم یا نوشیدنی 
صرف کنیم، باید ت��ا بیرون کارگاه می رفتیم 
و برمی گش��تیم که زم��ان اس��تراحت تمام 

می شد.« 
دیژیان تعریف می کن��د افرادی که در این 
کارخان��ه کار می کنن��د به دلی��ل کم بودن 
دس��تمزد، باید س��اعات اضافه کاری داشته 

باش��ند تا بتوانن��د نیازهای ش��ان را برآورده 
س��ازند. دیژی��ان در روایت خود از ش��رایط 
کارگران چینی در ای��ن کارخانه از همکاری 
می گوید که 11 روز متوالی کار کرده بود، اما 
در عین حال می گوید که شرکت در رابطه با 
س��اعت های اضافه کاری که 50درصد حقوق 

بیشتر داشتند، بسیار سختگیر بود.
 دژی��ان می گوید:»م��ردان و زنان��ی که 
در Pegatron کار می کنن��د، زمانی  که 
می خواهن��د وارد کارخانه ش��وند، باید از 
اسکنرهای چش��می عبور و کیف های شان 
را از گیت های بازرس��ی رد کنند. س��اعت 
حضورش��ان ثب��ت می ش��ود ت��ا مدیران 
کارخان��ه اطمینان حاص��ل کنندکه هیچ 
کارگری، اضافه کار بیش از اندازه ای ندارد 
و بیش��تر از حد مجازی که تعیین ش��ده، 

کار نمی کند.« 
دژی��ان درباره دس��تمزد می گوید کارگران 
چ��ون در خ��ود کارخانه زندگ��ی می کنند، 
ماهانه 500دالر با کس��ر هزینه اقامت و غذا 
دریاف��ت می کنند. دژی��ان در یک خوابگاه با 
هف��ت نفر دیگر بین 18 تا 28 س��ال زندگی 
می کرد که برخی از آنها تحصیلکرده بودند و 
برخی هم مدرک دانش��گاهی داشتند. دژیان 
تعریف می کند که در خوابگاه همه چیز آرام 
بود و بعضی ها می خوابیدند و بعضی هم روی 
گوشی های همراه خود فیلم تماشا می کردند. 
ب��ه گفت��ه او، کارگ��ران می توانس��تند برای 
بازی های ویدئویی به کافی نت کمپ بروند و 
از رس��توران و زمین بسکتبال استفاده کنند. 
دژیان می گوید:»کارگران این کارخانه شبیه 
بقیه هستند. آنها با هم از فیلم های ترسناک، 
بازیگران مورد عالقه شان یا تنش میان چین 

و آمریکا صحبت می کنند.«
 براس��اس گفته های او پروفای��ل کارگران 
بس��یار متن��وع بود و آنه��ا از همه اقش��ار و 
طبق��ات اجتماعی بودند و از همه جای چین 

افرادی در پگاترون کار می کردند. 
دژیان به طور خالصه درباره این س��وال که 
نظ��ر همکاران س��ابق او در کارخان��ه مونتاژ 
اپل در چین، راجع به شغل ش��ان چیس��ت؟ 
می گوید:»آنها از ش��غل خود متنفر نیستند، 
ام��ا به آن عش��ق ه��م نمی ورزن��د. آنها کار 
می کنن��د و در قبال آن دس��تمزد می گیرند. 

همین.«
س��وتیتر: این کارخانه از س��وی س��ازمان 
دیدبان حزب کارگر چین متهم اس��ت که در 
سپتامبر و اکتبر 2015، رقمی برابر با 12۶1 
مورد اضافه کاری غیر قانونی داشته، ولی خود 
پگاترون معتقد اس��ت ک��ه در آن بازه زمانی 
تعطیالت زی��ادی وجود داش��ته و به همین 
دلیل، پرداختی کارگران س��ه برابر شده و در 

کل، این اتهامات بی اساس است. 

یک دانشجو از زندگی روزانه کارگرانی می گوید که در کارخانه چینی آیفون کار می کنند 

روایتی از کارخانه مرموز تولید آیفون در چین

قــاب

کیوسـک

منطقه آزاد
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۵۵ میلیون واجدشرایط در رفراندوم امروز ترکیه حاضر می شوند . بعد از هفته ها برگزاری کمپین های پرشور »آری« 
و »نه« درباره تغییرات قانون اساسی، امروز ) یکشنبه ( ترکیه شاهد رفراندوم سرنوشت ساز خود خواهد بود. به نقل 

از روزنامه حریت، در این همه پرسی نزدیک به ۵۵ میلیون شهروند ترکیه واجد شرایط رأی دادن هستند.
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تقریب��ا همیش��ه اف��راد ب��اور دارند که ه��وش یک چیز ذاتی اس��ت و از ب��دو تولد 
مش��خص می ش��ود و نمی توان برای باال بردنش کار خاصی انج��ام داد. همان طور که 
ح��دس می زنید این عقیده غلط اس��ت. عادت های مان تمام زندگی ماس��ت و عادت ها 
س��رگرم کننده و انگیزه بخش  هس��تند و در جای خود می توانند تأثیر فوق العاده ای بر 
هوش ما بگذارند. استفاده درست از این عادت ها و خلق عادت های مؤثر می تواند شما 
را به فردی باهوش تر تبدیل کند. لیست زیر عادت هایی است که به کار بردن آنها شما 
را به فردی باهوش تر با ذهنی س��ریع و همیش��ه آماده تبدیل می کند. باهوش تر شدن 
چیزی نیس��ت که یک شبه اتفاق بیفتد، اما شما می توانید با یک سری عادات روزانه در 

طی مدتی هوش خود را افزایش دهید. 
خیلی از افرادی که ش��ب ها دیر می خوابند، به هیچ وجه حاضر نیستند از این عادت 
دس��ت بکش��ند. این افراد از سکوت و تاریکی ش��ب برای طرح ایده های خالقانه الهام 
می گیرند و به قول خودش��ان، جرقه  نوآوری هایی در ذهن ش��ان زده می ش��ود که در 

روشنایی روز محال است به فکرشان خطور کند. 
فرزن��د بزرگ خانه بودن مزیت های��ی دارد از جمله اینکه مجبور هس��تید راهنمای 
خواهرها و برادرهای خود باشید. محققان نروژی با بررسی تست آی کیوی نظامیان به 
این نتیجه رس��یدند که متوس��ط آی کیوی فرزندان اول 103 است، فرزندان دوم نمره 
100 را ب��ه خود اختصاص دادند، درحالی که آی کیوی فرزندان بعدی ۹۹ تخمین زده 

شد. 
ای��ن تف��اوت رابطه منحص��ر به فرد فرزن��دان بزرگ تر خانه را با والدی��ن و خواهر و 
برادرهای کوچک تر توجیه می کند. باهوش بودن یکی از ویژگی هایی اس��ت که گاهی 
ذاتی و گاهی اکتس��ابی اس��ت، اما چیزی که کامال واضح اس��ت آنها به چیز هایی فکر 
می کنند که با س��ایر مردم کامال متفاوت اس��ت و طبیعتا رفتارش��ان نیز ش��باهتی با 
دیگران ندارد. برای آنکه باهوش تر به نظر برس��ید، حتما نباید یک معمای س��خت را 
حل کنید یا پاس��خ س��والی پیچیده را بدانید. فن بیان و برقراری ارتباط با دیگران هم 
میزان هوش شما را به دیگران نشان می دهد. از نظر مردم دنیا آدم هایی که دامنه لغات 

غنی تری دارند، آدم های خالق تر و باهوش تری هستند. 
کس��انی که دامنه لغات وس��یعی دارند، سریع تر استخدام می ش��وند، سریع تر ترفیع 
می گیرند و دیگران بیش��تر به حرف های ش��ان گوش می دهند، بنابراین برندگان بزرگ 
از کلمه ه��ای کامل و پرمعنا اس��تفاده می کنن��د، ولی هیچ وقت هم حرف های ش��ان 
غیرطبیعی و نامناسب به نظر نمی رسد. کلمه هایی که آنها به کار می برند کامال مناسب 
با موقعیت است و با همان دقتی کلمه های شان را انتخاب می کنند که بلوزشان را. آنها 
واژه هایی را استفاده می کنند که با شخصیت شان و منظوری که دارند مناسب باشد. 

نوشتن احساسات 
روی کاغذ آوردن احساس��ات مزایای زیادی دارد که افزایش هوش یکی از آنهاست. 
نوش��تن باعث می ش��ود مهارت ه��ای زبانی تان باالتر ب��رود و همچنین به گس��ترش 
مهارت ه��ای مهمی مانن��د تمرکز، خالقی��ت، تخیل و ادراک کم��ک می کند. معموال 
نویس��نده ها به عنوان افرادی با بهره هوش��ی باال شناخته می شوند. شما می توانید دفتر 
خاطرات داشته باشید یا وبالگی برای خودتان بسازید. به هر شکلی که نوشتن را تجربه 
کنید باعث می شود که به تصاویر ذهی تان شکلی ببخشید و این ابراز احساسات راهی 

عالی برای باهوش تر شدن تان است. 
سفر

س��فر عالوه بر آنکه راهی برای از بین بردن روزمرگی محس��وب می شود می تواند به 
باال بردن هوش ش��ما هم کمک کند. مراحل جس��می و ذهنی که در فرآیند یک سفر 
وجود دارد باعث می شود که استرس کمی داشته باشید و وقتی از اضطراب رهایی پیدا 
می کنید با آرامش و تمرکز سوژه های اطراف تان را مشاهده کنید و درک تان از مسائل 
را افزایش دهید. هر مکان تازه ای برای مس��افرت چیز های تازه ای دارد که به ش��ما یاد 
بدهد. در طول یک س��فر ش��ما با افراد، غذاها، فرهنگ و س��بک زندگی های مختلفی 
برخورد می کنید که می تواند ایده هایی را به ذهن ش��ما بیاورد که پیش از آن هیچ گاه 

به فکرش نیفتاده بودید. 
آشپزی

بس��یاری از ما فکر می کنیم آش��پزی فقط وقت تلف کردن اس��ت و مدام به دنبال 
ف��رار از آن هس��تیم، اما به جای غر زدن باید خوش��حال باش��ید که فرصت آش��پزی 
کردن دارید. کس��انی که مرتبا آش��پزی می کنند به ویژه آنهای��ی که غذاهای متنوعی 
می پزند خالقیت های زیادی دارند. آنها خودش��ان را برای کیفیت غذا مقید می کنند و 
از تجربه کارهای تازه ترس��ی ندارند و اهمی��ت فوق العاده به جزییات می دهند. هنگام 
آش��پزی مش��غول همزمان انجام دادن چند کار، محاس��به دقیق و تصمیم گیری های 
س��ریع هس��تید. با این همه مهارتی که از آشپزی به دس��ت می آورید از آنچه هستید 

باهوش تر می شوید. 
مدیتیشن

مدیتیش��ن باعث می ش��ود روی خودتان تمرکز کنید و خود حقیقی تان را بشناسید. 
مدیتیش��ن اضطراب ش��ما را کاهش می دهد و با ذهنی آرام تر ش��ما می توانید بس��یار 
مؤثر ت��ر از قبل ب��ه برنامه ریزی، تفکر و یاد گیری بپردازید. مدیتیش��ن پیوس��ته باعث 
 می ش��ود تا کنترل کامل خودتان را داش��ته باش��ید. آگاه بودن از مس��ائلی که باعث 
به هم خوردن تمرکزتان می ش��ود و راه های مؤثر کنترل داشتن بر خود تأثیر شگرفی 

بر هوش شما دارد. 
یاد گرفتن یک زبان تازه 

ی��اد گرفتن یک زبان تاره هیچ وقت کار آس��انی نبوده ام��ا قطعا مزایای زیادی دارد 
که باهوش تر کردن ش��ما یکی از آنهاست. فرآیند یادگیری یک زبان شامل بخش هایی 
مثل تحلیل قواعد دستوری و به ذهن سپردن لغات تازه است که باعث افزایش هوش 
و سالمت مغز ش��ما می شود. بارها از طریق تجربیات علمی مختلف ثابت شده افرادی 
که هوش زبانی باالیی دارند در برنامه ریزی و تصمیم گیری و حل مشکالت عالی عمل 

می کنند. 
یادگرفتن موسیقی

موس��یقی احساسات پیچیده ای را که درون شما وجود دارد بیدار می کند. تحقیقات 
مختلف نش��ان داده اس��ت که هم نواختن یک ساز و هم گوش دادن به موسیقی باعث 
افزایش عملکرد حافظه می ش��ود. سخت گیری و زمان بر بودن یادگیری یک ساز، صبر 

را نیز به شما می آموزد و باعث می شود تمرکزتان نیز باال تر برود. 

به چالش کشیدن ذهن 
همانطور که باید پیوس��ته ورزش کنید تا بدن تان را س��المت و ش��اداب کنید باید 
ذهن تان را نیز با انجام دادن کارهای تازه سرحال و منعطف نگه دارید. راه های زیادی 
برای ش��اداب نگه داش��تن ذهن و به چالش کشیدن مداوم آن وجود دارد. فعالیت ها و 
عادت های ساده ای مثل حل کردن جدول های سودوکو، پازل ها و معماها. این کارهای 
در ظاه��ر کوچک به ش��ما کمک می کند ک��ه در موقعیت های مختل��ف واکنش هایی 

خالقانه داشته باشید و مسائل را از زوایای مختلف ببینید. 
ورزش

بدن س��الم به داش��تن ذهن س��الم کمک می کن��د. مغز هم مانند یک��ی از عضالت 
بدن شماس��ت. پیوس��ته ورزش کردن باعث می ش��ود ذهن و بدن شما همان گونه که 
باید فعالیت داش��ته باش��ند. ورزش باعث کاهش اضطراب می ش��ود و به ش��ما کمک 
می کند تا بهتر بخوابید. تحقیقات مختلفی روی انس��ان ها و موش ها نش��ان داده است 
که فعالیت های ورزشی قلبی و عروقی می تواند مولد سلول های مغزی بیشتری باشد و 

عملکرد کلی مغز را بهبود بخشد. 
مطالعه زیاد 

مطالعه باعث کاهش اضطراب می شود، کمک می کند تا احساسات پیچیده را تجربه 
کنید و درباره مسائل مختلفی به شما آموزش می دهد و تمام این موارد باعث می شود 
شما احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید. مطالعه برای افزایش آگاهی شما 
نسبت به یک مسئله بسیار مهم است و شما را برای رویارویی با شرایط مختلف آماده 

می کند و کمک می کند راه های بهتری برای دستیابی به اهداف تان پیدا کنید. 

عادت هایی که باهوش تان می کند

پیشنهاد

ترجمه: رامین پروین گنابادی 
Lifehack :منبع
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