
وزیر بهداش��ت گفت 102 قلم داروی ایرانی 
در عراق ثبت ش��ده اس��ت که صادرات آنها به 

این کشور در حال انجام است.
به گزارش ایس��نا، وزیر بهداشت در صبحانه 
کاری در محل سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در بغداد و دیدار با س��فیر جمهوری اس��المی 
ای��ران در ع��راق تاکید کرد: با ع��زم و اراده در 
صنع��ت دارویی کش��ور باید زمین��ه صادرات 

دارویی را فراهم کرد.
هاشمی با بیان اینکه در کشور عراق نیز باید 
فرهنگ مصرف دارو به گونه ای باشد که اعتماد 
ب��ه مصرف داروهای ایرانی ایجاد ش��ود، افزود: 
البت��ه این امر با تالش های تی��م جدید وزارت 

بهداشت عراق در حال انجام است.
ایج��اد  ب��ر  کش��ورمان  بهداش��ت  وزی��ر 
فرهنگ س��ازی به منظ��ور ارائ��ه توانمندی ها، 
ظرفیت ها و کیفیت محصوالت دارویی کش��ور 
در ع��راق تاکید کرد و افزود: با ایجاد این فضا، 
اقالم ثبت ش��ده دارویی در عراق به زودی وارد 
این کش��ور ش��ده و بازار مصرف خ��ود را پیدا 

می کند.
بناب��ر اع��الم وب دا، پی��ش از س��خنان وزیر 
بهداش��ت، مسجدی- سفیر ایران در عراق- نیز 
گزارش��ی از مقدمات و اقدامات صورت گرفته 
جهت اجرایی کردن تفاهمنامه ای که در حوزه 
دارو، درمان و تجهیزات پزش��کی در گذش��ته 
صورت گرفته بود، ارائه داد و درخواس��ت کرد 
ک��ه رفت و آمدهای دوطرف��ه در این خصوص 

ادامه یابد.
مس��جدی پیش��نهاد کرد که ب��رای اجرایی 
ش��دن تفاهمنامه همکاری دو کشور، نماینده 
دائمی از وزارت بهداشت و صنایع دارویی ایران 
در عراق مس��تقر شوند تا توافقات قبلی در این 

حوزه ها نیز پیگیری شوند.

س��فیر جمهوری اس��المی ایران در عراق در 
خصوص ح��وزه آم��وزش پزش��کی و تامین و 
تجهیزات پزش��کی نیز گفت: طرف های عراقی 
عالقمن��د هس��تند ک��ه در ای��ن حوزه ه��ا نیز 

همکاری داشته باشند.
وزی��ر بهداش��ت همچنین گف��ت: ۹۵درصد 
داروه��ای م��ورد نیاز کش��ور در داخ��ل تولید 
می ش��ود و به بیش از ۴0 کش��ور دنیا صادرات 

دارو و تجهیزات پزشکی داریم.
به گزارش مهر، دکتر سید حسن هاشمی در 
پاس��خ به س��وال خبرنگاری مبنی بر چگونگی 

روابط بین وزارت بهداشت ایران و عراق، گفت: 
روابط بین وزارت بهداش��ت جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری عراق بس��یار مطلوب و موثر 
و درعین حال دوجانبه و چندجانبه در مجامع 

بین المللی و منطقه ای است.
هاشمی ادامه داد: در حوزه بهداشت، درمان، 
دارو و تجهیزات پزشکی با عراق همکاری داریم 
و نیز با وزارت عل��وم جمهوری عراق در حوزه 

آموزش پزشکی، همکاری های موثری داریم.
وزیر بهداشت در ادامه تصریح کرد: به دنبال 
اتفاقات��ی ک��ه در س��ال های اخیر افت��اده، چه 

درحیطه پیشگیری از بیماری های واگیر مانند 
وب��ا و فلج اطفال و چه در حمایت از رزمندگان 
ش��ریف عراقی در مقابله با داعش و دش��منان 
ملت ع��راق، همواره در کنار وزارت بهداش��ت 

جمهوری عراق بوده و هستیم.
وی در پاس��خ ب��ه س��وال یک��ی دیگ��ر از 
خبرن��گاران مبنی بر اینکه زمینه های همکاری 
بین دو کشور را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: 
زمینه های همکاری زیادی پیش روی ما وجود 
دارد و امیدوارم در مذاکرات دوجانبه به نتیجه 
مطلوب برس��یم. ما در طول ۳۸ س��ال گذشته 
تجارب زیادی را کسب کردیم و در صورتی که 
طرف عراقی تمایل داشته باشد، این تجارب را 

تقدیم عزیزان عراقی خواهیم کرد.
هاش��می در ادام��ه در م��ورد همکاری های 
دارویی دو کش��ور نیز اظهار داش��ت: ۹۵درصد 
داروه��ا در ایران تولید داخل اس��ت و به بیش 
از ۴0 کش��ور دنی��ا ص��ادرات دارو و تجهیزات 
پزشکی داریم اما سهم ما از بازار دارو در عراق 

کمتر از نیم درصد است.
وزیر بهداشت ادامه داد: از آنجا که دارو یکی 
از ذخایر اس��تراتژیک هر کش��وری محس��وب 
می ش��ود، عالقه مندیم ک��ه با رعای��ت قانون، 
ش��رکت های ایران��ی بتوانند با تولی��د دارو در 

عراق وارد بازار این کشور شوند.
هاش��می در پاسخ به پرسش خبرنگار عراقی 
درخص��وص انتقال تج��ارب دو کش��ور گفت: 
تجارب ما در کاهش وابس��تگی به شرکت های 
بین المللی در موضوع دارو و تجهیزات می تواند 
کش��ور عراق را توانمند کند تا در آینده س��هم 
خ��ود را در تولی��د دارو ک��ه درح��ال حاض��ر 
1۵درصد است، به اعداد بیشتری افزایش داده 
و وابستگی ش��ان برای تامی��ن دارو به خارج از 

کشور را به حداقل برسانند.

فرزاد پیلت��ن معتقد اس��ت هرچند صادرات 
ایران به ۳0 کش��ور آفریقایی در س��ال گذشته 
صد درصد افزایش یافته اس��ت، اما بازار تجاری 
ایران و مصر در س��ال 1۳۹۵ نس��بت به س��ال 

1۳۹۴ دچار انحراف شده است.
فرزاد پیلت��ن با اعالم این خب��ر که صادرات 
ایران به ۳0 کش��ور آفریقایی در س��ال 1۳۹۵ 
افزایش صد درصدی یافته اس��ت، خاطر نش��ان 
کرد: در مجموع ۵۴ کشور آفریقایی وجود دارد 
که ایران با حدود ۴0 کش��ور از این تعداد دارای 

رابطه تجاری است. 
وی در مورد بیشترین مواد صادراتی از ایران 
به کشورهای آفریقایی گفت: شیرینی، شکالت، 
روغن ه��ای صنعتی، م��واد پتروش��یمی، قیر و 
مصالح ساختمانی از عمده موارد صادراتی ایران 

و آفریقایی س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران در مدی��رکل دفت��ر بازرگانی کش��ورهای عربی به کشورهای آفریقایی هستند. 

ادام��ه از انحراف در بازار تج��اری ایران و مصر 
خب��ر داد و اظهار ک��رد: ارزش دالری صادرات 
انجام ش��ده از ایران به مصر طی س��ال 1۳۹۴ 
ح��دود ۳10 میلیون دالر بوده ک��ه این رقم در 
س��ال 1۳۹۵ به حدود 1۹۵ میلیون دالر رسیده 
اس��ت که این موضوع نش��ان دهنده انحراف در 

بازار تجاری دو کشور است. 
پیلتن اف��زود: زمانی که ب��ا افزایش یا کاهش 
ش��دید حجم تج��اری میان دو کش��ور روبه رو 
هستیم این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. 
در م��ورد مصر نیز یا این کش��ور بازار جدیدی 
پیدا ک��رده و نیاز خود را از آنجا تأمین می کند 
یا اینکه ایران کاالهای تجاری خود را به کشور 
دیگری می فرس��تد و ما نیز ب��ازار جدیدی پیدا 
ک��رده که این مس��ئله باید مورد بررس��ی قرار 

گیرد. 

صادرات دارویی و تجهیزات پزشکی ایران به ۴۰ کشور دنیا

دبیرکل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت مطرح کرد

افزایش ۲ برابری صادرات ایران به ۳۰ کشور آفریقایی

۳
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آغاز پرداخت همراه به زودی در شبکه بانکی

 مانا و سهند هم آمدند

دبیر شورای عالی مناطق آزاد مطرح کرد 

 جذب بیش از ۳1۰۰ میلیون دالر
سرمایه گذاری خارجی در سال 95

1۳

در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، رشد صادرات همچنان در دستور کار دولت قرار دارد

صادرات؛ هدف نخست
پیشی گرفتن صادرات کاال و خدمات غیرنفتی از واردات، یکی از اهداف 
مهم کشور طی 20 سال گذشته بوده است. رشد صادرات غیر نفتی همواره 
در مرکز توجه قرار داش��ته و دولت ها از آن به عنوان یکی از موفقیت های 

مهم خود در دوران مدیریت ش��ان بر کش��ور یاد می کنند. کلمه صادرات 
1۳ بار در بندهای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی تکرار شده و این 
حاکی از اهمیت آن در رش��د و توس��عه اقتصاد ایران است. این اهمیت 

به گونه ای است که می توان گفت هدف نخست کشور در اقتصاد در چند 
س��ال گذشته و در سال جاری به  درستی افزایش صادرات در بخش های 
مختلف بوده است. اخبار صفحات 1، 2 و ۳ را در این راستا دنبال کنید. 

با بهره برداری از بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی خاورمیانه 

ایران صادرکننده بنزین شد

خبــر

۲

آم��ار گمرک جمهوری اس��المی ایران نش��ان دهنده 
صادرات ۸10 ه��زار و 1۳۸ تن مس و محصوالت پایین 
دس��تی به ارزش 662 میلیون دالر در سال 1۳۹۵ است 
که همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی، از نظر وزن و 
ارزش نسبت به سال 1۳۹۴ به ترتیب 1۴7 و 1۳1 درصد 

رشد نشان می دهد. 
به گزارش ایس��کانیوز، جداول آماری روشن می کند از 
مجم��وع ۵7 میلی��ون و 6۸۴ ه��زار و 16۴ تن صادرات 
بخش معدن و صنایع معدنی در س��ال 1۳۹۵ سهم مس 

و محصوالت پایین دستی 1.۴درصد بود. 
همچنی��ن از7  میلیارد و 2 میلیون دالر ارزش صادرات 
بخش معدن و صنایع معدنی در سال 1۳۹۵، سهم مس 

و محصوالت پایین دستی ۹.۴ درصد ثبت شد. 
عالوه براین س��ال گذش��ته بالغ بر 6 هزار و ۵۵6 تن 
واردات مس و محصوالت پایین دستی صورت گرفت که 

ارزش آن به رقم ۴1 میلیون دالر رسید. 
در این مدت واردات مس و محصوالت پایین دس��تی 
آن از نظ��ر وزن و ارزش در مقایس��ه با س��ال 1۳۹۴ به 

ترتیب ۳۴ و 1۹درصد افزایش یافت. 
برپایه آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در زمینه تولید کاالهای منتخب معدنی و صنایع 
معدنی، میزان تولید کاتد مس در 11 ماهه پارس��ال به 
17۳ هزار تن رس��ید و نس��بت به دوره مش��ابه در سال 
1۳۹۴ که 17۳هزار و 200 ت��ن بود، 0.1 درصد کاهش 

نشان می دهد. 
همچنی��ن می��زان کاتد م��س تولی��دی در بهمن ماه 
پارس��ال 1۵ ه��زار و 600 ت��ن ش��د که در مقایس��ه با 
بهمن م��اه 1۳۹۴ ک��ه 1۵ه��زار و ۵00 تن بود، رش��د 

0.6درصدی را ثبت کرد. 
برپایه جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
سال 1۳۹۳ تولید کاتد مس 1۹۳ هزار و 600 تن بود. 

بررسی ها نشان می دهد درآمد ارزی حاصل از صادرات 
مصنوعات مس��ی همواره از صدور مس خام بیشتر بوده 
اس��ت و در دوره 1۵ س��اله  )1۳۹۳-1۳7۹(، حداکث��ر 
مق��دار آن در س��ال 1۳۹0 ب��ه ارزش 777میلیون دالر 

ثبت شد. 
اطالعات موجود نش��ان می دهد در سال 1۳۹۳ چین 
۹۹.۹7 درصد از س��نگ مس و کنسانتره مورد نیاز خود 
را از ایران وارد کرد و سایر کشورها سهم 0.0۳ درصدی 

داشته اند. 
همچنین ترکیه، امارات و هند در مجموع ۹2.2 درصد 
از ص��ادرات بخش مصنوعات ای��ران را جذب کردند که 

ترکیه با 7۳.6درصد باالترین سهم را داشت. 
س��ال 1۳۹۳ نزدیک به 1۵6 هزار تن مس خام و 62 

هزار تن مصنوعات مسی به ۳۳کشور صادر شد. 
 1۳7۹  1۳۹۳- دوره  در  فیلیپی��ن  و  چی��ن   هن��د، 
)1۵ س��اله( ب��ه ترتی��ب ۳6.2، ۳۴.۸ و 1۸.2 درصد از 

صادرات مس خام کشورمان را جذب کردند. 
البته آمارهای غیررسمی، میزان صادرات زنجیره مس 
کشور در س��ال 1۳۹۴ را به وزن 2۴2 هزار تن و ارزش 

17۳ میلیون دالر نشان داد. 
س��ال 1۳۹۴، مس پس از فوالد، سیمان و آلومینیوم 
رتبه چهارم صادرات کشور را به خود اختصاص می داد. 
بیش��ترین حجم صادرات مس در سال 1۳۹۴ به چین  
)۳6 درص��د(، ترکیه  )1۸درص��د(، عمان  )17 درصد(، 
 افغانس��تان  )1۳ درص��د(، ام��ارات  )7درص��د( و هند 

)۵ درصد( ثبت شد. 
س��ال 1۳۹۴ حجم واردات زنجیره مس ۴هزار و ۸۹7 
تن به ارزش ۳۳ میلیون دالر بود که چین  )27 درصد(، 
هن��د  )26درصد( و ترکیه  )2۵ درصد( باالترین س��هم 

را داشتند. 
س��االنه حدود 200 هزار تن مس کاتد در کشور تولید 
می ش��ود و بقیه به صورت کنس��انتره اس��ت. از این رقم 
120 هزار تن به مصرف داخلی می رس��د و ۸0 هزار تن 
نیز قابلیت صادرات دارد.  برپایه آمارهای سازمان توسعه 
مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران  )ایمیدرو( ظرفیت کاتد 
مس کش��ور در س��ال 1۳۹۴ بالغ ب��ر ۳0۸ هزار تن بود 
که در افق س��ال 1۳۹۹ باید به ۴11 هزار تن برس��د که 
ب��رای تحقق این مهم به یک میلیارد و ۸۵0میلیون دالر 

سرمایه گذاری جدید نیاز است. 

 رشد 1۳1 درصدی ارزش صادرات
مس و محصوالت پایین دستی



قف��ل توس��عه و بهره ب��رداری از 
بزرگ تری��ن پاالیش��گاه میعان��ات 
گازی خاورمیان��ه ک��ه اف��زون بر 
خودکفایی کشور در تامین بنزین، 
ایران را به جمع صادرکنندگان این 
ف��رآورده راهبردی وارد می کند، با 
تدبیر دولت یازدهم و اجرای توافق 
هسته ای برجام )برنامه جامع اقدام 
مشترک( گش��وده شد. به گزارش 
ایرنا، خودکفای��ی در تولید بنزین 
هم��واره در برنامه ه��ای درازمدت 
از  و  ش��ده  پیش بین��ی  کش��ور 
مطالبات دیرینه و جدی مردم بود 
که در س��ال های گذشته به دالیل 
بی برنامگی و س��وء مدیریت، تحقق 

نیافت. 
در  بنزی��ن  مص��رف  میانگی��ن 
س��ال 1395 روزانه نزدیک به 74 
میلی��ون و 600 ه��زار لیتر بود که 
12 میلیون لیتر آن از محل واردات 
تامین می شد. از این رو، تاخیر در 
س��اخت پاالیش��گاه س��تاره خلیج 
ف��ارس در دولت ه��ای نهم و دهم 
سبب ش��د س��االنه مبلغ هنگفتی 
باب��ت واردات بنزی��ن ب��ه اقتصاد 
ایران تحمیل ش��ود. دولت یازدهم 
با تمرکز بر توسعه پاالیشگاه ستاره 
خلیج ف��ارس ک��ه در س��ال های 
و  س��وءمدیریت  دچ��ار  گذش��ته 
کمب��ود نقدینگی ش��ده ب��ود و از 
ناتوانی در تامین تجهیزات به دلیل 
مانع تحریم رنج می برد، یکی پس 
از دیگری موانع توسعه بزرگ ترین 
پاالیشگاه تولید کننده بنزین کشور 

را برطرف کرد. 
ای��ن  دیگ��ر  واحده��ای  البت��ه 
پاالیش��گاه مانند تولی��د گازوییل 
از پارس��ال کار خ��ود را آغاز کرده 
و حتی تولید آزمایش��ی بنزین نیز 
توس��ط این پاالیش��گاه انجام شده 
اس��ت، اما ب��رای پرهی��ز از افتتاح 
بهره برداری  نمایش��ی،  طرح ه��ای 
بنزین س��ازی  واح��د  از  رس��می 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس تا 
تثبی��ت تولی��د، اندکی ب��ه تاخیر 
افتاد. ظرفی��ت نهایی تولید بنزین 
این پاالیش��گاه روزانه 36 میلیون 
لیت��ر بنزی��ن یورو4 اس��ت که در 
لیتر  نخس��ت 12 میلی��ون  مرحله 
تولید ش��ده و به تدری��ج افزایش 

می یابد. 
برگزاری جشن ملی 

خودکفایی در تامین بنزین به 
لطف برجام

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
نف��ت و گاز و پتروش��یمی تامین 
ب��ه س��ازمان  وابس��ته  )تاپیک��و- 
تامین اجتماعی( که سهامدار اصلی 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس است، 
در این باره گفت: با بهره برداری از 
مرحله نخس��ت پاالیش��گاه ستاره 
خلیج فارس در آینده نزدیک روزانه 
12 میلیون لیت��ر بنزین یورو 4 به 
ظرفیت تولید بنزین کشور افزوده 
می ش��ود. محمدحسن پیوندی در 
گفت و گ��و با تارنم��ای وزارت نفت 
افزود: تولید بنزین در فاز نخس��ت 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس از 
یک ماه پیش آغاز ش��ده اس��ت و 
در 10 روز گذش��ته »کاتالیست« 
مربوط به تبدیل بنزین معمولی به 
یورو 4 نصب ش��د ک��ه با موفقیت 

همراه بود. 
به گفته مدیرعامل تاپیکو، اکنون 
در پاالیش��گاه س��تاره خلیج  فارس 
بنزی��ن با باالترین اس��تانداردهای 

روزآمد اروپا در حال تولید اس��ت 
که این یک توفیق زیست محیطی 
ب��رای کش��ور به ش��مار م��ی رود. 
پیون��دی، ای��ن موفقی��ت را ی��ک 
پیروزی ملی در سایه برنامه جامع 
دانس��ت  )برجام(  اقدام مش��ترک 
که پس از س��ال ها تحریم، با ورود 
تجهیزات اصلی از مهرماه پارس��ال 
ب��ا جدیت و پیگی��ری وزیر نفت و 
همه س��هامداران به نتیجه رسیده 

است. 
ش��رکت  مدیرعامل  گفت��ه  ب��ه 
تاپیک��و، طرح پاالیش��گاه س��تاره 
خلیج فارس، از ای��ن رو طرح ملی 
به شمار می آید که میعانات گازی 
به عنوان یک ماده خام را به بنزین 
تبدی��ل می کند که این سیاس��ت، 
همس��و با اقتصاد مقاومتی اس��ت 
و نه فقط کش��ور از واردات بنزین 
بی نی��از می ش��ود بلک��ه ای��ران به 
باشگاه صادرکنندگان این فرآورده 
می پیون��دد.  )بنزی��ن(  راهب��ردی 
پاالیش��گاه  یادآوری کرد:  پیوندی 
س��تاره خلیج ف��ارس ب��ا مجموع 
روزانه 360هزار  پاالی��ش  ظرفیت 
بش��که میعانات گازی ساخته شده 
اس��ت که میعانات گازی معادل 9 
فاز پارس جنوبی را مصرف می کند. 
وی اع��ام ک��رد: با بهره ب��رداری 
از فاز نخس��ت پاالیش��گاه س��تاره 
خلیج فارس باید شاهد جشن ملی 
خودکفای��ی در تامین بنزین مورد 
نیاز داخل باشیم و مردم آگاه شوند 
که ای��ن موفقی��ت خیره کننده در 

سایه برجام به دست آمده است. 

جزییات راه اندازی بزرگ ترین 
پاالیشگاه میعانات گازی 

خاورمیانه
بش��که ای  360 هزار  پاالیش��گاه 
به عن��وان  خلیج ف��ارس  س��تاره 
بزرگ ترین پاالیش��گاه در دس��ت 
س��اخت میعان��ات گازی منطق��ه 
خاورمیانه، از ظرفیت تولید روزانه 
36 میلیون لیتر بنزین و 14 میلیون 
لیتر گازوییل با اس��تاندارد یورو 4 
اس��ت.  برخوردار  اروپ��ا  اتحادی��ه 
البته در گام نخس��ت، فاز اول این 
پاالیش��گاه با ظرفیت تولید روزانه 
12 میلی��ون لیت��ر بنزی��ن به طور 
رس��می افتتاح می ش��ود. در کنار 
ای��ن دو فرآورده راهب��ردی نفتی، 
محص��والت دیگری مانن��د 2 هزار 
تن در روز گازمایع، 3 میلیون لیتر 
س��وخت هواپیما و 130 تن گوگرد 

تولید و عرضه می شود. 
این پاالیش��گاه متعلق به شرکت 
نفت س��تاره خلیج فارس، نخستین 
پاالیش��گاه در حال ساخت کشور 
اس��ت ک��ه از خ��وراک میعان��ات 
گازی اس��تفاده می کند. پاالیشگاه 
س��تاره خلیج فارس در ضلع غربی 
پاالیش��گاه موجود )25 کیلومتری 
بندرعباس( و در زمینی به مساحت 
700 هکتار در دست تکمیل است. 
س��هامداران اصلی این پاالیش��گاه 
س��رمایه گذاری  ش��رکت  ش��امل 
نف��ت و گاز و پتروش��یمی تامین 
)49درصد(، ش��رکت ملی پاالیش 
نفت��ی  فرآورده ه��ای  پخ��ش  و 
ش��رکت  و  )18درص��د(  ای��ران 
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
صنعت نفت )33درصد( می ش��ود. 
قرارداد س��اخت این پاالیشگاه در 
سال 1386 آغاز ش��د اما به دلیل 
تحریم و سوءمدیریت طبق برنامه 
پیش نرفت و بارها به تاخیر افتاد. 

توجه ویژه دولت یازدهم به 
اجرای زودتر طرح های ملی

رئیس جمه��وری  اول  مع��اون 
چن��دی پی��ش درب��اره س��اخت 
خلیج ف��ارس  س��تاره  پاالیش��گاه 
گفت: پاالیش��گاه میعان��ات گازی 
س��تاره خلی��ج فارس ب��ا توجه به 
ایج��اد زمینه ب��رای ورود ایران به 
باشگاه صادرکنندگان بنزین، قطع 
واردات بنزین، ایجاد ارزش افزوده 
افزای��ش کیفیت بنزی��ن داخل  و 
به عن��وان یک طرح مل��ی و نقطه 
قوت کش��ور محس��وب می ش��ود. 
اس��حاق جهانگی��ری از حمای��ت 
دول��ت برای اجرای ه��ر چه زودتر 
این طرح طب��ق برنامه زمان بندی 
اعام ش��ده خبر داده و گفته بود: 
برای اج��رای طرح های ملی از این 
دست باید مصوبه ای در دولت تهیه 
شود که مسئوالن بدون دغدغه به 
انجام کار بپردازن��د و درگیر روند 

اداری نشوند. 

خروج از خام فروشی 
از اهداف ساخت این پاالیشگاه، 
اس��ت.  از خام فروش��ی  جلوگیری 
پاالی��ش 360 هزار بش��که در روز 
میعانات گازی پارس جنوبی، تولید 
محصوالت مطابق با استانداردهای 
کیف��ی اروپا، ایج��اد ارزش افزوده 
بیشتر بر میعانات گازی تولیدی در 
پارس جنوبی،  پاالیشگاه های گازی 

پرهیز از صادرات مواد خام، تبدیل 
مواد خام به فرآورده های با ارزش تر 
و اش��تغال زایی بیشتر در کشور از 
دیگر اهداف ساخت این پاالیشگاه 
به ش��مار می رود. س��ه سیاس��ت 
کلی��دی صنع��ت پاالی��ش نف��ت 
ایران در دوران پسابرجام، افزایش 
ظرفی��ت پاالیش نف��ت همزمان با 
فرآورده های  تولی��د  ارتقای کیفی 
نفتی مطابق با استانداردهای یورو 
4 و 5 اتحادیه اروپا به ویژه در تولید 
بنزی��ن و گازوییل و کاهش س��هم 
تولید نفت کوره در س��بد پاالیشی 
و قط��ع واردات فرآورده های نفتی 

بوده است. 
ظرفی��ت  کنون��ی،  ش��رایط  در 
پاالیش نف��ت ایران نزدیک به یک 
میلی��ون و 850 ه��زار بش��که در 
روز رسیده اس��ت و با بهره برداری 
از طرح ه��ای جدید پاالیش��گاهی 
پاالیشی سیراف،  همچون مجتمع 
خلیج ف��ارس،  س��تاره  پاالیش��گاه 
پاالیش��گاه آناهیت��ا، بهم��ن گن��و 
)جاس��ک( و پ��ارس ش��یراز ای��ن 
ظرفیت به 3میلی��ون و 200 هزار 
بشکه در روز افزایش می یابد. یکی 
از مهم تری��ن ویژگی های طرح های 
پاالیش��گاهی اس��تفاده از خوراک 
میعانات گازی اس��ت؛ ب��ه طوری 
ک��ه ب��ا بهره ب��رداری از طرح های 
پاالیش��گاهی سیراف، پارس شیراز 
و س��تاره خلیج فارس در مجموع 
روزان��ه 860 ه��زار بش��که تقاضا 
برای مص��رف میعان��ات گازی در 
سطح پاالیشگاه های کشور افزایش 

می یابد. 
از  بهره ب��رداری  ب��ا  رو  ای��ن  از 
فازه��ای جدی��د پارس جنوب��ی و 
پاالیش��گاه های  خ��وراک  تامی��ن 
جدید و نوظه��ور ایران هدف هایی 
مانند توقف صادرات میعانات گازی 
محص��ول  ای��ن  خام فروش��ی  و 
هیدروکرب��وری تحق��ق می یابد و 
ظرفی��ت تولی��د و حت��ی صادرات 
ب��اال  نفت��ی  فرآورده ه��ای  ان��واع 
م��ی رود. اکنون ای��ران از بین پنج 
صادرکننده  نف��ت،  اصلی  فرآورده 
چهار مورد، ش��امل گازوییل، نفت 
سفید، نفت کوره و گاز مایع است 
و بخشی از بنزین مورد نیاز کشور 
از مح��ل واردات تامی��ن و توزی��ع 

می شود. 

توقف واردات بنزین 
آمارهای رس��می نشان می دهد 

میانگی��ن مصرف بنزین در س��ال 
 74 ب��ه  نزدی��ک  روزان��ه   1395
میلی��ون و 600 ه��زار لیت��ر ب��ود 
ک��ه 12 میلیون لیت��ر آن از محل 
واردات تامین می ش��د. در شرایط 
کنونی ظرفیت تولی��د بنزین پایه 
در پاالیشگاه های نفت کشور بیش 
از 60 میلی��ون لیتر در روز اس��ت 
که ب��ا راه ان��دازی طرح های جدید 
افزایش می یابد. ب��ا بهره برداری از 
مرحله نخس��ت پاالیش��گاه ستاره 
خلیج فارس، ظرفیت تولید بنزین 
کشور با استاندارد یورو4 نزدیک به 
12میلیون لیتر در روز باال می رود 
و بدی��ن ترتیب، ای��ران از واردات 

بنزین بی نیاز می شود. 
همزم��ان با پیش��رفت س��اخت 
ف��از نخس��ت پاالیش��گاه س��تاره 
مراح��ل  آخری��ن  خلیج ف��ارس، 
توس��عه  راه ان��دازی ط��رح جدید 
نف��ت  پاالیش��گاه  بهینه س��ازی  و 
بندرعب��اس و طرح جام��ع بهبود 
فرآین��د و بهینه س��ازی ظرفی��ت 
در پاالیش��گاه نف��ت الوان نیز در 
دست اجراس��ت که با بهره برداری 
از ای��ن دو ط��رح، روزان��ه نزدیک 
ب��ه 4 میلیون لیتر ب��ه تولید بنزین 
کشور اضافه می شود. در کنار طرح 
س��تاره  میعانات گازی  پاالیش��گاه 
خلیج فارس، با راه اندازی طرح های 
جدید بنزین س��ازی به جای تولید 
بنزی��ن معمولی، بنزی��ن یورو4 در 
کش��ور عرضه و توزیع می شود که 
این طرح ها دس��تاوردهای  اجرای 
در  به ویژه  زیس��ت محیطی  متعدد 
کانشهرهای کشور به همراه دارد. 
خط لول��ه  س��اخت  اکن��ون 
بندرعباس- انبار نفت رفس��نجان، 
اس��کله و مخزن های ذخیره سازی 
پاالیش��گاه با ظرفی��ت 11 میلیون 
بش��که نی��ز در دس��تور کار ق��رار 
گرفته است تا زیرساخت های الزم 
برای انتق��ال بنزی��ن تولیدی این 
پاالیش��گاه به کانشهرهای کشور 
همچون ش��یراز، اصفهان و تهران 

فراهم شود. 

 انتشار اوراق سلف 
3 هزار میلیارد ریالی ستاره 
خلیج فارس در بازار سرمایه

ط��رح  اج��رای  مش��کات  از 
خلیج ف��ارس،  س��تاره  پاالیش��گاه 
تامین منابع مالی مورد نیاز آن بود 
که دولت ب��ا اختصاص بودجه های 
الزم از طری��ق منابع مختلف، قفل 
چندین س��اله ای��ن پاالیش��گاه را 
گشود. ش��هریور ماه پارس��ال برای 
تامین مالی ساخت این پاالیشگاه، 
3 ه��زار میلیارد ریال اوراق س��لف 
برای بخش تولید بنزین اکتان 90 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس منتشر 
شد؛ نکته جالب، فروش همه اوراق 
3 هزار میلیارد ریالی در مدت چند 
ثانی��ه ب��ود. اوراق س��لف نوعی از 
ابزاره��ای تامین مالی اس��امی به 
شمار می روند که براساس آن، پس 
از انتش��ار اوراق س��لف، خریداران 
ای��ن اوراق می توانند در سر رس��ید 
آن، محصول یا معادل ارزش آن را 

دریافت کنند.
 پس از عرضه اوراق سلف بنزین 
اکتان 90 پاالیش��گاه ستاره خلیج 
ف��ارس، یک میلیون و 400 هزار و 
592س��هم با قیمت پایه 2 میلیون 
و 141 ه��زار و 950ریال به فروش 

رفت. 

با بهره برداری از بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی خاورمیانه 

ایران صادرکننده بنزین شد
قفل خودکفایی بنزین با »تدبیر« گشوده شد

نیرو

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خبر داد

 دریاچه ارومیه 7 سال دیگر
 زنده می شود

مع��اون وزیر نی��رو در امور آب و آبفا گفت: براس��اس 
برنامه ریزی های صورت گرفته تا هفت س��ال دیگر حجم 
دریاچه ارومیه به 14میلیون مترمکعب خواهد رسید که 
در این ش��رایط می توان گفت دیگر نگرانی برای وضعیت 
این دریاچ��ه وجود نخواهد داش��ت. به گزارش ایس��نا، 
رحیم میدانی در گفت وگو با ایس��نا ب��ا بیان اینکه یکی 
از حوضه ه��ای آبری��ز بزرگ ایران از ش��ش حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه است که در حال حاضر بدترین شرایط را 
نس��بت به درازمدت دارد، گفت: در حال حاضر وضعیت 
دریاچه ارومیه نس��بت ب��ه درازمدت 9درصد منفی ثبت 
ش��ده و این در حالی اس��ت که س��ایر حوضه های آبریز 

2درصد مثبت است. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر دریاچه ارومیه نسبت 
به س��ال گذش��ت وضعیت مناس��بی ندارد، عنوان کرد: 
گرچ��ه بارش های اخی��ر موج��ب ورودی 300 میلیون 
متر مکعب آب ش��ده اما بای��د گفت که این حجم از آب 
نمی تواند تاثیر چندانی بر بهبود دریاچه ارومیه داش��ته 

باشد. 
مع��اون وزیر نیرو با بیان اینکه معم��وال در آذربایجان 
ش��اهد بارش های مطلوب در فصل اردیبهش��ت هستیم، 
خاطرنشان کرد: امیدواریم در اردیبهشت ماه چند جبهه 

بارش پشت سر هم در این منطقه داشته باشیم. 
وی با اش��اره به وضعیت پوش��ش برفی در این منطقه 
اظهار کرد: در حوضه دریاچه ارومیه وضعیت پوشش های 
برفی مناس��ب اس��ت، لذا امیدواریم که ش��رایط امسال 
مانن��د برنامه پیش برود. میدانی با اش��اره به پروژه های 
احی��ای دریاچه ارومیه گفت: براس��اس برنامه ریزی های 
صورت گرفته س��د فیلور آماده بهره برداری اس��ت که با 
بهره برداری از این طرح 90 میلیون مترمکعب به احیای 

این دریاچه کمک خواهد شد. 
مع��اون وزیر نی��رو تصریح ک��رد: اگر حج��م دریاچه 
ارومیه به 14میلیون مترمکعب برسد، به تراز اکولوژیک 
خواهیم رسید. به گفته وی، ستاد احیای دریاچه ارومیه 
از روز اول تاس��یس یک برنامه 10ساله برای احیای این 
دریاچه تدوین کرد که س��ه سال از این برنامه گذشته و 
پیش بینی می شود تا هفت سال آینده دریاچه ارومیه به 

تراز اکولوژیک خواهد رسید. 
میدانی با اش��اره به طرح ه��ای انتقال آب برای احیای 
دریاچ��ه ارومیه عنوان کرد: با توج��ه به اینکه طرح های 
انتقال بلندمدت اس��ت، پیش بینی می شود در سال 98 

این طرح ها نیز به بهره برداری برسند. 
وی گف��ت: در مجموع در حال حاضر وضعیت دریاچه 
ارومیه رو به بهبود اس��ت و پیش بینی می ش��ود که اگر 
شرایط مانند روال فعلی پیش برود، وضعیت خوبی را در 

آینده شاهد خواهیم بود. 

خبر خوش وزارت نیرو برای بخش خصوصی
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت وزارت نیرو 
به دنبال این است که ضمانت نامه های مالی شرکت های 
داخلی را برای فعالیت در خارج از کش��ور تس��هیل کند. 
به گ��زارش ایس��نا، علیرضا دائمی با بی��ان اینکه بخش 
خصوص��ی باید از چارچوب دولت خارج ش��ود و در این 
مس��یر وزارت نی��رو نیز به این ش��رکت ها کمک خواهد 
ک��رد، اظهار ک��رد: اگر بخش خصوص��ی در زمینه تهیه 
ضمانت نامه های مالی در خارج از کشور با مشکلی روبه رو 
شود، وزارت نیرو ضمن حمایت از این بخش تا زمان رفع 

این مشکل حمایت خود را خواهد داشت. 
معاون وزیر نی��رو با بیان اینکه پش��تیبانی از صنعت، 
توس��عه بازاره��ای منطق��ه ای، تس��هیل گری در ام��ور 
بین المللی و رف��ع موانع س��رمایه گذاری خارجی، چهار 
مولفه اصلی وزارت نیرو اس��ت، گفت: قرار نیست دولت 
نقش تولیدکننده را در کشور ایفا کند، لذا باید جمعیت 

صنایع کشور افزایش یابد. 
دائمی تصریح کرد: در ش��ورای عالی توس��عه صادرات 
که مصوبات آن مصوبات دولت است، تصمیم گرفته شد 
برای حل مشکل ضمانت نامه ها، دولت حمایت های الزم 
را انجام دهد و برای این مس��ئله منابعی را تخفیف دهد. 
وی با بیان اینکه بانک ها موظف هستند ضمانت نامه ها را 
آس��ان تر صادر کنند، گفت: در صورتی که ضمانت نامه ها 
درخواست و ضبط شد، دولت همه جور حمایتی را برای 
حل مش��کات که ممکن اس��ت برای بانک ها نیز ایجاد 

شود، انجام خواهد داد. 

نفت

روند کاهش قیمت نفت از سرگرفته 
شد

نفت در ب��ازار جهانی تح��ت تاثیر آماری ک��ه افزایش 
ذخای��ر نفت خام آمریکا و س��طح باالی ذخایر در س��ایر 
نقاط جهان را نش��ان داد و تردیدهایی را نس��بت به موثر 
بودن تاش ه��ای اوپک برای متعادل ک��ردن بازار ایجاد 
ک��رد، در معامات روز چهارش��نبه روند نزولی را از س��ر 
گرفت. به گزارش ایس��نا، نفت وس��ت تگزاس اینتر مدیت 
آمریکا 13 س��نت یا 0.3 درصد کاه��ش یافت و به 49.43 
دالر در هر بش��که رس��ید. بهای معامات ای��ن بازار روز 
گذش��ته 0.7 درصد رشد کرد با این همه نفت خام آمریکا 
در هفت روز از هش��ت روز معامله گذشته کاهش قیمت 
داش��ته است. به گفته معامله گران، گزارشی که اواخر روز 
سه شنبه از س��وی موسس��ه »امریکن پترولیوم« منتشر 
ش��د و نش��ان داد ذخایر نفت خام آمریکا به میزان 897 
هزار بش��که در هفته منتهی به 21 آوریل افزایش یافته و 
به 532.5 میلیون بش��که رسیده اس��ت، قیمت های نفت 

آمریکا را تحت فشار قرار داد. 
بهای معامات نفت برنت که قیمت پایه بازار بین المللی 
اس��ت، با 11 س��نت یا 0.2درصد کاهش نسبت به قیمت 
نهایی روز سه ش��نبه، در 51.99 دالر در هر بشکه ایستاد. 
برنت ح��دود 8.5 درصد از اوج قیمت��ش در ماه میادی 
جاری، کاهش یافته است. سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت اوپک و گروهی از سایر تولیدکنندگان شامل روسیه 
به منظور حذف مازاد عرضه و حمایت از قیمت ها، متعهد 
ش��ده اند در نیمه اول سال میادی جاری تولیدشان را به 
میزان 1.8 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. با این همه 
قیمت ه��ا در س��ال جاری که ذخایر نفت خ��ام آمریکا به 
س��طح باالیی صعود کرده و عرضه جهانی نفت به رکورد 

باالیی رسیده، تا حدود زیادی اُفت کرده است. 
متوسط قیمت نفت برنت از ابتدای امسال بیش از پنج 
دالر کاهش یافته اس��ت که نش��ان می دهد معامله گران 
تردیدهای��ی را نس��بت به موثربودن کاه��ش تولید اوپک 
دارن��د. طبق گ��زارش گلدمن س��اکس، از 27   مه 2016، 
تولیدکنن��دگان آمریکایی 372 حلق��ه دکل حفاری نفت 
افزوده اند. تولید نفت آمریکا به 9.25 میلیون بشکه در روز 
رس��یده که نسبت به اواسط سال 2016 حدود 10 درصد 
رش��د کرده و به س��طح تولید عربس��تان که بزرگ ترین 

صادرکننده اوپک به شمار می رود، نزدیک شده است. 
ب��ا وجود کاهش تولید اوپک، اف��ت قیمت برنت نتیجه 
حجم باالی نفتی است که در نفتکش ها در سراسر جهان 
حمل می ش��ود. طبق آمار کش��تیرانی تامس��ون رویترز، 
50 میلیون بشکه در روز برای حمل توسط نفت کش ها در 
ماه جاری ثبت سفارش شده است که بیش از 10 درصد از 
دسامبر سال گذشته افزایش پیدا کرده است. این موضوع 
ب��ه افزایش ذخایر نه تنه��ا در آمریکا بلک��ه در بازارهای 

آسیایی مهمی مانند ژاپن کمک کرده است. 
بعض��ی از تحلیلگران می گویند با وجود کاهش قیمت و 
افزایش عرضه، نشانه هایی از محدود شدن عرضه در بازار 

دیده می شود. 
 
 

زنگنه: 
آینده صنعت نفت به تصمیم مردم در 

انتخابات بستگی دارد
وزیر نفت می گوید احتیاجی به اقدامات نمایشی نداریم 
و م��ردم در انتخاب��ات تصمیم می گیرند که سرنوش��ت 
صنعت نفت در دولت دوازدهم چگونه باش��د. به گزارش 
ایرنا، بیژن زنگنه روز گذشته پس از نشست هیأت وزیران 
درب��اره تولید بنزین و اعام آن اظه��ار کرد: تا زمانی که 
به طور مس��تمر بنزین تولید نکنیم، هیچ برنامه ای برای 
اعام آن نداریم. وی افزود: هر وقت که توانستیم به تولید 
مطمئن و مستمر بنزین برسیم و مقدارش مشخص شد، 
اعام می کنیم. م��ا هیچ احتیاجی به اقدامات نمایش��ی 
نداری��م و تا وقتی که از تولیدمان مطمئن نش��ویم، هیچ 
مراس��می نخواهیم داشت. وی در پاسخ به این سوال که 
برخ��ی منتق��دان می گویند پیش��رفت پروژه ها در دولت 
یازده��م به خصوص در فازهای پ��ارس جنوبی کند بوده 
اس��ت، نظرش��ما چیس��ت؟ گفت: به هر حال آرزوی ما 
این ب��ود که طرح ها تندت��ر از این جل��و رود ولی خوب 
زورمان همین بود. وزیر نفت افزود: مشکل مالی، مشکل 
تحریم ها و مش��کل بهم ریختگی مدیریتی وجود داشته 
اس��ت، اما من وارد این موضوعات نشدم و تحلیل نکردم 
که چه چیزهایی را تحویل گرفته ایم؛ اما اگر الزم باش��د 
حتما تحلیل می کنم که شرایط پیش از این چگونه بوده 
است و چه مشکاتی از لحاظ مدیریتی و در هم ریختگی 

شرایط داشتیم. 
زنگنه تاکید کرد: من همیش��ه گفته ام مشکل پروژه ها 
و اداره کش��ور، پول نیس��ت. اگر تدبیر باشد، خود تدبیر 
پول را هم جور می کند. باید اجازه دهیم که تدبیر اعمال 
ش��ود. امیرالمومنین )ع( گفته اند اگ��ر آدم قدرت اعمال 
تدبیر را نداش��ته باش��د، تدبیرش هم به درد نمی خورد. 
وی در پاس��خ به این س��وال که چش��م انداز صنعت نفت 
در چهارس��ال آینده به چه س��متی خواهد رفت؟ گفت: 
نمی دانم. بستگی به تصمیم مردم دارد. مردم باید تصمیم 
بگیرن��د که چطور اداره بش��ود. این تصمیم مردم اس��ت 
ک��ه این تصویر را برای چهارس��ال آینده تا حدود زیادی 

مشخص می کند. 
وزی��ر دولت تدبیر و امید یادآور ش��د: نظر این ش��ش 
نامزد برای اداره کش��ور در مواردی، خیلی متفاوت است. 
بنابراین هرکدام بیاید اداره کش��ور یک سرنوش��تی پیدا 
می کند. زنگنه درباره قرارداد میدان نفتی با هندی ها نیز 
توضی��ح داد: من قبا هم گفتم از نظر ما کنار گذاش��ته 
نش��دند، هنوز فرصت هس��ت ولی تاکنون پیشنهادهایی 

که دادند مورد قبول شرکت نفت و وزارت نفت نیست. 
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فعاالن صادراتی معتقدند که دولت یازدهم 
گام های موثری در زمینه رفع موانع صادراتی 
با امضای برجام برداشته است، اما به گفته آنها 
بخش قابل توجهی از مش��وق های صادراتی و 
بسته های حمایتی به دلیل تاخیر در پرداخت 
و کمبود بودجه در سال گذشته محقق نشده 
اس��ت. به گزارش ایس��نا، یک��ی از بخش های 
مهم��ی که برای رس��یدن به رش��د اقتصادی 
و بهب��ود ش��اخص های مختل��ف اقتصادی و 
همچنین تحق��ق اقتصاد مقاومتی به ش��مار 
م��ی رود، توس��عه ص��ادرات به وی��ژه صادرات 
غیر نفتی اس��ت؛صادراتی که بتوان��د با ایجاد 
ارزش  افزوده مناس��ب زمینه را برای افزایش 

اشتغال در داخل فراهم کند. 
از س��وی دیگر نیز فع��االن اقتصادی بخش 
خصوص��ی هم��واره بر موض��وع ص��ادرات با 
ارزش اف��زوده باال تاکی��د کرده اند و از دولت ، 
سیاس��ت ها و رویکردهای حمایتی از صادرات 
را مطالب��ه کرده ان��د و از طرفی ه��م دولت از 
فعاالن اقتصادی خواس��ته است که در زمینه 
شناس��ایی و حض��ور در بازاره��ای صادراتی 
مختلف اع��م از بازارهای منطق��ه و بازارهای 
دیگر در س��ایر نقاط فعالیت بیش��تری داشته 
باش��ند و خ��ود را ب��ه دو، س��ه ب��ازار منطقه 
محدود نکنند. بخش��ی از فع��االن اقتصادی و 
صادرکنندگان بر این باورند که در س��ال های 
گذش��ته به دلیل وجود تحریم ها و موانعی که 
به دنبال آن ایجاد شده بود عمال امکان توسعه 

صادرات وجود نداشت. 
سیدرضی حاجی آقا میری از فعاالن با سابقه 
در عرصه صادرات و رئیس کمیس��یون توسعه 
صادرات اتاق بازرگانی به ایس��نا می گوید که 
دولت یازدهم با اقداماتی که در زمینه امضای 

برجام انجام داد توانس��ت موانع را از س��ر راه 
صادرات بر دارد و صادرات را از شرایط بن بست 
و پیچی��ده خارج کند. وی معتقد اس��ت اما با  
این وجود در بخش توسعه صادرات اتفاق قابل 
مالحظه ای رخ نداده است، هر چند به گفته او 
نمی توان انتظار داش��ت که ظرف چهار س��ال 
نتیجه قابل توجهی برای صادرات رخ بدهد و 
برای همین در مجموع می توان کارنامه دولت 
را در زمین��ه صادرات قاب��ل دفاع ارزیابی کرد 
چرا که اگر همچن��ان موانع و تحریم ها وجود 
داشتند مش��خص نبود که امروز چه وضعیتی 

برای صادرات وجود داشت. 
اما یک��ی از اقداماتی ک��ه صادرکنندگان و 
فع��االن اقتص��ادی برای حمای��ت از صادرات 
داش��ته و دارند بح��ث تخصیص بس��ته های 
حمایتی و مش��وق های صادراتی اس��ت. بسته  
حمای��ت از ص��ادرات غیر نفت��ی برای س��ال 
۱۳۹۵ خرداد ماه گذش��ته توسط معاون اول 
رئیس جمهور ابالغ ش��د. این بس��ته ش��امل 
۲۳ م��اده بود که در قالب حمایت از توس��عه 
ص��ادرات غیرنفتی در چارچ��وب برنامه ملی 
پیش��برد برون گرای��ی اقتصاد مل��ی و تحقق 
اهداف توس��عه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۵ 
در راس��تای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و 

حمایت از صادرات غیر نفتی ابالغ شد. 
در این خص��وص محمدرضا نعم��ت زاده - 
وزی��ر صنعت،  مع��دن و تج��ارت – به تازگی 
اع��الم ک��رده اس��ت تصمیمات تش��ویقی در 
چن��د بند برای صادرات در نظر گرفته ش��ده 
ک��ه بند یک آن مربوط به بس��ته حمایتی در 
بخش توسعه صادرات است که به دلیل منابع 
ناقص تامین نشد و از ۳۰۰ میلیارد تومان در 
نظر گرفته ش��ده از سال قبل تنها ۵۰ میلیارد 

تومان آن عملیاتی ش��د. ب��ه گفته نعمت زاده 
برای س��ال جاری رقمی معادل ۴۰۰ میلیارد 
تومان تصویب شده و قرار است سازمان برنامه 
و بودجه این رقم را در اختیار سازمان توسعه 
تجارت ق��رار دهد و امیدوار هس��تیم بتوانیم 
بخشی از مشوق های صادراتی را تامین کنیم. 
اما حاجی آق��ا میری، رئیس کمیس��یون 
توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران به ایسنا 
گفته است در زمینه بسته های حمایتی برای 
ص��ادرات در ابتدای امر با تاخیر اقدام ش��د 
و همچنی��ن به دلیل نبودن بودجه و س��ایر 
مسائل آن طوری که باید به آن پرداخته نشد 
و نمی توان به پرداخت مش��وق های صادراتی 
ب��رای صادرکنندگان در س��ال ۱۳۹۵ نمره 
قابل قبول��ی داد. به گفت��ه وی، ضمن آنکه 

در زم��ان تهیه بس��ته های حمایتی از بخش 
خصوصی و تشکل ها نظر و مشورت خواسته 
نشد البته در مراحل بعد بخش خصوصی هم 
دعوت ش��د و صادرکنندگان هم در تصحیح 
آن بسته حمایتی برای صادرات کمک کردند 
و بخشی از نظرات صادرکنندگان اعمال شد، 
اما در عمل این نظارت اجرایی نش��د. میری 
عنوان ک��رد که از مجموع مش��وق هایی که 
پرداخت ش��د یعنی ۵۰ میلی��ارد تومان در 
عم��ل ۱۰ میلیارد توم��ان آن برای صادرات 
موث��ر واقع ش��د و بقیه آن عملی نش��د ولی 
روی ه��م رفته سیاس��ت های دولت یازدهم 
در زمینه صادرات قابل قبول اس��ت چرا که 
دول��ت موفق ش��ده، بخش مهم��ی از موانع 

صادراتی را رفع کند.

معاون سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی از هدف گذاری 
۲میلی��ارد دالری ب��رای صادرات 
توسط صنایع کوچک خبر داد. به 
گزارش ایس��نا، غالمرضا سلیمانی 
در نشس��ت خبری ک��ه مربوط به 
محوریت تشریح عملکرد و تبیین 
صنای��ع  س��ازمان  دس��تاوردهای 
کوچک و ش��هرک های صنعتی در 
دول��ت تدبیر و امید برگزار ش��د، 
اظهار کرد: هدف گذاری ۲میلیارد 
صنای��ع  ص��ادرات  ب��رای  دالری 
کوچک در سال جاری مدنظر قرار 
گرفته که این رقم در سال گذشته 
مع��ادل ۱.۷ میلی��ارد دالر بود که 
در ای��ن راس��تا رش��د ۳۰ میلیون 
دالری در دس��تور کار اس��ت. وی 
ادام��ه داد: یکی از محدودیت های 
بنگاه های کوچک صنعتی نداشتن 
برند اس��ت و مقی��اس تولید برای 
آنها کمت��ر از واحده��ای صنعتی 
بزرگ اس��ت، به همی��ن دلیل ما 
با چند برنامه در نظر گرفته ش��ده 
واس��طه های صادراتی،  از جمل��ه 
ارائه آموزش ه��ای الزم، هم افزایی 
نی��ز  و  کنسرس��یوم  طری��ق  از 
معرفی محصوالت س��عی می کنیم 
کمک ه��ای الزم را انجام دهیم تا 
این بنگاه ه��ای کوچک بتوانند در 

صادرات موفق باشند.
 ش��اید روزی حتی کس��ی فکر 
نمی ک��رد که ای��ن واحدها بتوانند 
مقول��ه ص��ادرات را انج��ام دهند 
در حال��ی ک��ه اکنون ش��اهد این 
اتف��اق هس��تیم. مع��اون صنای��ع 
کوچ��ک س��ازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعتی افزود: سه 
بازار روسیه، چین و عراق به عنوان 
بازار هدف برای فروش محصوالت 

صنای��ع کوچ��ک ذی��ل برندهای 
مش��ترک به منظور مدیریت بازار 
مدنظ��ر ق��رار گرفته ان��د و م��ا به 
خوب��ی می دانیم که در ارائه برخی 
محص��والت خود در ایران از جمله 
زعفران و پس��ته در بازارس��ازی با 
برند ایران��ی موفق نبوده ایم. عالوه 
بر این در مقوله پوش��اک به کمک 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
س��ند مربوطه به امضا رس��یده و 
بحث ش��هرک پوش��اک نیز برای 
حض��ور در بازار جهانی در دس��ت 

اجراست. 

در ادام��ه این نشس��ت فتحعلی 
محمدزاده – معاون فنی س��ازمان 
صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های 
صنعتی – در مورد ش��هرک هایی 
ک��ه در دول��ت قب��ل یک ش��به 
مج��وز گرفتند و در ح��ال حاضر 
س��اماندهی آنه��ا در دس��تور کار 
اس��ت، تصریح کرد: در دولت قبل 
در محدوده اس��تان تهران هش��ت 
شهرک بدون اینکه کار کارشناسی 
دقیق روی آنها صورت گیرد مجوز 
گرفتند که نیازمند اصالح هستند 
و این مسئله در دستور کار ما قرار 

گرف��ت. عالوه بر ای��ن مصوبه ۱۴ 
ش��هرک صنعتی لغو و ۵۰ شهرک 
و ناحی��ه صنعتی دیگ��ر نیز فریز 

شدند. 
همچنین فرش��اد مقیمی معاون 
صنای��ع  س��ازمان  برنامه ری��زی 
کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی 
- در مورد واحده��ای صنعتی که 
در ش��هرک های صنعتی تسهیالت 
طرح رونق تولید دریافت کرده اند، 
اعالم کرد: حدود ۱۷ هزار میلیارد 
توم��ان به ۲۴ ه��زار واحد صنعتی 
کوچک و متوس��ط در سال جاری 

تس��هیالت ارائه ش��د ک��ه ۲۳۷۰ 
واح��د و طرح صنعتی از این تعداد 
در داخ��ل ش��هرک های صنعت��ی 
بودند. عالوه بر این ۵۹ هزار واحد 
متقاض��ی در طرح مربوطه ثبت نام 
کردن��د که ۱۰ ه��زار واحد آن در 
شهرک های صنعتی بودند و ۲۳۷۰ 
واحد موفق به دریافت تس��هیالت 
شدند. مابقی نیز با توجه به تمدید 
طرح رونق تولید در نوبت هس��تند 
و به مرور در سال جاری تسهیالت 

دریافت می کنند. 
به گزارش ایس��نا، اسماعیلی – 
عضو هیات مدیره س��ازمان صنایع 
کوچک و ش��هرهای صنعتی – نیز 
با اشاره به واحدهای صنعتی ای که 
توسط بانک ها به تملک در آمده اند، 
خاطر نشان کرد: ۱۴۱۶ واحد تحت 
تملک بانک ها هس��تند و براساس 
سیاس��ت س��تاد تس��هیل اقتصاد 
مقاومتی واگذاری این گونه واحدها 
در دس��تور کار قرار گرفته تا عالوه 
بر تولید و اش��تغال، سرمایه ای که 
مربوط به بانک هاس��ت و به خواب 

رفته مجددا به گردش درآید. 
در پایان این نشس��ت علی یزدانی 
- مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعت��ی – ب��ا بیان 
اینکه پالسکو در مدت زمان دو هفته 
تخریب شد، اما ساختن آن دو سال 
طول می کش��د، اظهار ک��رد: دولت 
یازدهم کشور را با تورم ۴۰ درصدی 
تحویل گرفت و در حال حاضر تورم 

را به ۹ الی ۸ درصد رسانده است.
 ما نمی گوییم که همه مشکالت 
حل شده، اما مسیر حرکت دولت 
رو به پیش��رفت اس��ت و براساس 
قان��ون برنامه و نیز سیاس��ت های 

اقتصاد مقاومتی پیش می رود. 

در نشست خبری سازمان شهرک های صنعتی اعالم شد

هدف گذاری ۲ میلیارد دالری برای صادرات صنایع کوچک در شهرک های صنعتی
صادرات

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران: 
توان صادرات ساالنه 70 میلیارد دالر 

کاال در کشور وجود دارد

رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل صن��دوق ضمانت 
صادرات ایران با اش��اره به اینکه ارزش صادرات کش��ور 
س��ال گذش��ته به ۴۴ میلیارد دالر رسید و برای دومین 
سال پیاپی تراز تجاری کشور مثبت شد، گفت: توانمندی 
ص��ادرات به میزان س��االنه ۶۰ تا ۷۰ میلی��ارد دالر در 
آینده وجود دارد. به گزارش ایرنا،  س��یدکمال سیدعلی 
افزود: ایران با داش��تن قابلیت هایی از جمله بزرگ ترین 
ذخای��ر گازی جه��ان، رتبه چهارم تولید نف��ت در دنیا، 
رتبه نخس��ت تا دهم در ش��ش م��اده معدنی، همچنین 
مزیت نسبی در تولید پسته، زعفران و... کارکرد صحیح 
دس��تگاه های مرتبط با امر صادرات، می تواند روند رشد 
صادرات را در س��ال های آینده افزایش و وابستگی را به 

درآمدهای نفتی کاهش دهد. 
وی گفت: رش��د صادرات کش��ور در س��ال ۱۳۹۵ در 
حال��ی به دس��ت آمد که می��زان ص��ادرات از نظر وزنی 
افزایش اما قیمت های جهانی کاهش داش��ت. به گزارش 
ایرن��ا، گمرک جمهوری اس��المی ای��ران ارزش صادرات 
و واردات س��ال ۱۳۹۵ را به ترتی��ب ۴۳میلیارد و ۹۳۰ 
میلی��ون و ۴۳میلی��ارد و۶۸۴ میلی��ون دالر اعالم کرد 
بنابرای��ن در دومین س��ال پیاپی پس از ۳۷ س��ال و در 
دولت یازدهم تراز تجاری کش��ور مثبت و رقم آن ۲۴۶ 

میلیون دالر شد. 
به گفته این مقام مسئول، ایران برای ارتقای صادرات 
خدمات فنی و مهندسی باید در مرحله نخست سیستم 
بانکی را فعال س��ازد و صندوق توس��عه ملی نیز منابعی 
برای این مهم اختصاص دهد. وی تصریح کرد: سیس��تم 
بانک��ی کش��ور به وی��ژه بانک توس��عه ص��ادرات باید به 
ارائه تس��هیالت با نرخ های ارزان و قابل رقابت با س��ایر 
صادرکنندگان رقیب حاضر در کشورهای هدف صادراتی 

بپردازد تا گشایش های بیشتری در کار ایجاد شود. 
س��یدعلی ی��ادآور ش��د: اقدام های��ی ب��رای تضمین 
قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی با استفاده 
از ارزهای محلی کشورهای همسایه و هدف انجام شده، 
اما باید با کار اساس��ی بت��وان ضمانتنامه ها را به دالر یا 
یورو صادر کرد. وی همچنین خواس��تار فعال تر ش��دن 
بیش��تر وزارت امور خارجه برای توسعه صادرات به این 

کشورها شد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، صادرکنن��دگان خدم��ات فنی و 
مهندس��ی در چند س��ال گذش��ته از ناتوانی بانک های 
ایرانی در تامین تضمین های الزم و نداش��تن پشتیبانی 
اعتباری برای اخذ پیش پرداخت پروژه ها، گالیه داشتند 
و در عین حال بروز مش��کالتی س��بب ش��ده در برخی 
موارد پروژه ها از دس��ت برود و کار به شرکت های رقیب 

کشورمان در بازارهای هدف صادراتی واگذار شود. 

مسکن

معاون وزیر شهرسازی: 
رونق بازار مسکن همانند سال های ۸۹ 

تا ۹۱ مطلوب و امکان پذیر نیست

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه تصور ذهنی 
مردم از رونق بازار مسکن، سال های ۸۹ تا ۹۱ است، تصریح 
کرد: رونق یعنی پروانه های ساخت مسکن و مصرف سیمان 
و سایر مصالح باید  مانند آن زمان باشد اما در واقعیت تکرار 
آن اتفاقات در جامعه  نه تنها مطلوب نیست بلکه امکان پذیر 
هم نیست. به گزارش ایس��نا، حامد مظاهریان در نخستین 
جلس��ه اتاق فکر مسکن سال ۹۶ با اش��اره به گزارش مرکز 
آمار ایران در س��ال ۹۵ اظهار داش��ت: انتشار گزارش مرکز 
آمار ایران در اس��فندماه س��ال ۹۵ به گستره ای از دغدغه ها 
دامن زده اس��ت. از این رو یکی از اقدامات مهم فهم درست 
آمار ارائه ش��ده و سپس تفس��یر داده ها و استفاده از آن در 

فرآیندهای مربوط به برنامه ریزی حوزه مسکن است. 
وی افزود: اطالعات اولیه منتش��ر شده از سرشماری سال 
۱۳۹۵ نش��ان می دهد که سیاس��ت های مخ��رب اقتصادی 
گذش��ته تبع��ات ویرانگ��ری در ح��وزه س��رمایه گذاری در 
بخش مس��کن به دنبال داشته اس��ت. درحالی که در گذشته 
با احتی��اط درباره آمار خانه های خالی صحبت می ش��د اما 
داده های سرشماری اخیر نشان دهنده ابعاد نگران کننده ای 
از میزان س��رمایه گذاری کالنی است که در خانه های خالی 

حبس شده است. 
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی با تاکید بر اینک��ه باید با 
استفاده از تجارب جهانی و مطالعات داخلی سیاست گذاری 
درس��تی در قبال خانه های خالی انج��ام دهیم، افزود: رونق 
بازار مسکن نیازمند بازتعریف مجدد است. وی گفت: تصور 
ذهنی مردم از رونق بازار مس��کن، حدفاصل س��ال های ۸۹ 
تا ۹۱ اس��ت و فکر می کنند رونق یعنی پروانه های س��اخت 
مس��کن و مصرف سیمان و سایر مصالح باید  مانند آن زمان 
باشد، درحالی که باید به طور ش��فاف در جامعه تبیین شود 
که تکرار آن اتفاقات در جامعه  نه تنها مطلوب نیس��ت بلکه 
امکان پذیر هم نیس��ت. س��رمایه هایی که می توانست بخش 
مول��د اقتصاد کش��ور را به حرکت درآورد اکن��ون با برآورد 
تقریب��ی ۲۰۰میلیارد دالر در خانه ه��ای خالی به تله افتاده 
اس��ت. تداوم تولید خانه های بدون متقاضی مصرفی نه تنها 
درست نیست بلکه شرایط اقتصادی نیز پذیرای آن نیست. 
مظاهریان بیان داش��ت: در بخش اول باید به فهم درستی 
از آم��ار حاصل از سرش��ماری در مورد درص��د خانه خالی، 
درصد خانه دوم و میزان واحدهای ناتمام در کش��ور رسید. 
انتظ��ار می رود در هفته های آینده گزارش های تفصیلی تری 
از س��وی مرکز آمار ارائه ش��ود. در بخ��ش دوم باید تجارب 
داخلی و جهانی را مورد بررس��ی قرار دهیم که راهکارها در 
مواجهه با خانه خالی چیس��ت؟ یک��ی از ابزارها باید مالیات 
باشد. پیش��نهاد دیگر تغییر عملکرد این خانه ها برای دیگر 
نیازهای ش��هر مانند هتل آپارتمان و. . . اس��ت اما باید دید 
چق��در ظرفیت وج��ود دارد و فرآیند آن باید به چه صورتی 

باشد. 
وی در ادام��ه گفت: البته برخی کش��ورها مانند قبرس و 
اسپانیا با سیاس��ت گذاری هایی مانند دادن اقامت توانستند 
مش��کالت خود در مورد خانه های خال��ی را برطرف کنند، 
اما این مس��ئله موضوعی است که کشور ما به طورجدی در 
برابر آن قرار نگرفته اس��ت. براس��اس گ��زارش وزارت راه و 
شهرسازی، معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به نظر 
می رس��د س��رمایه گذاران خانه های خالی به تفاوت وضعیت 
موجود با گذشته پی برده اند، اما گروهی همچنان با پافشاری 
ب��ر عقاید خود و ب��ه امید اینکه ای��ن دوران نیز می گذرد و 
به س��ود خود دس��ت خواهند یافت در فک��ر تداوم وضعیت 
گذشته هستند. از سوی دیگر  درحالی که سرمایه هنگفتی 
در خانه ه��ای خالی به تله افتاده، برنامه ریزی مس��کن برای 
دهک ه��ای میانی و پایینی جامعه ک��ه مصرف کننده واقعی 

هستند، نیازمند سرمایه است. 
معاون امور مسکن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی در 
ادامه بیان داش��ت: اگر واقع بینانه به این موارد توجه ش��ود، 
کس��ی که طی چهار س��ال موفق به فروش این آپارتمان ها 
نش��ده، با توجه ب��ه پرداخت بهره بانکی به ط��ور تقریبی از 
س��رمایه آن چی��زی باقی نمانده و در حقیق��ت اتفاقاتی در 
حال رخ دادن است که هم اکنون ما تنها شاهد نوک قله کوه 
یخی هستیم و باید بتوانیم برای چاره جویی همفکری کنیم. 

عملکرد دولت در پرداخت مشوق های صادراتی چگونه بوده است؟

صنعت



فرص�ت امروز: با توجه به نامگذاری امس��ال 
به نام س��ال »اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال« 
و جایگاه مهم و اساس��ی بحث اقتصاد مقاومتی 
و ش��رایط حس��اس و خطیر کش��ور، لزوم توجه 
و بررس��ی این مفه��وم بیش از پی��ش ضروری 
می نمای��د. از ای��ن رو، انجمن مدیری��ت ایران با 
همکاری دانشگاه خاتم از سال گذشته با برپایی 
سلس��له نشس��ت های علمی، کارب��ردی اقتصاد 
مقاومت��ی به بح��ث و بررس��ی ابع��اد و زوایای 
مختلف اقتص��اد مقاومتی پرداخته و س��عی در 
تش��ریح و تبیین علمی آن داش��ته اس��ت. این 
سلسله نشست ها در س��ال پیش رو نیز با دعوت 
از اس��اتید فن و اقتصاددانان و حضور اس��اتید و 
دانش��جویان، هر م��اه در دانش��گاه خاتم دنبال 
می ش��ود و پانزدهمی��ن نشس��ت آن، فروردین 
ماه گذشته با سخنرانی س��ردار حسین دهقان، 
وزیر دفاع دولت یازدهم پی گرفته ش��د. روزنامه 
»فرص��ت ام��روز« بنا دارد اخب��ار و گزارش این 
سلس��له نشس��ت ها را هرچه بهتر و تخصصی تر 
در س��ال پیش رو منعکس کند و در این مجال، 
س��خنرانی دکتر مجید قاس��می، رئیس انجمن 
مدیری��ت ای��ران و مدیرعام��ل بانک پاس��ارگاد 
در نشس��ت علمی کاربردی اقتص��اد مقاومتی به 

اختصار در زیر می آید. 

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست
مجید قاس��می، رئیس دانش��گاه خاتم در این 
نشس��ت گفت: اقتصاد مقاومت��ی متکی بر مردم 
و بخش خصوص��ی اس��ت و بن��د بن��د ابالغیه و 
سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی نش��ان می دهد 
که حض��ور مردم و بخش خصوص��ی در اقتصاد، 

نکته ای کلیدی و ضروری است. 
قاس��می با بیان اینکه کلمه »اقتصاد« از کلمه  
»قص��د« به معنای میان��ه روی می آید و افراط و 
تفری��ط جای��ی در اقتصاد ندارد، اف��زود: اقتصاد 
مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست و سیاست های 
آن به پایداری اقتصاد منتهی می شود، همچنین 
رفاه عمومی از محورهای تبیین اقتصاد مقاومتی 
است. مقاومت با ریاضت و فقر سازگاری ندارد و 
فرض بر این اس��ت که مشارکت جمعی براساس 
رضایت جمعی و عدالت محوری حاصل می شود 
و از این رو تأمین حداقل نیاز به عنوان یک اصل 

انکار ناپذیر در شمار وظایف دولت قرار دارد. 
وی ادامه داد: مقاومت یک ویژگی الزامی برای 
پایداری است و تدوین الگوی اقتصادی کشور با 
عنایت به مقاوم س��ازی اقتص��اد و تمام نهادهای 
آن از ضوابط انکارناپذیر بهینه س��ازی درازمدت 
اقتص��اد اس��ت، همچنین پویاس��ازی مقاومت و 

آمادگ��ی ب��رای مقاوم س��ازی اقتص��اد در برابر 
ضربه های جدی��د از پیش نیازهای رعایت حقوق 

نسل های آینده است. 
مدیرعامل بانک پاس��ارگاد ب��ا تأکید بر اینکه 
از هم��ه دس��تگاه های اجرای��ی در تبیی��ن این 
سیاس��ت ها نظرخواهی شده  اس��ت، خاطرنشان 
کرد: ش��عور ملی پش��ت سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی نهفته اس��ت. در اقتصاد مقاومتی، ما به 
اقتص��اد و جامعه قوام می بخش��یم و اقتصاد هم 
به ما قوام می بخشد. اقتصاد مقاومتی در ادبیات 
بحثی است که نشان می دهد یک اقتصاد چگونه 
در مقابل ضربه ها مقاومت کند و از آنها آس��یب 
نبیند. به عبارت دیگر مقاومت، وضعیتی اس��ت 
که اقتصاد توانایی داشته  باشد با کمترین درجه 
افت رفاه، به زندگ��ی عادی خود برگردد و تأثیر 

ضربه ها را پشت سر بگذارد. 
رئیس دانش��گاه خاتم اضافه کرد: طرح اقتصاد 
مقاومت��ی به ویژه ب��رای ارزیابی ت��وان مقاومت 
اقتصادهای مختلف در برابر بحران کاربرد داشته 
اس��ت و این اقتصاد از دیدگاه نظری محورهایی 

دارد که باید شناسایی شود. 
وی درباره محوره��ای اقتصاد مقاومتی گفت: 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، ادبیات پیشرفته 
و جاافتاده ای دارد و آخرین نس��خه این ادبیات، 
اقتصاد مقاومتی است، همچنین اقتصاد مقاومتی 
فقط در محدوده کالن تعریف نمی شود و قدرت 
مقاومت می تواند از محدوده خرد و کوچک ترین 
واحد اقتصادی تا محدوده جهانی مطرح ش��ود. 

هر قدر سطح مقاومت از کالن به خرد گسترده تر 
شود قدرت مقاومت نیز پایدارتر خواهد بود. 

قاس��می با بیان این نکته که برخالف آنچه در 
نگاه نخس��ت به نظر می رسد، محور مقاومت در 
س��ند سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، فقط 
تحریم نبوده است، تأکید کرد: مقاوم سازی باید 
برای تمام��ی محورهای احتمال��ی ضربه زدن به 
اقتصاد کشور باش��د و سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، این پویایی را با عنوان مقاومت در برابر 

بی اطمینانی ها خوانده  است. 
مدیرعامل بانک پاس��ارگاد با اش��اره به اینکه 
اقتص��اد مقاومت��ی ب��رای ه��ر اقتص��ادی بنا بر 
مقتضی��ات زم��ان، قاب��ل تعریف اس��ت، افزود: 
مقاومت یک ویژگی الزامی برای پایداری اس��ت 
و پویاسازی مقاومت و آمادگی برای مقاوم سازی 
اقتصاد در برابر ضربه های جدید، از پیش نیازهای 

رعایت حقوق نسل های آینده است. 
وی ب��ا تأکی��د بر اینک��ه ش��اخص مقاومت و 
آس��یب پذیری اقتص��ادی در س��ال 2008 برای 
57کشور جهان محاسبه ش��ده  است، ادامه داد: 
حفظ ماهیت و هویت اقتص��اد، اصالح مدیریت 
و نظ��ام اداری، اص��الح زمینه فعالی��ت فعاالن 
اقتصادی، احترام به محصوالت س��اخت داخل، 
تأکید ب��ر فعالیت ه��ای دانش بنیان و س��المت 

اقتصادی از محورهای اقتصاد مقاومتی است. 
قاسمی با اشاره به بروز تورم های 50 درصدی 
در دو دوره در اقتص��اد ای��ران گفت: اگر اقتصاد 
کش��ور به لحاظ مقاومتی طراحی شود، می توان 

جلوی آس��یب هایی همچ��ون ت��ورم و رکود را 
گرفت. 

وی با اش��اره ب��ه اینکه بند بند سیاس��ت های 
اقتص��اد مقاومتی با هم ارتب��اط منطقی دارند و 
ترتیب نوشتن آنها با هم دلیل دارد، تصریح  کرد: 
اقتصاد مقاومتی تا جایی که سیاست می توانسته 
در آن وارد شود، اجازه ورود پیدا کرده و آن نحوه 
اداره کشور اس��ت. اگر می خواهیم سیاست های 
اقتص��اد مقاومت��ی را خوب متوجه ش��ویم باید 
سیاست های کلی اصل 44، سیاست های اصالح 
نظام اداری و سیاس��ت های اش��تغال را به دقت 

مطالعه کنیم. 
رئیس دانش��گاه خاتم با بی��ان اینکه مقاومتی 
ش��دن اقتصاد به معنای از دس��ت دادن هویت 
مل��ی و باورهای عقیدتی جامعه نیس��ت، یادآور 
شد: اقتصاد مقاومتی در چارچوب نظام اقتصادی 
س��اخته می شود و عامل پایداری و تداوم و بقای 
اقتصاد است. ضمن اینکه اقتصاد جامعه اسالمی 
هم می تواند با حفظ اسالمی بودن خود مقاومتی 

شود. 

تقدم دولت بر بخش خصوصی
قاس��می به مش��کلی تاریخ��ی و فرهنگی در 
کش��ور اش��اره کرد و گفت: متأس��فانه در همه 
تصمیم گیری ه��ای جدی، دولت خ��ود را مقدم 
ب��ر بخش خصوص��ی می بین��د و ای��ن در هم��ه 
دولت ه��ا ب��وده و اختص��اص به دول��ت خاصی 
نداش��ته ، درحالی که اصالح زمین��ه فعالیت های 

اقتصادی به معنی بهبود فضای کسب و کار است 
و بخش خصوصی باید اطمینان داش��ته  باشد که 
می تواند نگاهی بلندمدت به اقتصاد داشته  باشد. 
رئی��س دانش��گاه خات��م درب��اره احت��رام به 
محص��والت س��اخت داخ��ل گف��ت: در اقتصاد 
مقاومت��ی مص��رف کااله��ای داخلی هم��راه با 
برنامه ری��زی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری 
در تولید انجام می گی��رد. اگر رقابت پذیری را از 
این بحث حذف کنیم، اقتصادی خواهیم داشت 
که فقط بر امکانات موجود متکی است و نه غیر 
از این. در آن صورت ارتقای کیفیت و توانمندی 
برای رقاب��ت در صحنه های بین المللی معنا پیدا 
نمی کند و چنین اقتصادی بعد از مدتی می میرد. 
وی پیرامون سیاس��ت گذاری ب��رای تقویت 
تولی��د مل��ی گفت: اقتص��اد مقاومت��ی درونزا 
و برون نگر اس��ت. م��ا هنوز در سیاس��ت های 
توسعه صنعتی کش��ور، برنامه مدون نداریم و 
تا زمانی که این اس��تراتژی ها مش��خص نشده، 
نمی توانی��م برای س��ایر جنبه ه��ای حمایتی 

برنامه ریزی کنیم. 
مدیرعامل بانک  پاسارگاد با تأکید بر فعالیت های 
دانش بنیان که در بند دوم سیاست های مقاومتی 
به آن پرداخته ش��ده  است، ادامه داد: در اقتصاد 
دانش بنیان، دانش به فناوری تبدیل می ش��ود. ما 
باید در اقتصاد دانش بنیان پیشتاز باشیم و نقشه 
جامع علمی کش��ور را پیاده س��ازی و اجرا کنیم، 
همچنین نظام ملی ن��وآوری را به منظور ارتقای 
جایگاه جهانی کش��ور س��اماندهی کنیم. س��هم 
تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان 
را افزایش دهیم و به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان 
در منطق��ه دس��ت یابی��م.  قاس��می در ادامه به 
بحث جلب مش��ارکت عموم��ی، تقویت نهادهای 
مدنی، تقویت توانمن��دی و بازدهی نیروی کار و 
استفاده از حداکثر ظرفیت های تولید پرداخت و 
تصریح کرد: در بحث توس��عه کارآفرینی اعتقاد 
بر این اس��ت که عموم مردم در تولید س��رمایه و 
ثروت، مشارکت تأثیرگذار داشته باشند. در بحث 
بازدهی نیروی کار بای��د اثرگذاری ارزش افزوده  
را افزای��ش دهی��م. اگر بتوانی��م از طریق ارتقای 
آموزش، مهارت، خالقی��ت، کارآفرینی و تجربه، 
نقش س��رمایه انس��انی را باال ببری��م، بهره وری 
س��رمایه افزایش می یاب��د.  وی در پایان بر نقش 
اتاق های بازرگانی در اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومت��ی تأکی��د کرد و گف��ت: انجمن مدیریت 
ایران نیز با همین احس��اس مسئولیت و رسالت 
ب��رای تبیین سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی و 
معرف��ی آن، ب��ه برگزاری سلس��له نشس��ت ها و 

همایش هایی اقدام کرده است. 

دکتر مجید قاسمی در نشست علمی کاربردی اقتصاد مقاومتی: 

اقتصاد مقاومتی درونزا و برون نگر است
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قیمت دالر افزایش یافت
صراف��ان بازار ارز و طال نرخ هر دالر امریکا را 3.761 تومان و هر 
قطع��ه تمام بهار آزادی طرح جدی��د را 1.220.250 تومان تعیین 
کردند که نشان دهنده افزایش نرخ دالر و کاهش قیمت سکه است. 
ه��ر ی��ورو در بازار آزاد 4.165 تومان و ه��ر پوند نیز 4.825 تومان 
قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 685.000 تومان و هر ربع 
سکه 378.000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 255.000  
توم��ان خرید و فروش ش��د و هر گرم طالی 18 عی��ار 117.300 

تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.761دالر آمریکا

4.165یورو اروپا

4.825پوند انگلیس

1.033درهم امارات

1.069لیر ترکیه

578یوان چین

35ین ژاپن

2.896دالر کانادا

3.831فرانک سوئیس

12.350دینار کویت

1.005ریال عربستان

320دینار عراق

70روپیه هند

881رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

508.100مثقال طال

117.300هر گرم طالی 18 عیار

1.184.000سکه بهار آزادی

1.220.250سکه طرح جدید

685.000نیم سکه

378.000ربع سکه

255.000سکه گرمی

نرخنــامه
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار 
روز  معام��ات  پای��ان  در  ته��ران 
چهارش��نبه ب��ا 171 واحد رش��د 
ب��ه پل��ه 79 ه��زار و 596 واحدی 
رس��ید. در آخری��ن روز معاماتی 
هفته، تعداد یک هزار و 245 سهم 
اوراق بهادار ب��ه ارزش 2 میلیارد و 
767 میلی��ون و 936 هزار ریال در 
بی��ش از 84 هزار نوب��ت معاماتی 
دادوس��تد ش��د.  ب��ر این اس��اس 
)وزنی-ارزشی( 59  قیمت  شاخص  
واحد، ش��اخص کل )هم وزن( 129 
واحد، ش��اخص قیم��ت )هم وزن( 
101 واح��د، ش��اخص ب��ازار دوم 
ب��ازار اول  955 واح��د، ش��اخص 
هفت واحد و ش��اخص آزاد ش��ناور 
995 واحد رش��د را تجربه کردند. 
در معام��ات روز گذش��ته نم��اد 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با 
61 واح��د تاثیر مثبت بر ش��اخص 
کل بیش��ترین نقش را در نوسانات 
صعودی دماسنج بازار سهام داشت. 
پس از ای��ن نماد پاالیش��گاه نفت 
اصفه��ان و پاالی��ش نف��ت تهران 
روی  را  مثب��ت  تاثی��ر  بیش��ترین 

دماسنج بازار س��هام اعمال کردند. 
در ط��رف مقابل نماد س��ایپا با 32 
واحد تاثیر منفی روی شاخص کل، 
بیش��ترین نقش کاهنده را داش��ت 
و نماده��ای ایران  ترانس��فو، فوالد 
خراس��ان، ای��ران خ��ودرو و پارس 
خودرو بیش��ترین ت اثیر نزولی را 
روی دماس��نج بازار سهام داشتند. 
در بازار فرابورس ایران، شاخص کل 
با رش��د بیش از هش��ت واحدی به 
پله 922 واحدی رس��ید. همچنین 
 426 تع��داد  فرا ب��ورس  ب��ازار  در 
هزار و 444 س��هم اوراق بهادار به 
ارزش ی��ک میلیارد و 350 میلیون 
و 735 ه��زار ری��ال در بیش از 45 
هزار نوبت معاماتی دادوستد شد. 
بازار فرابورس سهامی  در معامات 
ذوب آهن اصفهان، پاکدیس و توکا 
رنگ فوالد سپاهان با روند منفی و 
توسعه فناوری اطاعات خوارزمی، 
ش��رکت آهن و فوالد ارف��ع، گروه 
صنایع کاغذ پارس و آتیه داده پرداز 
با رون��د مثبت به کار خ��ود پایان 

دادند. 
افزایش عرضه ها در گروه 

خودرو
روز چهارش��نبه ب��ورس ته��ران 

در حالی ش��اهد اص��اح پرتفوی و 
شناس��ایی بازدهی از س��وی اغلب 
معامله گران حقیقی بود که افزایش 
عرضه س��هام در گ��روه خودرویی 
و رش��د تقاض��ا در گروه پاالیش��ی 
چش��م نوازی می کرد. این در حالی 
اس��ت که تکاپ��و برای شناس��ایی 
س��ود در آس��تانه برگزاری مجامع 
عادی س��االنه سهامداران در برخی 
ش��رکت ها باعث ش��ده این روزها 
جابه جای��ی س��هام در گروه ه��ای 
پیش��تاز ب��ازار رونق یاب��د. به این 
ترتی��ب در گروه فرآورده های نفتی 
کوک و س��وخت هس��ته ای شرایط 
نمادها غالبا صعودی بود، به طوری 
که نمادهایی همچون پاالیش نفت 
الوان، پاالیش نفت تهران، پاالیش 
نفت اصفه��ان و پاالیش نفت تبریز 
توانستند بیش از 3درصد در قیمت 

پایانی رشد داشته باشند.
 در گ��روه خ��ودرو نی��ز دی��روز 
تعدادی از نمادها از جمله س��ایپا، 
پارس خ��ودرو، ایران خودرو دیزل، 
ایران  محورس��ازان  محرک��ه،  نیرو 
خ��ودرو و ایران خ��ودرو در آخرین 
قیم��ت معامل��ه و قیم��ت پایان��ی 
ش��رایط کاهش��ی را تجربه کردند، 

ام��ا در ط��رف مقاب��ل ریخته گری 
تراکتورسازی ایران، سایپا دیزل، 
چرخش گ��ر و بهمن دیزل ش��اهد 

افزایش در قیمت پایانی بودند.
 به نظر می رسد اصاح چند روزه 
خودرویی ها موقتی باشد و احتماال 
ط��ی هفت��ه آت��ی دوباره ش��اهد 
روزهای اوج این گروه باش��یم. اما 
در گروه مواد و محصوالت دارویی 
ش��اهد رش��د اکثری��ت نمادها در 
قیم��ت پایان��ی و آخری��ن قیمت 

پایانی بودیم.
 از جمله نمادهایی که از رش��د 
باالی��ی برخوردار بودند ایران دارو، 
مواد اولی��ه دارویی الب��رز بالک و 
نام  داروس��ازی امین را می ت��وان 
ب��رد. در گ��روه س��یمان، آهک و 
گ��چ ش��رایط تع��دادی از نمادها 
همچون س��یمان دورود، س��یمان 
س��پاهان، سیمان ارومیه و سیمان 
ش��مال روندی رو به رش��د داشت 
و در تع��داد دیگری از نمادها روند 

کاهشی با شیب کم مشهود بود.
 در گ��روه فل��زات اساس��ی نیز 
تعدادی از نمادها شرایط افزایشی 
و تعدادی نیز ش��رایط کاهشی در 

قیمت پایانی را تجربه کردند.

رفت و آمدهای نمادهای بورسی
در پایان معامات روز چهارش��نبه 
نماد معاماتی شرکت های فنرسازی 
خاور پس از برگزاری مجمع عمومی 
عادی س��االنه بدون تقس��یم س��ود 
نقدی، شهد با توجه به ارائه اطاعات 
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 
منتهی به  31 شهریور 96 و شرکت 
س��رمایه گذاری فن��ی و مهندس��ی 
مش��انیر پ��س از برگ��زاری مجمع 
عمومی ع��ادی به ط��ور فوق العاده 
صاحب��ان س��هام و تقس��یم س��ود 
نقدی هر س��هم به تاالر شیش��ه ای 
بازگش��تند. از س��وی دیگ��ر نم��اد 
معاماتی ش��رکت های کارخانه های 
تولی��دی و صنعتی ثابت خراس��ان 
جهت برگزاری مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده به منظور انتخاب 
اعضای هیات مدی��ره، احیای صنایع 
خراس��ان جه��ت برگ��زاری مجمع 
عموم��ی ع��ادی س��االنه صاحب��ان 
س��هام، دامداری تلیسه نمونه جهت 
برگ��زاری مجمع عموم��ی عادی به 
طور فوق العاده صاحبان سهام و حق 
تقدم شرکت گروه صنعتی پاکشو با 
توجه به پایان مهلت پذیره نویس��ی 

متوقف شدند. 

سهامداران برای شناسایی سود به تکاپو افتادند

پیشتازی پاالیشی ها در بورس

ای��ن مقاله ب��ه تعریف صکوک و آمار انتش��ار آن در ایران 
و جهان می پ��ردازد. س��رمایه یکی از نهاده ه��ای اصلی هر 
فعالی��ت اقتصادی اس��ت که می ت��وان از آن تح��ت عنوان 
انباشت نقدینگی برای آغاز فعالیت یا ادامه آن در یک بنگاه 

اقتصادی نام برد.
 در ی��ک بن��گاه اقتصادی، س��رمایه ب��ه دو طریق تأمین 
می ش��ود؛ یا از دارای��ی صاحبان یا از طری��ق فرآیند تأمین 
مال��ی. یکی از دغدغه های هر بن��گاه اقتصادی، تأمین منابع 
مطلوب مالی اس��ت که در کشورهای اسامی از ابزاری نوین 
تحت عنوان صکوک به منظور تأمین مالی طراحی و استفاده 

می شود.

تعریف صکوک
صکوک ابزار مالی اس��امی، ابزاری نوین و کارا در فرآیند 
تأمین مالی و س��رمایه گذاری اس��ت. ُصکوک جمع َصک به 
معنای سند و سفته است و ُمعرب واژه چک در فارسی است. 
عرب ها ای��ن واژه را برای انواع حوالجات، تعهدات و اس��ناد 
مال��ی به کار می برند. صکوک اوراقی هس��تند که براس��اس 
قراردادهای ش��رعی منتشر ش��ده و مبتنی بر اقتصاد واقعی 
است و نارسایی اقتصاد غیر واقعی سایر اوراق بهادار را ندارد. 
صکوک نوعی اب��زار مالی با پش��توانه ترازنامه و دارایی های 

فیزیکی است.

 :AAOFIF 18 طبق تعریف استاندارد شماره
»صکوک مش��ارکت، اس��ناد و گواهی های دارای ارزش 
یکس��ان هستند که براساس عقد مشارکت ایجاد شده اند 
و در آن یکی از طرفین یا شخص ثالثی مدیریت عملیات 

را بر عهده می گیرد.«
طبق تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای 

مالی اسامی:
»گواهی هایی با ارزش اس��می یکسان که پس از اتمام 
عملیات پذیره نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج 
در آن توس��ط خریدار به ناش��ر اس��ت و دارنده آن مالک 
ی��ک یا مجموعه ای از دارایی ها، مناف��ع حاصل از دارایی 
یا ذی نفع یک پروژه یا یک فعالیت س��رمایه گذاری خاص 

می شود.«
صکوک منتشره در ایران و جهان

در ایران از سال 1389 نخستین صکوک توسط شهرداری 
تهران منتش��ر شد و رشد چش��مگیر خود را در سال 1395 
نشان داد. براساس اظهارات مدیرعامل شرکت سپرده گذاری 
مرک��زی، مجموع کل اوراق س��ال 1395 به رقم 83 هزار و 

662 میلیارد ریال رسید.
مدیرعامل ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی اوراق بهادار 
و تس��ویه وجوه )س��مات( اظهار داشت با انتش��ار دو اوراق 
بناگس��تر کرانه و وزارت علوم در آخرین روزهای اس��فندماه 
95، انتش��ار صکوک رش��دی 14برابری را نس��بت به مدت 

مشابه سال 94 تجربه کرد.

در بازار جهانی صکوک، س��ال های 2012 و 2013 نقطه 
اوج رش��د اس��ت و س��ال 2015 نقطه تثبیت آن. در س��ال 
2015 عواملی نظیر تردید نس��بت به سیستم مالی جهانی، 
توقف انتش��ار صکوک کوتاه مدت توسط بانک مرکزی مالزی 
بنا بر تصمیمات اس��تراتژیک آن کش��ور، افت شدید قیمت 
نفت، افزایش نرخ مرجع و تغییر سیاس��ت گذاری های انتشار 
صک��وک از تأمین فرصت ه��ای س��رمایه گذاری به مدیریت 
نقدینگ��ی ب��رای بانک های اس��امی روی انتش��ار صکوک 

تأثیرگذار بود. 
حجم صکوک منتشره در بازار سرمایه ایران از سال 1389 
تا 1395  و حجم صکوک جهانی منتشر شده از سال 2001 

تا 2015 میادی درنمودارهای زیر آمده است.

اوراق صکوک اسالمی )فرابورس( و کاربرد آنها در طرح های نوآورانه  )بخش اول(

نماگر بازار خبر

نقش بورس در تحقق اقتصاد مقاومتی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت یکی از اهداف مهم 
اقتصاد مقاومتی مردمی شدن اقتصاد است که در بازار سرمایه 
محقق می ش��ود. به گزارش فارس، شاپور محمدی با اشاره به 
تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه سال 84 و نیز قانون 
توس��عه ابزارها و نهادهای مالی در سال 88 گفت: بدون شک 
هم��کاری مجلس با ارکان بورس در دس��تیابی به این اهداف 
مؤثر بوده اس��ت. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: از 
این رو امیدواریم ب��ا همکاری نمایندگان مجلس الیحه الحاق 
بازار س��رمایه نیز هرچه س��ریع تر آماده و تقدیم دولت شود تا 
براساس آن قوانین تکمیلی را برای بازار سهام در کشور داشته 
باش��یم. وی همچنین با اش��اره به اینک��ه ظرفیت های قانونی 
بس��یار خوبی برای ارتقا و رشد بازار سرمایه وجود دارد، اضافه 
کرد: در یک دهه گذش��ته بازار س��هام رش��د بس��یار خوب و 
مناس��بی را تجربه کرده است و بر این اس��اس امیدواریم این 
رش��د بتواند با فرهنگ سازی و اطاع رس��انی مناسب به عموم 
مردم گس��ترش یابد. محم��دی با بیان اینکه یک��ی از اهداف 
مهم اقتصاد مقاومتی که مردمی ش��دن اقتصاد است، در بازار 
سرمایه محقق می شود، گفت: از این رو امیدواریم بازار سرمایه 
امسال بتواند برای تأمین مالی بخش تولیدی کشور در راستای 
نامگذاری ش��عار امس��ال با عنوان تولید و اشتغال مؤثر باشد و 
بورس بتوان��د در چارچوب اقتصاد مقاومتی به بخش خصوصی 
در مقایسه با دولتی در تأمین مالی کمک کند و اولویت ما نیز 
در سازمان بورس تقویت بخش خصوصی است. رئیس سازمان 
بورس با بیان اینکه کارایی بخش خصوصی به مراتب بیش��تر از 
دولت اس��ت، اذعان داش��ت: به همین دلیل بورس باید بتواند 
بستر مناسب را برای شرکت هایی که به دنبال تولید و اشتغال 
هستند فراهم کند و تأمین مالی بنگاه ها از این طریق تسهیل 

شود.

 »وپسا« ۱۰درصد سهام خود را عرضه 
می کند

ش��رکت س��رمایه گذاری صنع��ت پتروش��یمی س��اختمان 
خلیج ف��ارس که آذر گذش��ته در گ��روه پیمان��کاری صنعتی، 
زیرگروه س��ایر فعالیت های پیمانکاری پذیرش شده بود، روی 
تابلوی بازار دوم فرابورس ایران قرار گرفت. این شرکت در بازار 
دوم فرابورس ایران پذیرش و درج نماد ش��ده و در صف عرضه 
اولیه ایس��تاده است. شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی 
س��اختمان خلیج ف��ارس دارای س��رمایه 2500 میلیارد ریالی 
اس��ت و سهامدار عمده آن که ش��رکت عمران سرمایه آیریک 
خزر با مالکیت 98درصدی اس��ت، تعهد کرده 10درصد سهام 

را در روز عرضه اولیه در معرض فروش بگذارد.
 

عرضه گاز مایع در رینگ بین الملل بازار 
فیزیکی 

شنبه 9اردیبهشت 96 رینگ بین الملل بازار فیزیکی میزبان 
عرضه گازمایع پاالیش نفت شازند به مقاصد بین المللی است. 
همچنین در جلس��ه معاماتی روز چهارش��نبه 6اردیبهش��ت 
96، کااله��ای متان��ول پتروش��یمی فن آوران، برش س��نگین 
پتروش��یمی جم و حال 410 پاالیش نف��ت آبادان در رینگ 
داخلی و گازمایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از 
تأسیس��ات بندرعباس و گاز مایع پاالیش نفت الوان در رینگ 

بین الملل بازار فیزیکی عرضه شدند. 

پوشش ۱9 درصدی پیش بینی های 
»غمارگ«

ش��رکت مارگارین پیش بینی درآمد هر س��هم س��ال مالی 
منته��ی به 30 آذر ماه 96 را با س��رمایه 840 میلیارد ریال به 
صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. ش��رکت مارگارین سود 
هر س��هم س��ال مالی منتهی به 30 آذر ماه 96 را مبلغ 323 
ریال برآورد و اعام کرد طی دوره س��ه ماهه این سال مالی با 
اختصاص 61 ریال س��ود به ازای هر سهم معادل 19درصد از 
پیش بینی هایش را پوش��ش داده است.»غمارگ« سود خالص 
دوره سه ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 را مبلغ 50 میلیارد 

و 921 میلیون ریال اعام کرد. 

صورت های مالی 9 ماهه »واعتبار«
ش��رکت س��رمایه گذاری اعتبار ایران اطاعات و صورت های 
مال��ی س��ال مالی منته��ی ب��ه 31 فروردین م��اه 1396 را با 
س��رمایه ثبت ش��ده 400 میلیارد ریال، به صورت حسابرسی 
نش��ده منتشر کرد. شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران در دوره 
9ماه��ه س��ال مالی منتهی ب��ه 31 تیر م��اه 1396، مبلغ 77 
میلی��ارد و 34میلیون ریال س��ود خالص شناس��ایی کرد و بر 
این اس��اس به هر س��هم مبلغ 96 ریال سود اختصاص داد که 
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 75درصد کاهش 
را نش��ان می دهد. »واعتبار« س��ود انباشته پایان دوره را مبلغ 
134 میلی��ارد و 863میلیون ریال اعام کرد. یادآور می ش��ود 
این ش��رکت در دوره منتهی به 31 فروردین ماه 1395، سود 
خال��ص را مبلغ 154 میلیارد و 413 میلیون ریال و س��ود به 

ازای هر سهم را 386 ریال اعام کرد. 

»وامید« سودی شناسایی نکرد
شرکت مدیریت س��رمایه گذاری امید صورت وضعیت پرتفوی 
س��رمایه گذارها در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 96 
را با س��رمایه 30 هزار میلیارد ریال به صورت حسابرس��ی نشده 
منتش��ر کرد. شرکت مدیریت س��رمایه گذاری امید در دوره یک 
ماهه منتهی به فروردین ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی 
را با بهای تمام شده یک هزار و 882 میلیارد و 70 میلیون ریال 
به همین مبلغ واگذار کرد و از این بابت س��ودی شناسایی نکرد، 
همچنین این ش��رکت طی دوره یک ماهه یاد ش��ده تعدادی از 
س��هام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و 882 
میلیارد و 279 میلیون ری��ال خریداری کرد. »وامید« در ابتدای 
دوره یک ماهه یاد ش��ده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را 
با بهای تمام ش��ده 41 هزار و 81 میلیارد و 320 میلیون ریال و 
ارزش بازار 67 هزار و 106 میلیارد و 818 میلیون ریال در س��بد 
سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی 
همین دوره با افزایش 209 میلیون ریال به 41 هزار و 81 میلیارد 
و 529 میلیون ریال رسید، همچنین ارزش بازار آن نیز با افزایش 
79 میلیارد و 756 میلیون ریال در پایان دوره معادل 67 هزار و 

186 میلیارد و 574 میلیون ریال محاسبه شد. 

نگــاه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

فرابورس

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
ش��هد در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین درصد 
افزایش را از آن خود کرد که البراتوار داروسازی عبیدی در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

6,26611.69قشهد

17,00010.73دعبید

3,7605دیران

4,0775حتاید

5,7424,99دلر

9,3634,99بنیرو

1,3894,99وصنعت

 بیشترین درصد کاهش
حمل و نقل پتروش��یمی صدر نش��ین جدول بیش��ترین 
درص��د کاهش ش��د. قن��د لرس��تان در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. پلی اکریل هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.83(6,699حپترو
)4.69(5,431قلرست
)4,67(653شپلي

)4,47(6,010بترانس

)4,33(3,687قهکمت

)3,73(6,869مرقام

)3,52(904خزامیا

پرمعامله ترین سهم
قن��د ثابت خراس��ان پرمعامله ترین س��هم ب��ازار بورس 
شناخته شد. سایپا در رده دوم این گروه ایستاد. پلی اکریل 

هم در رده های باال قرار گرفت. 
تعداد دفعهقیمتنام

74.819 1831قثابت

61,854 1351خساپا
56,835 653شپلي
40,688 904خزامیا
38,493 1212فنوال
30,513 3674ثاژن

25,530 1156خپارس

بیشترین ارزش معامله
جای��گاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را قند ثابت 
خراس��ان به خود اختصاص داد. س��خت آژن��د رتبه دوم را 
به دس��ت آورد. س��ایپا هم در باالی جدول بیشترین ارزش 

معامات قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

136.964 1831قثابت
112,114 3674ثاژن

83,541 1351خساپا
57,204 2665شتران
54,380 3269ثفارس
54,297 4229رتاپ
46,665 1212فنوال

بیشترین سهام معامله شده
قند ثابت خراسان در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله ش��ده را به دست آورد که سایپا در این گروه 

دوم شد و پلی اکریل در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

18313762قثابت
13513442خساپا
6532965شپلی
9042534خزامیا
12122330فنوال
36742178ثاژن

11561761خپارس

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروسازی زاگرس فارمد پارس به دست آورد. سایپا شیشه 

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

65221304ددام
1741870کساپا

2974744خمحور
8464605غدشت
1355452خریخت
4148296فمراد
2773252تگنو

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

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

11702.17واعتبار
8202.19وخارزم
50662.44کگاز

10593.17پردیس
11573.86ورنا

18724.00پارسیان
12504.14وصنا

دکتر مهدی کنعانی
Kanani. mehdi@gmail. com
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اخبار

 برگزاری مراسم روز زمین پاک 
در گلستان

گ�رگان- خبرنگار فرص�ت امروز - به مناس��بت روز 
زمین پاک در روز ش��نبه دوم اردیبهش��ت م��اه  و در محل 
پ��ارک جنگلی باغو مراس��می ب��ا حضور ش��هردار بندرگز ، 
بخش��دار بخش مرک��زی، معاون��ت اداره مناب��ع طبیعی و 
آبخیزداری بندرگز بندرترکمن و گمیش��ان ، ریاس��ت اداره 
محیط زیس��ت، معاونت آموزش و پ��رورش و دانش آموزان 
س��ازمان دانش آموزی شهرس��تان و گروه مردم نهاد کلبه 
س��بز روس��تای ولفرا برگزار گردید.این مراسم توسط اداره 
مناب��ع طبیعی و آبخیزداری بندرگز، ترکمن و گمیش��ان و 
با مش��ارکت محیط زیست شهرستان بندرگز برگزار گردید.
این مراس��م با ت��الوت آیاتی چند از کالم ا... مجید توس��ط 
یکی از دانش آموزان آغاز ، سپس شهردار بندرگز  پیرامون 
اهمی��ت محیط زیس��ت س��الم و زمین پ��اک مطالبی بیان 
نمودن��د.در ادامه معاونت اداره مناب��ع طبیعی و آبخیزداری 
بندرگز، ترکمن و گمیش��ان ضمن خوش��امدگویی به حضار 
در خصوص مسئله حفظ منابع طبیعی و اهمیت آن به ایراد 
سخن پردختند.این مراسم با سخنرانی ریاست اداره محیط 
زیس��ت بندرگز پیرامون لزوم حفظ محیط زیست و اهمیت 
فرهنگس��ازی در این خصوص ادامه یافت ودر پایان حضار به 
جمع آوری زباله های موجود خصوصاً زباله در محوطه پارک 

جنگلی به اتمام رسید.

 بزرگداشت روز ذخایر ژنتیکی 
در منابع طبیعی بندرگز

گ�رگان- خبرنگار فرصت ام�روز - با  توجه به ارزش 
ب��االی طبیعی جنگلهای هیرکان��ی و گونه های درختی آن  
که از جمله بزرگترین ذخایر ارزشمند و مهم در سطح جهان 
محس��وب می ش��وند در روز 15 فروردین  که به روز ذخایر 
ژنتیکی و زیس��تی نامگذاری گردیده ب��ه همت اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان بندرگز مراسم پاسداشتی 
در مدرسه اکواسکول خدیجه الکبری این شهرستان برگزار 
ش��د.در این مراس��م که از س��اعت9 صبح روز س��ه ش��نبه 
مورخ��ه 1/15/ 96 آغ��از گردید در ابتدا  کارش��ناس واحد 
آموزش، ترویج و مش��ارکتهای مردمی اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری این شهرس��تان ضمن تقدیر از مسئولین مدرسه 
جهت همکاری با اداره منابع طبیعی شهرستان و فعالیتهای 
ارزش��مند آنه��ا در حیطه مناب��ع طبیعی و آبخی��زداری  ، 
توضیح��ات مختصری پیرامون اهمیت جنگلهای هیرکانی و 
گونه های آن ارائه نمودند ، در ادامه ایشان بر لزوم فرهنگ 
سازی حفاظت از ذخایر و ثروت های طبیعی و ملی با تاکید 
برلزوم ش��ناخت ودید هرچه بیش��تر علم��ی دانش آموزان 
توضیحات��ی ارائه دادند.س��پس به دو ت��ن از دانش آموزان 
این مدرس��ه به جهت ش��رکت در مس��ابقه مقاله نویسی با 
عن��وان گونه بلوط ایران��ی و ارائه مقاالت برتر ، با لوح تقدیر 
و اه��داء جوایز ، تش��کر و قدردانی بعمل آمد . ش��ایان ذکر 
اس��ت حوزه اس��تحفاظی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
بندرگز، بندرترکمن و گمیشان دارای 32703هکتار جنگل  
، 35000 هکتار مراتع قشالقی در شمال گمیشان و 2700 
هکتار مراتع حریم روستایی  و حدود 19000 هکتار اراضی 
ساحلی می باش��د که مهمترین گونه جنگلهای این حوزه ، 
ذخیره گاه جنگلی شمش��اد با مساحتی حدود 450 هکتار  
و مهمتری��ن گونه های مرتعی این حوزه نیز پوکس��یلینیا و 
یونجه محلی  به جهت خوش��خوراکی و ارزش باالی غذایی 

برای دامها محسوب میشوند

تقدیر استاندار مازندران از 
شهردارساري
اس��تاندار   - دهق�ان   - س�اری 
مازندران در جلس��ه کارگروه س��المت 
و امنی��ت غذای��ي از ش��هردار س��اري 
به عن��وان مدیری��ت برتر تقدی��ر کرد. 
به گ��زارش خبرنگار مازن��دران در پي 
انتخاب شهردار س��اري به عنوان مدیر 

برتر در س��ال گذشته ربیع فالح استاندار مازندران با اهداي 
لوحي از وي تقدیرکرد.  در بخشي از این لوح تقدیر خطاب 
به ش��هردار ساري آمده است: این لوح تقدیر به پاس تالش 
هاي وافر ش��ما در خدمات بهداشتي درماني و موفقیت شما 

در کسب عنوان مدیریت برتر در سال 95 اهدا مي گردد.

پیشرفت 51 درصدی تقاطع 
غیرهمسطح شهید کاوه نبیری اراک 

اراک- خبرن�گار فرصت امروز - محمدرضا خس��روی 
مع��اون فنی و عم��ران ش��هرداری اراک با اش��اره به اینکه 
پیش��رفت فیزیک��ی کل پ��روژه در حال حاض��ر 51 درصد 
می باش��د، اهم فعالیت ه��ای اخیر صورت گرفت��ه در پروژه 
را بارگی��ری و حمل س��نگ به دپو، قالب بندی س��تون های 
p1 و p1َ، س��نگ برداری کانال مس��یل فصلی و بتن ریزی 
ستون های p1 و p1َ عنوان کرد. وی در خصوص برنامه های 
آتی در پروژه نیز گفت: بتن ریزی س��تون p1َ، سنگ برداری 
رمپ F، اجرای ژئوگرید رمپ های A1 و Aَ1، اجرای س��ازه 
نگهبان روی ریل سراسری، ادامه سنگ برداری کانال مسیل 
فصلی و ش��روع عملیات قالب بندی و اجرای عرش��ه مسیر 
روگ��ذر در دس��تور کار می باش��ند. وی در خص��وص حجم 
عملیات صورت پذیرفت��ه در پروژه نیز عنوان کرد: 37852 
مترمکعب خاک برداری، 51424 مترمکعب س��نگ برداری، 
23800 مترمکع��ب تهیه و حمل و اجرای مخلوط، 366 تن 
آرماتوربندی، 4805 مترمربع قالب بندی و 5124 مترمکعب 

بتن ریزی تاکنون انجام شده است.

 بازدید مدیر و کارشناسان ساختار
 و بهره وری شرکت ملی نفت از زادگاه نفت

اه�واز- خبرنگار فرص�ت امروز - گروه کارشناس��ی 
مهندس��ی س��اختار و بهره وری ش��رکت ملی نفت ایران از 
زادگاه نف��ت بازدید کردند. این گروه که بمنظور بررس��ی و 
ارزیابی وضعیت چارت س��ازمانی و س��اختار نیروی انسانی 
زادگاه نفت به مسجدسلیمان سفر کرده بودند با مدیرعامل 
و اعض��ای هیأت مدیره این ش��رکت دی��دار نمودند . گروه 
مزبور پس از این جلسه که با ارایه توضیحات مدیرعامل در 
خصوص مش��کالت نبود انگیزه های شغلی کارکنان بدلیل 
پایین بودن رتبه های مش��اغل و س��مت ها و لزوم بازنگری 
و ارتقای آنها و همچنین کمبود نیروی انس��انی ارکان ثالث 
برای بخش های مختلف ش��رکت همراه بود از تأسیسات و 

واحدهای مختلف عملیاتی بازدید نمودند .

اخبار

98 درصد اماکن مسکوني خسارت دیده 
ناشي از سیل ، در روستاها و شهرهاي 
آذربایجان غربي، مورد بازدید و بر آورد 

خسارت شدند
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - به 
گ��زارش خبرنگار فرصت امروز : مهندس 
بدلي مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمي 
آذربایجان غربي در بازدیدهاي مستمر از 
مناطق سیل زده استان، با بیان این خبر 
، اظهار داشت: در پي جاري شدن سیل در مورخ 96/01/25 
تعدادي از اماکن مس��کوني،  تجاري، دامي ، عمومي، مزارع، 
باغات و... روستایي و شهري در شهرستانهاي ارومیه، اشنویه، 
پیرانشهر و نقده دچار خسارت شدند. وي افزود:در این راستا 
این نهاد با اعزام 26 اکیپ کارشناسي بي وقفه عملیات تعیین 
خس��ارت وارده  بر اماکن مسکوني و تجاري را شروع نمود  و 
در حال اتمام این عملیات هستیم که بعد از جمع آوري کامل 
اطالعات،  حجم خس��ارت وارده بر اماکن مسکوني و تجاري 
اطالع  رس��اني خواهد شد. بدلي، ضمن قدرداني از همکاري 
مردم و مسولین، اعالم نمودند تا پایان بازسازي اماکن خسارت 

دیده در کنار خسارت دیدگان خواهیم ماند.

مدیرعامل گاز گیالن: 
در سال 95 نزدیک به 1300 کیلومتر 
شبکه گذاری در گیالن انجام شده 

است 
رش�ت- زینب قلیپ�ور- مهندس 
ظهیری مدیرعامل ش��رکت گاز استان 
گیالن از اجرای 1280 کیلومتر عملیات 
شبکه گذاری و نصب 53 هزار انشعاب در 
سال 95 خبر داد. مهندس ظهیری ادامه 
داد: برای این مقدار ش��بکه گذاری و نصب انشعابات در سال 
گذشته بیش از هزار میلیارد ریال هزینه شده است. وی اعالم 
داش��ت: این مقدار شبکه گذاری و نصب انشعابات در بیش از 
280 روس��تای استان صورت پذیرفته است و مجموع میزان 
ش��بکه گذاری به 19 هزار و 500 کیلومتر و مجموع میزان 
انش��عابات نصب شده در گیالن به 544 هزار انشعاب رسیده 
است. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ابراز امیدواری کرد 
تا با گازرسانی به 186 روستای باالی 20 خانوار باقیمانده در 
قالب فاز دوم پروژه های بند »ق«، در پایان امسال شاهد اتمام 

عملیات گازرسانی در استان باشیم. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر : 
رسانه های استان در انتخابات کارنامه 

خوبی داشته اند 
بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- 
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان 
بوش��هر گفت : رس��انه های اس��تان در 
انتخاب��ات و دوره های گذش��ته کارنامه 
خوبی  داش��ته اند بگون��ه ای که  اخالق 
مداری ، حفظ حرمت،  شان و جایگاه افراد سرلوحه کار خود 
قرارداده اند. حمیده ماحوزی در جلسه هم اندیشی مشارکت 
رسانه و مسئولیت اجتماعی با اعالم این مطلب افزود: بمنظور 
 ایج��اد فضای آرام ، س��الم و پرش��ور  رس��انه ه��ای مجازی
 می بایس��ت طب��ق چارچ��وب و قوانین مصوب به انتش��ار 
اخبار و اطالع رس��انی دقیق  اقدام نمایند.  وی اظهارداش��ت 
: طبق بخش��نامه جدید کانالهای خب��ری در فضای مجازی 
دارای  5هزارعض��و می توانند با ثبت اطالعات خود و دریافت 
شناس��نامه وکد ش��امد به فعالیت های خبری ادامه دهند.  
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر تصریح کرد: 
برای حضور حداکثری مردم در انتخابات  می بایست فضای 
س��المی فراهم کرد تا انتخابات پر ش��ور، بانشاط و موفقیت 
آمیزی شاهد باشیم و در حوزه فرهنگ و هنر نیز وظیفه ای 
که برعهده ما گذاش��ته به نحوشایسته ای عمل می نماییم 
.   دادس��تان بوشهر نیز در این جلس��ه گفت : رسانه ها اعم 
از دیداری ، ش��نیداری ، مکتوب و یا الکترونیک نقش مهمی 
در افکار عمومی دارند و در همه جوامع نقش اساسی برعهده 
رسانه ها است .  علی حسن پور افزود: رسانه ها هم می توانند 
تاثیر منفی برافکار عمومی و هم نقش هدایت و روشنگری و 
منعکس کننده افکارعمومی باشندو در هر موضوعی نقش آنها 
نباید فراموش شود .  وی از رسانه ها بعنوان یک ناظرانتخاباتی  
در فضای حقیقی و مجازی نام بردو افزود : نقش آنها در بعد 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بی بدیل است و می 

توانند بسیاری از امور را سروسامان دهند. 

راه اندازی سامانه آموزش مجازی 
شرکت گاز استان سمنان

س�منان – بابامحمدی: جعفر شعبانی 
مس��ئول آموزش و مدیریت عالی ش��رکت 
گاز اس��تان سمنان ، از راه اندازی سامانه ی 
آموزش مجازی ش��رکت گاز استان سمنان 
خبر داد و گفت : بخش اصلي این آموزش به 
صورت الکترونیکي و با استفاده از بسترهاي 
فناوران��ه و رایانه اي انجام می ش��ود ، البت��ه دوره هاي آموزش 
مجازي به هیچ عنوان نم��ي تواند جایگزین دوره هاي عملي و 
حضوري ش��ود اما به عنوان ی��ک واحد مکمل اجتناب ناپذیر و 
ضروري است. وی مهمترین مزایاي بهره مندي از آموزش مجازي 
را کاهش هزینه ها، استفاده از امکانات و فناوریهاي روز در قالب 
فیلم و انیمیشن و پاورپوینت، افزایش کارایي و مدیریت اوقات آزاد 
کارکنان، توسعه ي عدالت آموزشي عنوان کرد و افزود : با توجه 
به این که امکان ثبت دوره انتخابي از سوي سامانه وجود دارد مي 
توان عالیق و سلیقه همکاران را ارزیابي و در راستاي دوره هاي 
آموزشي مورد نیاز برنامه ریزي کارآمدتري داشت. شعبانی تصریح 
کرد : با توجه به راه اندازي سامانه ي آموزش مجازي شرکت ملي 
گاز به نش��اني www.igls.ir ، شرکت گاز استان سمنان نیز از 
ابتداي س��ال1396 ، با هدف افزایش بهره وري و ارتقاي سطح 
دانش کارکنان و همس��و با جدید ترین سیستم هاي آموزشي، 
به توسعه فراگیر بهره مندي از این سامانه در بین کارکنان خود 
اقدام نموده اس��ت. وی در تشریح روند جاري سازي این سامانه 
در ش��رکت گاز اس��تان گفت :در حال حاضر بیش از 50 درصد 
کارکنان شرکت گاز استان سمنان به منظور بهره مندي از سامانه 
ي مذکور ابراز عالقه نموده و در سامانه مذکور ثبت نام شده اند.

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز - گردهمائی روس��ای 
مالی س��ازمان بنادر س��ال 96، با حضور ذیحساب و مدیرکل 
امور مالی س��ازمان و روس��ای مالی بنادر کش��ور با محوریت 
هماهنگی در بس��تن حس��ابهای مالی س��ال 1395 و تبیین 
رئوس اهداف س��ال 96 با تاکید بر نظم و انضباط و ش��فافیت 
مالی در بندر بوشهر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی،  در 
این نشس��ت مدیرکل بنادر از افزای��ش فعالیت های صادراتی  
بن��ادری چ��ون عس��لویه و خارک پ��س از برجام خب��ر داد. 
ذیحس��اب و مدیرکل امور مالی س��ازمان  نیز در این نشست 

اعالم داش��ت: ارتقای س��طح کنترل های داخلی، بازطراحی 
فرآیند وصول درآمدهای س��ازمان و ارائه خدمات الکترونیکی 
مالی به مشتریان از مهمترین رئوس برنامه های اداره کل امور 
مالی س��ازمان در سال 1396 می باش��د. حیدر فرزانه اظهار 
داش��ت: بندر بوشهر یکی از بنادری اس��ت که سازمان بنادر 
و دریانوردی به طور جدی بر روی آن س��رمایه گذاری نموده 
اس��ت و با تحقق طرح توسعه بندر بوش��هر در جزیره نگین، 
آینده روش��ن و درخش��انی را پیش رو خواهد داشت. فرزانه 
اظهار داش��ت: در بحث وصول مطالبات بنادر اس��تان بوشهر 

کارنامه موفقی داشته است و درواقع بنادر استان بوشهر یکی 
از بنادر پیشرو در وصول مطالبات می باشد.

ک�رج- خبرنگار فرصت امروز -عضو ش��ورای اس��المی شهر 
کرج با اش��اره به اینکه زنگ به خطر افتادن زمین و محیط زیست 
هشداری برای مردم و مسوالن است، گفت: تحقق اهداف روز زمین 
پاک تنها با ش��عار و حرف محقق نمی ش��ود بلکه نیازمند اقدام و 
عمل است.  به گزارش فرصت امروز علي حاج کاظم با اشاره به فرا 
رس��یدن روز دوم اردیبهش��ت روز زمین پاک اظهار داشت: با آغاز 
عصر ماش��ین و پیش��رفت های صنعتی و علمی و رش��د روزافزون 
علم گرایی، راه تس��لط انسان بر آرزوی دیرینه اش، یعنی تسلط بر 
طبیعت تا اندازه زیادی هموار شد، اما خودخواهی ها و سودجویی 
های انس��ان، اندیشه سیطره و آگاهی بیش��تر او از جهان اطرافش 
را ب��ه صحنه کارزاری نابرابر میان او و طبیعت تبدیل کرده اس��ت. 
وي افزود: تقریباً چند دهه اس��ت ک��ه زنگ های خطر برای زمین 
به صدا درآمده اس��ت و روزی نیس��ت که خبرها و گزارش هایی از 

سراس��ر جهان مخابره نش��ود و بیانگر نگرانی عمیق کارشناسان از 
تخریب محیط زیس��ت و به خطر افتادن زندگی بر روی کره زمین 
نباش��د. این مس��ئول گفت: روز زمین پاک، یکی از این زنگ های 
خطر اس��ت که در همه جای دنیا ش��نیده می ش��ود. حاج کاظم 
افزود: همراه با عصر محصوالت الکترونیکی دیجیتال و روند سریع 
تغییرات در این حوزه، شرکت های تولیدکننده برای حفظ برتری 

تجاری خود و افزایش س��ودآوری، به تولی��د انواع کاالهای خوش 
آب و رن��گ و روزآمد، با موادی ش��یک و پ��رزرق و برق و در عین 
حال ش��کننده، با بهره گیری از م��واد ارزان قیمت روی آورده اند. 
رئیس کمیته اجتماعی شورای اسالمی شهر کرج یادآور شد: برغم 
محص��والت الکترونیکی دهه های پیش��ین که ب��ا عمری طوالنی، 
قطع��ات یدکی و ضمانت تعمیر به مش��تری هم��راه بودند، امروز، 
شاهد ورود موجی از انواع کاالهای با عمر کمتر از شش ماه هستیم 
ک��ه به زودی از رده خارج و به زباله دانی انداخته می ش��وند. این 
مسئول خاطرنش��ان کرد: این کاالها دارای مقادیر فراوانی از انواع 
فلزهای س��می و مهلک نظیر س��رب، جیوه و باریوم هستند که به 
دلی��ل فقدان قوانین مربوط به بازیافت این محصوالت، عمدتاً روانه 
آب و خاک و طبیعت می شوند؛ لذا باید این زباله های عصر مدرن 

را بمب ساعتی در حال انفجار دنیای امروز دانست. 

اه�واز - خبرنگار فرصت ام�روز - مدیر کل راه و 
شهرس��ازي خوزس��تان گفت: نزدیک به حدود 9 هزار 
متقاضی موثر برای واحدهای مس��کن مهر داریم که در 
سال جدید برای اتمام واحدهای باقی مانده برنامه ریزی 
می شود. منوچهر رحماني اظهار داشت: همچنین حدود 

750 کیلومتر جاده اعم از اصلی و فرعی و روس��تایی را 
در دست س��اخت داریم. ارزش ریالی این پروژه ها در دو 
بخش راه و مسکن حدود 200 میلیارد تومان است که در 
صورت تامین اعتبار، برنامه اجرایی آنها یک برنامه سه ساله 
است. وي افزود: در سال گذشته 275 کیلومتر جاده جدید 

راه اندازی کردیم، اما متاس��فانه تخصیص اعتبار به طور 
میانگین زیر 10 درصد بوده و در حال حاضر از نظر مالی 
به شدت تحت فشار قرار داریم.مدیر کل راه و شهرسازي 
خوزس��تان ادامه داد: با توجه به کمبود بودجه عمرانی، 
ت��الش کردیم تا در طول س��ال های 94 و 95 پروژه ها را 

اولویت بندی کنیم و آنها را با استفاده از ظرفیت های ممکن 
به سرانجام رس��اندیم . وي گفت: ولی پروژه هایی که در 
اولویت دوم قرار دارند، از نظر اجرایی با افت مواجه بودند. 
امروز در تالشیم که با استفاده از همه ظرفیت ها اشتغال را 

حفظ کنیم که تاکنون موفق بوده ایم . 

تبری�ز– ماه�ان ف�الح- عضو کمیس��یون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم 
توجه به نیازسنجی در بخش صنعت گفت: تقویت 
ش��رکت های دانش بنیان و مدیریت بهینه باعث 
رشد بهره وری ی در استفاده از منابع داخلی می 
شود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر معصومه 
آقاپور علیش��اهی با اش��اره به بیانات مقام معظم 
رهبری مبنی براینکه "نامزدهای ریاست جمهوری 
به مردم قول دهند برای پیشرفت کشور و باز کردن 
گره ها، نگاهشان به خارج از مرزها نباشد" گفت: 
در کشور ظرفیت های مختلفی برای توسعه اقتصاد 
و رفع مشکالت وجود دارد که باید در نظر گرفته 
ش��وند. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای 

اس��المی ادامه داد: توجه به ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان از الزمه های توسعه اقتصادی کشور 
و اش��تغالزایی است. این نماینده مردم در مجلس 
ده��م ادامه داد: بطور مث��ال بخش قابل توجهی 
از تولی��د ناخال��ص داخلیGDP ن��روژ با وجود 
برخ��وردار بودن از منابع نفتی، مربوط به صادرات 
تکنولوژی وانتقال دانش بوده؛ این در حالی است 
که جمهوری اس��المی ایران نیز از ظرفیت علمی 
باالیی برخوردار اس��ت اما در زمینه انتقال دانش 
عملکردها باید تقویت شود. دکتر آقاپور علیشاهی 
تصریح کرد: با تقویت شرکت های دانش بنیان و 
مدیریت بهینه می توان ظرفیت صادرات تکنولوژی 
وانتقال دان��ش را باال برد. وی ادام��ه داد: تقویت 

ش��رکت های دانش بنیان و مدیریت بهینه باعث 
رش��د بهره وری در بکارگیری از منابع داخلی می 
شود. دکتر آقاپور علیشاهی با تاکید بر لزوم ارتباط 
دانش��گاه و بخش صنعت تصریح ک��رد: محدود 
نشدن به صادرات نفت و گاز یک موضوع بدیهی 
است بنابراین برای استفاده بهینه از منابع داخلی 
باید صنایع تبدیلی تقویت ش��ود. وی افزود: باید 
در بخش صنعت نیازس��نجی صورت گیرد و در 
دانشگاه ها روی نیازهای بخش صنعت کار شود، 
شرکت های دانش بنیان باید به موضوع بازارسنجی 
توجه ویژه کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی یادآور شد: اعطای تسهیالت بانکی 
با شرایط مناسب از الزمه های تقویت شرکت های 

دانش بنیان است. الزم به ذکر است تولید ناخالص 
داخلی )Gross Domestic Product( که 
به اختصار GDP گفته می شود، عبارت است از 
کل ارزش تولید کاالها و خدمات در یک کشور به 
قیمت بازار طی یک دوره زمانی )معموالً یک سال(. 
تولی��د ناخالص داخلی یکی از ش��یوه های اندازه 

گیری میزان تولید و درآمد ملی یک کشور است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی خبر داد

خسارت بیش از 100 میلیارد ریالی سیل بر تاسیسات و شبکه  های آب و فاضالب آذربایجان شرقی

با حضور ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان و روسای مالی بنادر کشور مطرح شد

تاکید بر انضباط و شفافیت مالی در نشست رِوسای مالی سازمان بنادر

حاج کاظم: زنگ خطر تخریب محیط زیست هشداری برای مسئوالن و مردم
زمین پاک تنها با شعار محقق نمی شود 

    افزایش کیفیت ساخت وسازها با همکاری نظام مهندسی و شهرداری

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

تبلور اقتصاد درون زا با تقویت شرکت های دانش بنیان ممکن می شود

تبریز - ماه�ان فالح- مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
از بروز خس��ارت بیش از 100 میلیارد 
ریال به تاسیس��ات و شبکه  های آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی بر اثر 
سیل اخیر خبر داد. به گزارش خبرنگار 
م��ا در تبریز به نق��ل از روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی، مهندس علیرضا ایمانلو با اعالم 
این خبر، افزود: جمعیت تحت پوشش 
فاضالب اس��تان یک میلی��ون و 726 
هزار نفر اس��ت ک��ه در واق��ع 58.64 
درصد جمعیت تحت پوش��ش ش��بکه 
فاضالب ق��رار دارد و تعداد انش��عابات 
فاضالب بیش از 666 هزار فقره اس��ت. 
وی اظهار کرد: در سطح استان با تالش 
شبانه روزی همکاران از بابت تامین آب 
ش��رب مورد نیاز و ارائه خدمات جمع 
آوری فاضالب مش��کلی وج��ود ندارد. 
مهندس ایمانلو در خصوص خس��ارت 
وارده به تاسیسات آب و فاضالب تبریز 
گفت: در بارندگی اخیر و در اثر جاری 
ش��دن س��یل در تبریز خط آبرس��انی 
چاههای هروی دچار شکس��تگی شد، 
همچنین مش��کالتی برای ش��هرهای 
تبریز، مراغه، لیالن، ملکان، بستان آباد، 
عجب ش��یر، چاراویماق و ورزقان وارد 
شد که  تاسیس��ات آبرسانی و خطوط 
انتقال و ش��بکه های آب و فاضالب در 
سیل اخیر آسیب دیدند. وی افزود: در 
این سیل ایستگاه پمپاژ آب مهرانه رود 
و شهرک امام نیز دچار آسیب شد و به 
تاسیسات و شبکه آب و فاضالب تبریز 
خس��ارت وارد آمد. وی ادام��ه داد: در 
شهرستان مراغه س��یالب  وارد شبکه 
فاضالب ش��ده و باعث گرفتگی و پس 
زدگی آن به منازل مسکونی مشترکین 
ش��ده و همچنین به تاسیسات تصفیه 

خانه آب ش��هر مراغه و شبکه فاضالب 
خط اصلی و منازل مشترکین خسارت 
وارد کرده اس��ت همچنین در آذرشهر 
و عجب ش��یر نیز به ش��بکه فاضالب 
و تاسیس��ات تصفی��ه خان��ه فاضالب 
خسارت وارد کرده اس��ت. وی با بیان 
اینکه ش��بکه فاضالب برای دفع پساب 
طراحی شده و همیش��ه تذکر در این 
زمینه بوده ک��ه متاس��فانه آب باران،  
مس��تقیم به این ش��بکه وارد می شود 
و این باعث خس��ارات زیادی به شبکه 
می ش��ود، تصری��ح کرد: بای��د اطالع 
رس��انی شود که ش��بکه فاضالب فقط 
برای دفع پس��اب است و نبایستی آب 
باران به شبکه های فاضالب وصل شود. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
با تاکید به اهمیت  ش��بکه فاضالب از 
نظر بهداش��تی و اولویت قرار دهی آن 
در بخش آب و فاضالب، افزود: با تعامل 
و همکاری با استانداری، جهشی برای 
توسعه شبکه فاضالب در تبریز داشتیم 
که در سال گذشته باالی 150 کیلومتر 
ش��بکه فاضالب اجرا ش��د و می توان 
گفت که  متوسط درصد تحت پوشش 
شبکه فاصالب در شرایط مطلوب است. 

مهن��دس ایمانلو در پایان با اش��اره به 
اینکه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
تبریز ج��زو بزرگ تری��ن تصفیه خانه 
ها اس��ت که بعد از پای��ان پروژه  یک 
میلیون نفر تحت پوشش قرار خواهند 
گرفت، اف��زود: مدول دوم تصفیه خانه 
فاض��الب تبریز در صورت تامین منابع 
مالی در بازه زمانی س��ه ساله به پایان 
خواهد رس��ید. الزم به ذکر است وقوع 
س��یل در روز جمعه مورخ 96/01/25 
خس��ارت جان��ی و مالی زی��ادی را در 

استان آذربایجان شرقی داشته است. 

ضرورت تسریع در انتقال آب 
ارس به تبریز

 با توجه به نیاز روزافزون شهر تبریز، 
تامین منابع جدید آبی برای این شهر 
ض��روری اس��ت و در صورتی که طرح 
انتقال آب ارس در مدت 3 س��ال بهره 
برداری نشود با مشکل مواجه خواهیم 
ش��د. به گزارش خبرنگار م��ا در تبریز 
به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت آب 
و فاضالب اس��تان، مهن��دس علیرضا 
ایمانلو، مدیرعامل آبفا آذربایجان شرقی 
با اعالم این مطلب، اظهار کرد: جمعیت 

تحت پوش��ش آب شهری 2 میلیون و 
943 هزار نفر، تعداد ش��هرهای تحت 
پوشش 60 ش��هر، تعداد انشعابات آب 
یک میلی��ون و 155 هزار  فقره، تعداد 
چاه ه��ای آب، قن��ات و چش��مه 383 
حلقه اس��ت. وی با بی��ان اینکه 100 
درصد جمعیت ش��هری تحت پوشش 
آب ش��هری ق��رار دارد، اف��زود: حجم 
مخازن در مدار 922 مترمکعب، تعداد 
آزمایش��گاه های آب 34 واح��د، تعداد 
تصفیه   خانه های آب در مدار 9 واحد و 
طول شبکه اصلی توزیع آب بیش از9 
هزار کیلومتر است. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
با تاکی��د به اینک��ه مدیریت مصرف و 
تامین آب هدف دیگر ما اس��ت، گفت: 
برای انجام مدیریت مصرف آب منتطر 
اعتبارات دولتی نیس��تیم در حالی که 
به پیمان��کاران بدهی داریم ولی با این 
وجود اجازه ندادیم مشکل کمبود آب 
پی��ش بیاید. مدیرعامل ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان خاطرنش��ان کرد: در 
س��ال 95 به هیچ وجه مشکل کمبود 
آب در استان نداشتیم و این به معنای 
عدم وجود بحران در آب نیس��ت ولی 

باید بیشتر روی مدیریت مصرف توجه 
داشته باشیم. وی با تذکر به کمبود آب 
در کش��ور و استان و توجه ویژه به این 
موضوع، گفت: ح��وزه ای برای آوردن 
آب در استان وجود ندارد و محدودیت 
بس��یاری در منابع آب��ی وجود داریم و 
در ابتدا باید به فکر تامین آب باش��یم 
و س��پس آن را توسعه دهیم. مهندس 
ایمانلو با بیان اینکه اولویت مهم شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی حفاظت 
از منابع آبی و ترویج مصرف بهینه آب 
اس��ت، بر ل��زوم مدیری��ت مصرف آب 
تاکید ک��رد. وی با بی��ان اینکه تامین 
آب شرب کالنشهرتبریز از سه منطقه 
زرینه رود با تامین  60 درصد و مابقی 
از س��د نهند و چاه ها است، گفت:  در 
حال حاضر 4/5 مترمکعب آب در ثانیه 
از این س��ه بخش تامین می ش��ود اما 
در حوزه تامین آب با محدودیت جدی 
روبه رو اس��ت. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی پیک مصرف 
آب در استان را بیش از 9 مترمکعب در 
ثانیه عنوان و تصریح کرد: در س��اعات 
پیک مصرف و روزهای پر مصرف سال 
از حداکث��ر ظرفیت هر س��ه منبع آبی 
اس��تفاده می گردد. با کاهش آب یکی 
از س��ه منبع از جمله تصفیه خانه آب 
نهند، کمبود آب در ش��هر بوجود می 
آی��د که الزم��ه حل مش��کل، افزایش 
ظرفیت تامین غیر از سه منبع مذکور 
اس��ت. مهن��دس ایمانلو اضاف��ه کرد: 
یک��ی از منابع پیش بینی ش��ده انتقال 
آب از ط��رح آبرس��انی ارس ب��ه تبریز 
اس��ت که ض��رورت دارد در اجرای آن 
تسریع ش��ود. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی از شهروندان 
و مش��ترکان خواست تا در مصرف آب 

نهایت صرفه جویی را به عمل آورند.

بندرعب�اس- خبرن�گار فرصت امروز 
 - ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت آب
 منطق��ه ای هرم��زگان ، جلس��ه توجیهی 
پرسش و پاس��خ مناقصه گران سد گابریک 
شهرستان جاسک با حضور مدیرعامل وقائم 
مق��ام ش��رکت آب منطقه ای هرم��زگان ، 
نمایندگان شرکت مهندس��ین مشاور الر و 
مناقصه گران در س��الن اجتماعات ش��رکت 

برگزار ش��د.     این نشس��ت یک روز پس از 
بازدید میدانی مناقصه گران از محل احداث 
سد گابریک و به منظور شفاف سازی و رفع 
ابهام��ات موجود در طرح اجرایی این س��د 
تشکیل ش��د. مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای هرم��زگان  در این جلس��ه گفت : طرح 
س��د گابریک به منظور تأمین بخشی از نیاز 
آبی اراضی کش��اورزی شبکه آبیاری جگین 

و با هدف اش��تغالزایی در منطقه و 
رفع محرومیت از منطقه س��احلی 
مکران، از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت. وی افزود : یک��ی از قابلیت 
ه��ای این پ��روژه اح��داث آن در 
منطقه مکران می باش��د که مورد 
تأکید مقام معظم رهبری و دولت 

است. 

جلسه پرسش و پاسخ مناقصه گران سد گابریک در شرکت آب منطقه ای هرمزگان برگزار شد 
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م��روری ب��ر بازار خ��ودروی ایران در س��ال 
ک��ه هرچن��د س��هم  دارد  آن  از  نش��ان   95
عرضه کنندگان خودرو در طول سال گذشته با 
فراز و نش��یب های زیادی همراه بوده است، اما 
این موضوع موجب نش��ده که سلطه بالمنازع 

خودروسازان داخلی کاهش پیدا کند. 
ب��ر این اس��اس، طبق گزارش ماهانه س��هم 
بازار خودروهای س��واری که از س��وی یکی از 
شرکت های خودروس��از تهیه شده، سهم بازار 
خودروهای س��واری در س��ال 955، تغییراتی 
را ب��ه خود دیده اس��ت؛ آنگونه که مش��خص 
اس��ت یکی از مهم ترین عوامل در تبادل سهم 
میان عرضه کنندگان خ��ودرو، افزایش و تنوع 
محصوالت ارائه شده با در نظر گرفتن کیفیت 
و قیمت بوده اس��ت؛ موضوعی که رقابت جدی 
میان دو ش��رکت بزرگ خودروس��از داخلی با 
یکدیگر از یک سو و رقابت آنها با خودروسازان 
خصوصی از سوی دیگر را به وجود آورده است، 
به طوری که سهم بازار ایران خودرو 3.7 درصد 
کاهش داش��ته است، اما سهم شرکت سایپا در 
سال 95 افزایش 4درصد را به خود دیده است. 
در این بین ش��اهد کاهش سهم خودروسازان 
خصوصی به 7.7درصد هستیم که مجموع این 
موضوعات موید تبادل سهم میان شرکت های 
تولیدکننده خودرو در داخل اس��ت. به گزارش 

دنیای اقتصاد، بنابر آمار سهم بازار خودروهای 
داخلی طی س��ال گذشته، دو ش��رکت بزرگ 
خودروساز کشور توانس��تند 86.5درصد سهم 
ب��ازار خودرو را از آن خ��ود کنند؛ در این بین 
سهم خودروس��ازان خصوصی 7.7درصد است، 
در صورتی که سهم تولیدکنندگان خصوصی را 
با سهم دو شرکت بزرگ خودروساز جمع کنیم 
در مجموع سهم بازار تولیدکنندگان خودرو در 
داخل کش��ور 94.2درصد اس��ت. براساس این 
آمار، واردکنندگان خودرو در س��ال گذش��ته 

5.8درصد از سهم بازار را پوشش داده اند. 
بنابر آم��ار 12 ماهه س��هم ب��ازار خودروها 
 طی س��ال گذش��ته، ایران خودرو با دارا بودن

 47.6 درصد سهم همچنان در صدر قرار دارد و 
بعد از آن سایپا با سهم 38.9 درصدی توانسته 
در مقام دوم جای بگیرد. این موضوع در حالی 
است که س��هم ایران خودرو در مقایسه با سال 
94 نشان از افت نزدیک به 3.7 درصدی دارد، 
اما س��ایپا با رشد 4درصدی توانسته سهم خود 

را در این مدت افزایش دهد. 

سهم بازار تولیدکنندگان داخلی
همان طور که گفته ش��د ایران خودرو و سایپا 
در مجموع س��هم 86.5 درصدی بازار طی سال 
گذشته را به خود اختصاص داده اند. این موضوع 

در حالی است که دو ش��رکت بزرگ خودروساز 
ط��ی این م��دت توانس��تند با رش��د نزدیک به 
36.7درص��دی، تولید محصوالت خود را افزایش 
دهند. در این میان اما بررس��ی روند ماهانه سهم 
بازار خودروهای داخلی نش��ان از افت وخیز دارد، 
به طوری که سهم بازار ایران خودرو در فروردین ماه 
53.2 درص��د بوده، اما در پایان اردیبهش��ت ماه 
ب��ه 48.9 درصد رس��ید. روند افت وخیز س��هم 
ای��ن ش��رکت تا پایان س��ال گذش��ته همچنان 
ادامه داش��ته. اما بررسی سهم بازار ماهانه سایپا 
از ابتدا تا پایان س��ال 95 از رش��د سهم بازار این 
ش��رکت حکای��ت دارد، به طوری که ای��ن روند، 
موید رشد 4درصدی سهم این خودروساز است. 
بنابر آمار، س��هم نارنجی های جاده مخصوص در 
فروردین ماه35.4درصد بود که در اردیبهشت ماه 

به 38.2درصد افزایش یافت. 

 سهم بازار خصوصی ها
هرچه هس��ت، آمار سال گذش��ته می گوید 
که ش��رکت های بخش خصوص��ی در مجموع 
7.7درص��د از بازار خودروی کش��ور را به خود 
اختص��اص داده ان��د. این در ش��رایطی اس��ت 
که س��هم بازار این ش��رکت ها در سال 94 به 
میزان 8.4درصد بوده اس��ت. س��هم بازار این 
ش��رکت ها که اکثرا به تولید خودروهای چینی 

مش��غول هس��تند در حالی کاهش یافته است 
که خودروس��ازان بخش خصوصی طی س��ال 
گذش��ته افزایش 28.8 درصدی داش��ته است. 
کاهش سهم تولیدکنندگان خصوصی در حالی 
است که به واسطه اجرای برجام و لغو تحریم ها 
در اواخر س��ال گذشته، این شرکت ها در حال 
تغیی��ر و تح��ول در تولی��دات خود هس��تند. 
آنگونه که به نظر می رس��د در دوران پساتحریم 
تولیدکنندگان چینی با کاهش اقبال از س��وی 
مش��تریان مواجه شدند، به همین دلیل فروش 
این ش��رکت ها نسبت به س��ال های گذشته با 

کاهش مواجه شده است. 

رشد سهم وارداتی ها
رش��د  ب��ا   95 س��ال  در  خ��ودرو  واردات 
49درصدی نسبت به سال 94 مواجه شد. این 
موضوع در حالی اس��ت که در اوایل زمس��تان 
س��ال 95 تغیی��ر و تحوالتی در دس��تورالعمل 
واردات خودرو به کشور ایجاد شد؛ در شرایطی 
واردات خودرو توانسته رشد قابل قبولی داشته 
باشد که سهم بازار خودروهای وارداتی نیز طی 
سال گذشته از افزایش حکایت دارد. وارداتی ها 
در کل با کسب س��هم 5.8درصدی توانسته اند 
نس��بت به س��ال 94 افزایش 0.4 درصدی در 

سهم بازار خود را به دست بیاورند. 

سهم خودروی تولید داخل از بازار ایران چقدر است؟! 

قطعه س��ازان  س��ندیکای  رئی��س  نای��ب 
موتورس��یکلت کش��ور می گوید: تاکنون هیچ 
اتفاق��ی در خص��وص حمای��ت از تولید داخل 
در صنعت موتورس��یکلت و قطعه سازی در این 

بخش رخ نداده است. 
حبیب اهلل محمودان اظهار داش��ت: متاسفانه 
ب��ه غی��ر  از حرف ه��ای کل��ی هی��چ راه حل و 
نقش��ه راهی برای حمایت از س��اخت داخل در 
اختیار نیس��ت و وزارت صنعت و معدن در این 

راستا قدمی برنداشته است. 
وی تاکید ک��رد: همچن��ان ارز مبادله ای به 
واردات داده می ش��ود و تعرفه ه��ا نی��ز ب��رای 
واردات در ح��د ناچیز و بدون عملکرد اس��ت 
و عمال تعرفه ه��ای موج��ود ارزش اجرایی در 

کنترل واردات ندارد. 
وی با اش��اره ب��ه تاثی��ر انتخاب��ات اخیر بر 
جریان تولید در کش��ور تصریح کرد: متاسفانه 
مدیران کشور معتقد به این نیستند که اوضاع 
اقتصادی در کش��ور بحرانی است در حالی که 

کشور نیازمند انقالبی در اقتصاد است. 
وی با اش��اره به اینکه بازار موتورسیکلت در 
ایران در اختیار چینی هاس��ت، افزود: متاسفانه 
برنام��ه ای برای تولید در کش��ور وجود ندارد و 
بخش خصوصی نیز در ش��رایط بسیار بدی به 

سر می برد. 
وی با توجه ب��ه اعالم انجمن تولیدکنندگان 
در خصوص توس��عه داخلی س��ازی در صنعت 
موتورسیکلت گفت: بدون ریل گذاری اقتصادی 
و ارزی، طرح ه��ای انجمن ها هیچ نتیجه ای به 
دنبال نخواهد داشت چرا که هیچ گاه انجمن ها 
و NGO ه��ا در مقول��ه سیاس��ت گذاری وارد 

نشده اند. 
وی گف��ت: ام��روز بس��یاری از بخش ه��ای 
تولیدی در ش��رایط بحرانی ق��رار دارند و کلیه 
صنایع داخلی به نقطه صفر رسیده اند باید فضا 
و ابزار مناس��ب تولید برای حرکت در مس��یر 
داخلی س��ازی در صنایع کش��ور فراهم ش��ود.  
وی هدفمند نبودن سیاس��ت گذاران دولتی را 

مهم ترین مانع برای تولید در کش��ور دانست و 
اظهار داشت: نبود نقشه راه و دستورالعمل برای 
تولید امروز مانع بزرگی برای حرکت در مسیر 

تولید در کشور است. 
وی ب��ا توجه به تاکید دول��ت مبنی بر عدم 
ش��ماره گذاری کاربراتوری ه��ا و ل��زوم تولی��د 
ای��ن  انژکت��وری، گف��ت:  موتورس��یکلت های 

تاکی��دات در حالی ص��ورت می گیرد که امروز 
در کش��ور کارخانه تولید موتورهای انژکتوری 
وجود ندارد و برای عملی ش��دن این مس��ئله 
ناگزیر به واردات انژکتورهای چینی به کش��ور 
شده ایم به طوری که در این روند، کارخانجات 
چینی حاضر به فروش تنها انژکتور نیس��تند و 
بخش��ی از قطعات دیگر را نی��ز در این جریان 
به خریداران تحمی��ل می کنند که طبعا منجر 
به مونتاژکاری در داخل می شود.  نایب رئیس 
س��ندیکای قطعه سازان موتورس��یکلت کشور 
گفت: در ش��رایطی اجبار ب��ه تولید موتورهای 
انژکت��وری در کش��ور صورت می گی��رد که در 
کش��ورهایی که انژکتور تولی��د و به ایران وارد 
می کنند، تولید موتوره��ای انژکتوری اجباری 
نیس��ت.  محم��ودان تصریح ک��رد: هم اکنون 
قطعات تولیدی موتورسیکلت در داخل در بازار 
آزاد توسط فروشندگان خریداری نمی شود چرا 
که در صورت خرید قطع��ات داخلی، اعتباری 
ک��ه واردکنندگان برای قطعات مش��ابه به آنها 

داده اند را دیگر به آنها نخواهند داد. 
وی گف��ت: ام��روز واردکنن��دگان قطع��ات 
بواس��طه مطالب��ات باالیی که از فروش��ندگان 
داخل��ی دارند آنها را مجبور ب��ه خرید قطعات 
خارج��ی می کن��د و چنانچه قطع��ات داخلی 
توسط فروش��ندگان خریداری شود اعتبار آنها 

توسط واردکننده زیر سوال می رود. 
وی اظه��ار داش��ت: دولت ب��رای حمایت از 
تولید داخل باید مش��وق هایی را در نظر بگیرد 
ب��ه ط��وری که ب��رای عرضه کنن��دگان کاالی 
داخل��ی درص��دی در بخش مالی��ات تکلیفی 

مشاغل تخفیف ارائه کند. 

ش��رکت مرس��دس بنز قصد دارد سیستمی 
برای ذخیره س��ازی انرژی خورشیدی در منازل 
عرضه کند. این شرکت ابتدا آن را در انگلستان 
عرضه می کند. مسئوالن شرکت مدعی هستند 
ب��ا اس��تفاده از این سیس��تم می ت��وان میزان 
بهره مندی از انرژی خورش��یدی را به 65درصد 

رساند. 
بیشتر شرکت های خودروساز در حال رقابت 
با یکدیگر برای عرضه خودروهای برقی خود به 
بازار هس��تند، اما این رقابت تنها به خودروهای 
برق��ی خت��م نمی ش��ود و برخ��ی ش��رکت ها 
ت��الش می کنند ع��الوه بر خودروه��ای برقی، 
باتری ه��ای ذخیره کننده ان��رژی را نیز عرضه 
Powe r  ننند. شرکت تس��ال قبال باتری های
"wall  را عرضه کرده اس��ت و حاال هم شرکت
دارد  قص��د   MercedesrBenz Energy  
سیس��تم خود را برای ذخیره سازی انرژی )که 

از تع��دادی باتری و چند بخش دیگر تش��کیل 
ش��ده اس��ت( نیز تولید و در کش��ور انگلستان 

عرضه کند. 
این سیس��تم برای اس��تفاده در منازل تهیه 
ش��ده اس��ت. ای��ن باتری ها توس��ط ش��رکت 
ACCUmotive ک��ه یک��ی از ش��رکت های 
زیرمجموعه ای ش��رکت Diamler )ش��رکت 
مالک مرسدس بنز( فعال در زمینه تولید باتری 
خودروهای هیبریدی مرسدس بنز است، تولید 
ش��ده اس��ت. این باتری ها لیتیوم یونی هستند 
و برای ذخیره سازی انرژی خورشیدی و انرژی 

بادی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 
ظرفیت ذخیره سازی هر یک از باتری پک ها 
۲٫۵ کیل��ووات س��اعت برق اس��ت و طراحی 
م��دوالر آنها ای��ن امکان را فراه��م می کند که 
هش��ت عدد از آنها با یکدیگر ترکیب ش��وند و 
در مجموع 20 کیلووات س��اعت ب��رق ذخیره 

کنند. باتری های تسال هم در دو ظرفیت هفت 
کیلووات س��اعتی و 10کیلووات ساعتی تولید 
ش��ده اند و می توان با اس��تفاده از چند واحد از 

آنها، 58 کیلووات ساعت برق ذخیره کرد. 
شرکت مرسدس بنز مدعی است با استفاده از 
این سیستم می توان میزان بهره مندی از انرژی 
را ب��ه 65درصد رس��اند. اس��تفاده از پانل های 
خورشیدی ش��خصی و این سیس��تم می تواند 
روش خوبی برای ذخیره س��ازی انرژی باش��د. 
طراحی این سیستم به گونه ای است که به جای 
اینک��ه برق مازاد را به ش��بکه های برق رس��انی 
انتقال ده��د، آن را ذخیره می کن��د و با توجه 
به اینکه قیمت برق در س��اعات اوج مصرف باال 
است، مردم می توانند در چنین ساعاتی از برق 

ذخیره شده در باتری ها استفاده کنند. 
بخ��ش سرپرس��ت  کروِگ��ر،   هارال��د 

 الکتری��ک/ الکترونیک ش��رکت مرس��دس بنز 

اذع��ان کرد که تاکنون اس��تقبال خوبی از این 
سیستم ش��ده است و شرکت سفارشات زیادی 
برای خرید این سیستم دریافت کرده است. وی 
در ادام��ه گفته های خود افزود که ش��رکت در 
چند ماه پیش رو، مراحل س��اخت این سیستم 
را طی خواهد کرد و آنها را در آلمان و بازارهای 
بین الملل��ی به فروش خواهد رس��اند. در ضمن 
شرکت قصد دارد این باتری ها را در آمریکا نیز 

عرضه کند. 
طبق گفته شرکت، اجزای تشکیل دهنده این 
سیستم برای هر یک از خانه ها متفاوت خواهد 
ب��ود، ام��ا در اکثر موارد ش��امل یک سیس��تم 
خورش��یدی، اینورتر باتری، سیس��تم مدیریت 
انرژی و خود باتری ها می ش��ود. طبق اطالعات 
منتش��ر ش��ده، قیمت ای��ن سیس��تم ها هنوز 
مش��خص نیس��ت، اما احتماال قیمت سیس��تم 
کامل با هزینه نصب، 10هزار دالر خواهد بود. 

فناوری ذخیره سازی انرژی جالب در مرسدس بنز

هیچ نقشه راهی برای حمایت از تولید داخل در کشور وجود ندارد

گزارش2

خبر

چرا ایران خودرو نتوانست پژو 2008 را 
زیر 80 میلیون تومان عرضه کنند؟ 

این روزها در شرایطی قیمت پژو 2008 به عنوان نخستین 
محصول مش��ترک ایران خودرو و پژو به پرسش��ی مهم برای 
مشتریان تبدیل شده که به دلیل داخلی سازی بسیار پایین، 
ام��کان عرضه این محصول با قیمت وعده داده ش��ده قبلی 
وج��ود ندارد. پیش تر قرار بود 2008 در محدوده قیمتی زیر 
80 میلیون تومان عرضه شود اما حاال صحبت از قیمت بیش 

از 90 میلیون تومان آن است. 
پ��ژو 2008 نخس��تین محصول به اصطالح پس��ابرجامی 
خودروس��ازی کشور به ش��مار می رود که به زودی رونمایی 
خواهد ش��د. این محصول شاسی بلند در ابتدا و طبق وعده 
ایران خودرویی ها قرار بود با قیمتی کمتر از 80 میلیون تومان 
راهی بازار خودرو کش��ور شود، با این حال طبق جدیدترین 
 اخب��ار، قیمت آن بی��ش از 90 میلیون توم��ان خواهد بود. 
چ��را  چیس��ت؟  قیم��ت  افزای��ش  ای��ن  دلی��ل  ام��ا 
در  را   2008 م��دل  نتوانس��تند  پ��ژو  و  ایران خ��ودرو 
 ب��ازه قیمت��ی زی��ر 80 میلی��ون توم��ان عرض��ه کنن��د؟ 
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پاسخ این پرسش در میزان 
س��اخت داخل خودروی موردنظر نهفته است. به گفته آنها، 
چون پژو 2008 با داخلی س��ازی اندکی در حال تولید است، 
بنابرای��ن هزینه تولید و در نهای��ت، قیمت آن افزایش یافته 
اس��ت. این گفته کارشناسان در شرایطی است که ابتدا قرار 
ب��ود پژو 2008 طبق قانون و ال��زام وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با داخلی س��ازی 40 درصدی به تولید برس��د، اما به 
دالیلی که مهم ترین آنها ضعف قطعه س��ازان داخلی اس��ت، 
ای��ن الزام محقق نش��د. گفته می ش��ود در ح��ال حاضر پژو 
2008 با س��اخت داخلی بس��یار اندک در حال تولید بوده و 
از همین رو امکان عرضه آن با قیمت وعده داده ش��ده قبلی 
وجودندارد. البته قرار اس��ت با همکاری قطعه سازان داخلی 
و پژو، رفته رفته س��اخت داخل قطعات 2008 افزایش یافته 
و طی دو س��ال آینده، داخلی س��ازی آن به حدود 40 درصد 
برس��د. طبعا هر چه س��اخت داخل این محص��ول باال برود، 
هزینه تولید آن کمتر خواهد بود، هرچند بس��یار بعید است 

2008 دیگر رنگ بازه قیمتی زیر 80 میلیون را ببیند.

خودروسازان ایرانی از توسعه دانش فنی 
غافل شده اند

یک کارش��ناس صنعت خودرو کش��ور با اشاره به راه های 
دس��تیابی به دان��ش فنی طراح��ی و تولید خ��ودرو گفت: 
دس��تیابی به دان��ش فنی طراحی و تولید خ��ودرو از طریق 
سرمایه گذاری روی واحدهای تحقیق و توسعه خودروسازی 
محقق می ش��ود. امیرحس��ین کاکای��ی افزود: البت��ه انتقال 
تکنول��وژی طراحی تولید براس��اس فناوری های روز جهانی 
می توان��د از طریق قراردادهای جدی��د خودرویی نیز محقق 
ش��ود، بنابرای��ن در زمان انعق��اد قرارداد باید مس��ئولین به 
مسئله توسعه فرآیند طراحی و تولید خودرو توجه بیشتری 
کنند. وی در ادامه تصریح کرد: برای محقق ش��دن توس��عه 
دانش فن��ی طراحی و تولید خودرو الزم اس��ت بس��ترها و 
زیرس��اخت های اجرایی آن فراهم شود و به دانش محوری و 
فناوری محور بودن رویه تولید توجه و ش��رایط برای تحقیق 

روی این پروسه مهیا شود. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: بس��یاری از ش��رکت های ب��زرگ 
خودروس��ازی جهان��ی واحدهای تحقیق و توس��عه مجزایی 
را ب��ه این بخ��ش اختصاص داده اند و تمرک��ز بر دانش فنی 
طراحی را محور فعالیت این شرکت های تحقیقاتی قرار داده 
تا مسیر پیش��رفت صنعت خودروس��ازی را برای واحدهای 
تولیدی هم��وار و با مکانیزم های مش��خص اقدام به تقویت 
این واحدهای دانش بنیان کنند. وی اذعان داش��ت: صنعت 
خودروس��ازی ایران در ش��رایط فعلی تنها اق��دام به انعقاد 
ق��رارداد با طرف های خارجی برای دس��تیابی به دانش فنی 
طراحی و تولید خودرو کرده و هنوز نتوانسته فناوری تولید 
خودرو را ب��ه طور کامل درون زا کن��د، چراکه تمرکز اصلی 
خودروس��ازان ایرانی روی رویه تولید است و از توسعه دانش 
فنی غافل شده اند. کاکایی در پایان اظهار داشت: در صورتی 
که روی واحدهای تحقیق و توس��عه صنعت خودروس��ازی 
تاکید ش��ود به طور قطع توسعه اقتصادی در این صنعت رخ 
خواهد داد، بنابراین مسئولین ذی ربط موظف به فراهم سازی 
بسترهای دستیابی به این مهم در کشور هستند تا تحول در 

این صنعت صورت گیرد. 

واردات خودروهای جگوار و لندروور به 
ایران جدی شد

ش��ایعه واردات خودروه��ای جگوار و لن��دروور به ایران از 
مدتی پیش ش��نیده می ش��د و اکنون به نظر می رس��د که 
واردات این خودروهای انگلیس��ی توس��ط ش��رکت روان رو 
خودرو بس��یار جدی تر از قبل ش��ده اس��ت.  پس از انتشار 
خبرهایی مبنی ب��ر واردات خودروهای جگوار و لندروور به 
ایران، اکنون این موضوع بسیار به واقعیت نزدیک شده است. 
چند روز پیش خبری منتش��ر شد مبنی بر اینکه محصوالت 
احتمالی این دو ش��رکت انگلیس��ی برای بازار ایران در یک 
مراسم خصوصی در بخش بازرگانی سفارت انگلیس رونمایی 
ش��ده اند.  با توجه به معتبر بودن محل برگزاری این مراسم 
رونمای��ی، به نظر می رس��د این نمایندگ��ی برخالف برخی 
واردکنندگان خودرو در کش��ورمان، رسمیت دارد. براساس 
بروش��ورهایی ک��ه در این مراس��م توزیع ش��د، خودروهای 
 ،)FrPace( جگ��وار در ایران ش��امل مدل های اف پی��س
ایک��س جی )XJJ(، ایک��س  ای )XE(، ایکس اف )XF(  و 
خودروی اسپورت دونفره اف تایپ )FrTypee(  هستند که 
همگی جزو بهترین محصوالت این برند انگلیس��ی محسوب 
می ش��وند و می توانند رقابت خوبی را در دسته خود در بازار 
کشورمان ایجاد کنند.  همچنین به نظر می رسد خودروهای 
 لن��دروور در ای��ران نی��ز ش��امل مدل ه��ای والر اس��پورت
 )Velar Sport(، رنج روور )Range Rover(، دیسکاوری 
جدید )Discovery New(  و ایووک )Evoque( ش��ود. 
البته هم اکنون نس��خه تیونینگ شده ایووک توسط شرکت 

هامان در ایران پیش فروش می شود.
 یک��ی از نکات مهم در این خودروهای انگلیس��ی، قیمت 
بیشتر آنها نسبت به رقبای آلمانی است که کمی کار را برای 
این خودروها س��خت می کند. حال باید منتظر قیمت گذاری 
این محصوالت توسط شرکت روان رو خودرو به عنوان متولی 
رس��می واردات خودروه��ای لندروور و جگوار باش��یم و در 
صورت قیمت گذاری منطقی، می توان انتظار فروش خوبی را 
از این محصوالت داشت. گفته شده که روان رو خودرو یکی 
از ش��رکت های زیرمجموعه هلدینگ ب��زرگ خانواده گرامی 
اس��ت که واردات خودروهای کیا و هیوندای به کشورمان را 

نیز بر عهده دارد. 
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نیسان روگ اسپورت قیمت گذاری شد
اگ��ر خودروی نیس��ان جوک جث��ه کوچکی برای ش��ما 
دارد و از طرفی دیگر هم خودروی نیس��ان روگ متناس��ب 
با جیب ش��ما نیس��ت، ش��رکت خودروس��ازی نیسان یک 
نس��خه مابی��ن ای��ن دو اتومبیل تحت عنوان نیس��ان روگ 
اس��پورت آماده کرده اس��ت تا نه قیمت باالی نیسان روگ 
اس��تاندارد ش��ما را اذیت کند و نه از طراحی ظاهری و جثه 
کوچک نیس��ان جوک رن��ج ببری��د. حال ب��رای عرضه این 
خودرو در بازارهای جهانی، ش��رکت سازنده بهای پرداختی 
 آن را اع��الم ک��رده ک��ه جزیی��ات آن در زیر آمده اس��ت. 
برای مدل های استاندارد نیس��ان روگ که شهریورماه سال 
گذش��ته نس��خه ای فیس لیفت از آن رونمایی شد، عالوه بر 
یک سیس��تم محرک هیبریدی 176 اس��ب بخاری، پیشرانه 
اس��تاندارد 2.5 لیت��ری چهار س��یلندر ه��م در نظر گرفته 
 ش��ده اس��ت که می تواند قدرت 170 اس��ب بخار و گشتاور
س��ه  در  ک��ه  کن��د  تولی��د  را  مت��ر  نیوت��ن   237.3  
 24 پای��ه  قیم��ت  ب��ا  و   S م��دل  و    SV، SL م��دل 
خواهدش��د.  ارائ��ه  مش��تریان  ب��ه  دالری   760 و   ه��زار 
اما برخالف آن چیزی که انتظار می رفت، برای نسخه اسپورت 
نیس��ان روگ تنها از یک پیش��رانه دو لیتری چهار سیلندر 
اس��تفاده ش��ده اس��ت که می تواند در حداکثر کارایی خود 
141 اسب بخار قدرت را در کنار گشتاور 200 نیوتن متری 
تولید کرده و از طریق جعبه دنده ای انتقال متداول CVT به 
س��مت چرخ های جلو ارسال کند. حال برای نسخه اسپورت 
نیس��ان روگ که دارای جثه ای بزرگ تر از نیسان جوک، اما 
کوچک تر از نیسان روگ اس��تاندارد است، قیمتی 22 هزار 
و 380 دالری در نظر گرفته ش��ده است تا یک شاسی بلند 
 اس��پورت برای جوانان با یک قیمت خوب آماده کرده باشد. 

تدوین برنامه ای جامع در حوزه واردات 
قطعات خودرو

عض��و هیات مدیره خان��ه صنعت، معدن و تج��ارت ایران 
می گوی��د: افزایش رقابت پذیری در تولید، مس��تلزم تدوین 

سیاستی جامع در حوزه تعرفه هاست. 
آرم��ان خالقی اظهار داش��ت: در س��ال جاری به منظور 
افزایش قدرت رقابت و حمایت از تولید داخل نیازمند تدوین 

برنامه ای جامع در بخش تعرفه ها برای واردات هستیم. 
وی با اش��اره به اینکه باید تصمیم��ات کالن و جدی تری 
در صنع��ت خودرو اتخاذ ش��ود، اف��زود: البته بای��د در این 
تصمیمات، کلیه بخش های تولیدی از خودروساز و قطعه ساز 

را که در این زنجیره قرار می گیرند، شامل شود. 
وی گف��ت: بای��د مجموع��ه ای از سیاس��ت ها را در جهت 
اقتص��اد مقاومت��ی در صنعت خودرو و قطعه س��ازی تدوین 
کرد تا آس��یب پذیری اقتصاد را در مقابل فش��ارهای بیرونی 

به حداقل ممکن رساند. 
وی با بی��ان اینکه همواره تبیین نظ��ام تعرفه ای با هدف 
نظم بخش��ی و س��اماندهی واردات ص��ورت می گیرد، خاطر 
نش��ان کرد: سیاس��ت ما و بسیاری از کش��وری دنیاست که 
کاالی خارجی با تعرفه باالتری امکان ورود داش��ته باش��د، 
اما مواد اولیه به صورت پلکانی و با تعرفه کمتری وارد شود. 
وی با اش��اره ب��ه ماهیت دوگانه برخ��ی کاالها در جریان 
واردات گف��ت: باید نقش برخی کاالها در تولید به درس��تی 
مشخص شود. چنانچه امروز برخی از قطعات ماهیت دوگانه 
داشته و بخشی برای مصرف و تولید خودرو در داخل است، 
همان قطعه ممکن اس��ت در بخش دیگ��ری به عنوان لوازم 
یدک��ی و در فروش��گاه ها عرضه می ش��ود ک��ه طبعا جریان 

دیگری است. 
وی گفت: نکته مهم در جریان واردات اینکه آیا کاال و قطعه ای 
که وارد می ش��ود به تولی��د داخل کمک می کن��د؟ پس در این 
جریان موضوع عمق ساخت داخل نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 
وی تاکید کرد: اینکه چند درصد از قطعات ساخت داخل است 
و چه س��همی باید وارد شود همگی در تدوین نرخ تعرفه واردات 

قطعات اهمیت دارد. 
این فعال در حوزه صنعت و معدن در کش��ور خاطرنشان کرد: 
قطعا جریان واردات خودرو و قطعات در ش��رایط کنونی کش��ور 
نیازمند مدیریت اس��ت و باید براساس تقاضا و تامین نیاز تولید 

واردات صورت گیرد. 
خالق��ی افزود: معتقدم ت��ا زمانی که محص��والت با کیفیت و 
قیمت مناسب در داخل تولید نشود، نباید مانع واردات و افزایش 

سخت گیری در آن شوید. 
وی با اش��اره به اهمیت تعرفه ها و نقش آن در تامین بخش��ی 
از درآمد دولت اظهار داش��ت: هرچند بخشی از تعرفه ها به جهت 
تامین هزینه های دولت و پوش��ش هزینه های اداره امور اس��ت، 

بخش دیگر به عنوان ابزار سیاستی است. 
وی گفت: بدون ش��ک تعرف��ه می تواند اب��زاری جهت کنترل 
واردات و همچنین ابزار مش��وقی برای تولیدکننده داخلی باشد 
ت��ا فضایی را ب��رای تولیدکننده فراهم کند ک��ه در تولید داخل 

موثر واقع شود. 
 

جدیدترین وضعیت تولید دوگانه سوزها
اسفندماه سال گذشته تولید برخی سواری های دوگانه سوز 

کاهش و برخی افزایش یافت.
در ای��ن مدت تولید پ��ژو 405 دوگانه س��وز ایران خودرو 
مرک��زی ب��ا کاهش 100 درص��دی همراه ب��وده و از 1339 

دستگاه در اسفندماه 1394 به صفر رسید. 
تولی��د پژو پ��ارس دوگانه س��وز ایران خ��ودرو مرکزی اما 
برخالف پژو 405 این شرکت صعودی بوده و از صفر دستگاه 

در اسفند 1394 به 1144 دستگاه افزایش یافت. 
اس��فند ماه سال گذش��ته تولید س��مند دوگانه سوز ایران 
خودرو مرکزی 100 درصد کاهش یافته و از 2844دس��تگاه 

در اسفند 1394 به صفر رسید. 
تولید پژو 405 دوگانه سوز ایران خودرو خراسان با افزایش 
67.1 درصدی همراه بوده و از 2081دس��تگاه در اسفندماه 

1394 به 3477 دستگاه افزایش یافت. 
تولید پ��ژو پارس دوگانه س��وز ایران خودرو خراس��ان اما 
ب��ا کاهش 100 درصدی همراه بوده و از 1308دس��تگاه در 

اسفند 1394 به صفر کاهش یافت. 
در این مدت تولید س��مند دوگانه سوز ایران خودرو تبریز 
صع��ودی ب��وده و از صفر دس��تگاه در اس��فندماه 1394 به 

4105 دستگاه رسید. 
تولید پراید دوگانه س��وز پارس خودرو اما متوقف شده و از 

1337 دستگاه در اسفندماه 1394 به صفر کاهش یافت. 
تولید پراید دوگانه س��وز سایپا نیز با کاهش 97.9 درصدی 
همراه بوده و از 1172 دس��تگاه در اسفندماه 1394 به 25 
دستگاه رسید.  اسفند ماه سال گذشته تولید تیبا دوگانه سوز 
سایپا کاش��ان 1374.7 درصد افزایش یافته و از 79 دستگاه 

در اسفندماه 1394 به 1165 دستگاه افزایش یافت. 
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نماین��ده م��ردم میاندوآب در مجلس ب��ا تأکید بر 
هوشیاری مردم نسبت به وعده های کاندیداها گفت: 
پیش بینی می کنم در این دوره شاهد بداخالقی های 
خ��اص خود باش��یم ک��ه احتم��ال دارد نس��بت به 
دوره های گذش��ته بیشتر هم باشد. به گزارش ایسنا، 
جهانبخش محبی نیا با انتقاد از عدم تحقق وعده های 
کاندیداها گفت: س��الیان سال است که در دوره های 
متفاوت ب��ر ضرورت ارائه وعده های عملی از س��وی 
رهبری، بزرگان و نخبگان توصیه و تأکید شده است 
اما متأس��فانه به آن عمل نش��ده و مطمئن باشید در 
این دوره هم عمل نخواهد شد.  وی خاطرنشان کرد: 
ما اخالق را در عرصه سیاس��ت جریحه دار کرده ایم و 
باعث و بانی این اتفاق هم نداش��تن سازمان و تحزب 
در کش��ور است که مردم را با برنامه ها و راهکارهایی 

که می خواهی��م اداره کنیم به رقابت بکش��انیم. این 
نماین��ده مجلس اف��زود: تا زمانی که تح��زب در این 
مملک��ت مس��یر خ��ودش را نیافت��ه ای��ن دعواهای 
ش��خصی و دعواهای مبتنی بر فرد موضوعیت دارد. 
در این دوره هم پیش بینی بنده این اس��ت که شاهد 
بداخالقی ه��ا و بدنگری های خ��اص خودش خواهیم 
بود و نس��بت به دوره های گذشته نه تنها کم نخواهد 
شد، بلکه احتمال دارد بیشتر هم باشد. نماینده مردم 
میاندوآب و ش��اهین دژ در مجل��س با تأکید بر اینکه 
در این زمان هوش��یاری مردم بس��یار شرط اساسی 
است، گفت: متأس��فانه گرفتاری های مردم به قدری 
زیاد اس��ت که هر کس با وعده هایی از راه می رسد و 
بخش زیادی از مردم که آگاهی الزم را ندارند به آنها 

اعتماد می کنند. 

مردم نسبت به وعده های کاندیداها هوشیار باشند

  ایوان�کا ترام�پ، دختر و مش�اور 
رئیس جمهور آمریکا که در اجالسی 
در برلی�ن آلمان، ترامپ  را  »قهرمان 
 بی نظی�ر« حامی زنان و خانواده خود 

خوانده بود از سوی حضار هو شد. 
  پزش�کیان:  کس�انی که آمارهای 
غل�ط و دروغ ب�ه م�ردم می دهن�د، 
گرفت�ن  عه�ده  ب�ه   صالحی�ت 
مسئولیت ها را ندارند چون وضعیت 
کنونی کش�ور نتیجه ع�دم صداقت 
برخی از مدیران با آحاد جامعه است. 

احتمال کناره گیری رئیسی و قالیباف به نفع میرسلیم

تیتر اخبار

 رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل شورای شهر 
اعالم کرد خودروهای هیبری��دی از ۵۰درصد تخفیف 
ب��رای ورود به ط��رح ترافی��ک برخوردار هس��تند. به 
گ��زارش مهر، پ��س از گالیه برخی ش��هروندان مبنی 
بر مش��کالتی که بر س��ر راه دریافت آرم طرح ترافیک 
خودروهای هیبریدی ایجاد ش��ده و برخالف وعده های 
داده ش��ده، باید برای ورود به مح��دوده طرح ترافیک 
هزینه ای پرداخ��ت کنند. ابوالفضل قناعتی عضو هیأت 
رئیسه شورای شهر تهران در گفت وگو با مهر گفت: در 
کمیسیون عمران ورود آزادانه خودروهای هیبریدی در 
محدوده های طرح ترافیک به تصویب رسید. وی ادامه 
داد: این موضوع برای تش��ویق خری��داری خودروهای 

پاک که آالینده ای ندارند، بود و اگر خالف این موضوع 
اتفاق افتاده به ش��ورا اعالم شود تا این موضوع پیگیری 
ش��ود. با این وجود احمد دنیامالی، رئیس کمیس��یون 
عمران و حمل و نقل می گوید: کمیس��یون عمران موافق 
سیاست های تش��ویقی برای خودروهای هیبریدی بود 
زی��را این خودروه��ا آالیندگی ندارند و نیازی نیس��ت 
برای ورود به محدوده طرح ترافیک شامل سیاست های 
محدودکننده شوند. وی تصریح کرد: اما در صحن شورا 
تنه��ا تخفیف ۵۰درصدی مورد تصوی��ب قرار گرفت و 
پیش بینی ش��د این خودروها همگی امکان برخورداری 
از طرح ترافیک را داش��ته باشند اما ۵۰درصد هزینه ها 

را پرداخت کنند. 

تخفیف ۵۰ درصدی برای ورود خودروهای هیبریدی به محدوده طرح

   رئیس س�ازمان حج و زیارت با اعالم 

خبر افزایش 3۵درصدی سهمیه زائران 
ایرانی در حج تمتع امسال گفت: حجاج 
ایرانی ط�ی یک ب�ازه زمان�ی یک   ماهه 
از ابت�دای مردادم�اه به س�رزمین وحی 

مشرف می شوند. 
 مدیرکل نظ�ارت بر داروه�ای طبیعی و 
سنتی سازمان غذا و دارو از افزایش چندین 
برابری نظارت  بر عطاری ها خبر داد و گفت: 
فرآورده ه�ای دارویی طبیعی و س�نتی به 
هیچ وجه نباید در عطاری ها به فروش رسند، 

چراکه نمی توان اصالت آنها را تضمین کرد. 

 کندوان جمعه یک طرفه می شود

تیتر اخبار

 در آستانه چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی، دو مراسم 
بزرگداش��ت برای وی و همسرش در تهران برگزار می شود. به 
گزارش مهر، در آستانه چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی، 
ترانه سرا و شاعر معاصر، دو مراسم یادبود برای وی و همسرش 
برگزار می شود. در نخستین برنامه نشست اردیبهشت ماه  »عصر 
شعر و ترانه« به یاد افشین یداللهی امروز ۷اردیبهشت از ساعت 
۱۵ در فرهنگس��رای ارسباران با اجرای عبدالجبار کاکایی و با 
حضور شاعران، ترانه سرایان و اهالی موسیقی برگزار خواهد شد. 
در بخش کارگاهی این نشست غالمرضا طریقی، صابر قدیمی و 
صابر ساده به ترتیب کارشناس های حوزه شعر کالسیک، ترانه و 
شعر محاوره و شعر آزاد هستند که در بخش ابتدایی نشست به 
نقد و بررسی آثار ارائه شده می پردازند. همچنین به منظور یادبود 
دکتر افشین یداللهی، شاعر و ترانه سرای فقید کشور، چهره هایی 
همچون محمد س��لمانی، سیدعباس سجادی، اکبر آزاد، امید 

صباغ نو، علیرضا بدیع، س��یدفرید احمدی، کامران رسول زاده، 
حامد ابراهیم پور، نیلوفر الری پور، زهرا عاملی، افشین سیاهپوش، 
ترانه مکرم و... در این نشس��ت حضور خواهند داش��ت. دکتر 
محمدرضا چراغعلی به همراه ستار سهرابی و مصطفی جاللی پور 
به همراه وحید مهراد نیز در این نشست اجرای موسیقی خواهند 
داشت که اجرای مصطفی جاللی پور در خصوص موضوع ویژه 
نشست خواهد بود. همچنین از خانواده دکتر افشین یداللهی، 
آرش یداللهی برادر وی در این نشست حضور خواهد داشت. در 
مراسم دیگری نیز که روز جمعه هشتم اردیبهشت ماه و با عنوان  
»روح باد« برگزار می ش��ود، جمعی از دوستان و خانواده وی به 
میزبانی کتابخانه ملی ایران به یادکرد او و همس��رش خواهند 
پرداخت. این مراسم روز جمعه هشتم اردیبهشت و از ساعت ۱۷ 

تا ۱9:3۰ در تاالر اصلی کتابخانه ملی برگزار می شود. 

برپایی دو مراسم یادبود برای چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی

   وزی�ر آموزش و پرورش در آس�تانه فرا 
رسیدن 12اردیبهش�ت روز معلم با اشاره 
به خبر خوش برای فرهنگیان گفت: حدود 
۵۰درصد از مطالبات فرهنگیان در رابطه با 
پاداش بازنشستگی سال 9۵ در دو سه روز 

آینده پرداخت می شود. 
 پاپ�وش ک�ردی در راه جهان�ی ش�دن: 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان کردس�تان از به جریان 
انداختن پرونده ثبت جهانی گیوه  »کالش« 

کردی خبر داد. 

دانشمندان پدیده ای آب وهوایی را به عنوان دلیل حالت عجیب مرد 
تصویرشده در نقاشی  »جیغ« ادوارد مونک دانسته اند. 

تیتر اخبار

س��یدنعمت خلیف��ه، تی��م اعزامی ب��ه رقابت های 
کشورهای اسالمی را در عین جوانی، شایسته حمایت 
دانست و برای کسب نتایج خوب ابراز امیدواری کرد. 
به گزارش ایس��نا، س��یدنعمت خلیف��ه درباره ترکیب 
جوان تیم   ملی برای حضور در رقابت های کش��ورهای 
اس��المی، اظهار کرد: تکواندو هم��واره ثابت کرده در 
اعزام ها جزو بهترین ها است. با توجه به داشته هایمان 
هم اکن��ون تیم در وضع خوبی اس��ت و این ترکیب و 
نتایج آن می تواند امیدوار کننده باش��د. وی ادامه  داد: 
ما چ��اره ای جز اعتماد ب��ه جوانان نداری��م. هر چند 

صحبت ها بر سر مدال آوری در این رقابت ها است، اما 
این تیم اعزامی با وجود یک کادر فنی باتجربه می تواند 
از اعتبار تکواندوی ایران دفاع کند.  کارشناس تکواندو 
در م��ورد رویاروی��ی ایران با آذربایج��ان به مربیگری 
مهماندوس��ت ک��ه با تمام قوا در این بازی ها ش��رکت 
دارد، گفت : آذربایجان به مربیگری آقای مهماندوست 
هم اکن��ون یکی از بهترین تیم ها در جهان اس��ت، اما 
ایران همواره در س��طح جهانی و المپیک درخش��یده 
اس��ت و نفرات ما ت��وان رویارویی ب��ا آذربایجانی ها را 

دارند و من خودم بسیار به این تیم امیدوارم.

در بازی های اسالمی توان رویارویی با آذربایجان را داریم

   وزی�ر ورزش و جوان�ان در حکم�ی 
غالمرضا جعفری را برای انجام امور جاری 
و برگ�زاری مجم�ع انتخابات�ی به عن�وان 
»سرپرست فدراسیون ورزش روستایی و 

بازی های بومی محلی« منصوب کرد. 
   در صورت تأیی�د مجوز قطعی حجاب 
توس�ط فیبا، دو تیم بس�کتبال بانوان به 

 افزایش کارایی مغزی سالمندان با مصرف آب چغندر قبل از ورزشرقابت های غرب آسیا اعزام می شوند.

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

س�خنگوی وزارت امور خارجه کش�ورمان در واکنش به تجاوز هوایی دولت ترکیه به مناطق اطراف ش�هر س�نجار در عمق خاک عراق، این اقدام را نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق 
دانست و از موضع دولت عراق در این زمینه حمایت کرد.                                                   عکس: ایسنا

حس��ن قش��قاوی گف��ت ک��ه در ۱۰3 کش��ور و در 
۱32 نمایندگ��ی ای��ران در خارج از کش��ور ش��امل 
س��فارتخانه های ایران و سرکنس��ولگری ها، انتخابات 
ریاست جمهوری برگزار می ش��ود. به گزارش ایسنا، 
مع��اون کنس��ولی، پارلمان��ی و امور ایرانی��ان خارج 
از کش��ور وزیر خارجه صبح روز چهارش��نبه در یک 
نشس��ت خبری در وزارت خارج��ه با اعالم خبر فوق 
گفت: در مجموع با توجه به پیش بینی ها و تمهیدات 
در نظر گرفته ش��ده 2۷9 شعبه اخذ رای در خارج از 
کشور خواهیم داشت. حسن قشقاوی در ادامه با اشاره 
به اینکه ایران و کانادا در حال حاضر با یکدیگر ارتباط 
دیپلماتیکی ندارند، گفت: از طرف دیگر حداقل 4۰۰ 
هزار ایرانی در این کش��ور زندگی می کنند و با توجه 
به عدم این روابط تاکنون نتوانسته ایم زمینه را برای 
برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری در این کش��ور 

فراهم کنیم. 
چارچ��وب  در  داد:  ادام��ه  راس��تا  همی��ن  در  وی 
تالش هایم��ان ب��رای فراهم ک��ردن این ام��کان که 
ش��هروندان ایران��ی در کان��ادا بتوانن��د در انتخابات 
ریاست جمهوری شرکت کنند یک یادداشت رسمی 
در این ارتباط به س��فارت کانادا در نیویورک داده ایم 
و هم��کاران ما در نمایندگی ایران در س��ازمان ملل 
در تالش هس��تند رایزنی ها و گفت وگوهای ش��ان با 
س��فارت کانادا در نیوی��ورک در این ارتباط به نتیجه 
برس��د. وی افزود: در این یادداش��ت رسمی از دولت 
کانادا درخواس��ت کرده ایم که به احترام دموکراسی 
و حق��وق ش��هروندی ای��ن امکان را فراه��م کند که 
شهروندان ایرانی در کانادا بتوانند در انتخابات ریاست 
جمهوری ش��رکت کنند و رای خ��ود را به کاندیدای 

مورد نظرشان بدهند. 
قش��قاوی همچنی��ن با تأکی��د بر اینک��ه رایزنی ها و 
گفت وگوهای ما با دولت کان��ادا در این ارتباط ادامه 
دارد، اعالم کرد:3۰صندوق رای در شهرهای مختلف 
کانادا خواهیم داش��ت تا ش��هروندان ایران در کانادا 
بتوانند در انتخابات شرکت کنند. وی افزود: در امارات 
۱9 حوزه رای گیری و در انگلیس ۱2 حوزه رای گیری 

مستقر خواهد بود. 
وی همچنین گفت: زمان برگزاری انتخابات در خارج 
از کشور به مانند ایران متناسب با ساعت محلی آنها 
از ساعت 8 صبح تا ۱8 بعدازظهر خواهد بود. قشقاوی 
همچنین گفت: شهروندان ایرانی خارج از کشور اگر 

سوالی در مورد انتخابات و مسائل مربوط به آن دارند 
می توانند به س��امانه کنسولی وزارت خارجه مراجعه 
کرده و از طریق ایمیل پرس��ش یا سوال مدنظر خود 

را مطرح کنند. 
قش��قاوی همچنین ب��ا بیان اینکه ایرانی��ان خارج از 
کشور می توانند با گذرنامه معتبر در انتخابات ریاست 
جمهوری شرکت کنند، در پاسخ به این سوال که اگر 
یکی از ایرانیان خارج از کش��ور در هنگام رای گیری 
در کشور حضور داشته باشد، ولی شناسنامه نداشته 
باشد چگونه می تواند در انتخابات شرکت کند، گفت: 
ب��ا توجه ب��ه اینکه در گذرنامه ها کد ملی قید ش��ده 
است به وسیله آن هویت ایرانی فرد احراز می شود، او 
می تواند از طریق گذرنامه خود در انتخابات ش��رکت 
کند و مشکلی پیش نخواهد آمد. معاون وزیر خارجه 
کش��ورمان با بیان اینکه تمهیدات الزم برای گرفتن 
رای ایرانیانی که در س��فر به عتبات عالیات به س��ر 
می برند نیز در نظر گرفته شده است، گفت: در بغداد 
شش، در اربیل سه، در کربال پنج، در نجف چهار، در 
بصره یک و در س��لیمانیه هم یک شعبه اخذ رای در 

نظر گرفته شده است. 
معاون کنس��ولی، پارلمانی و ام��ور ایرانیان خارج از 
کش��ور با بیان اینکه انتخابات ریاس��ت جمهوری در 
خارج از کش��ور به مانند ای��ران در روز جمعه برگزار 
می ش��ود، ادامه داد: با توجه به اینکه در بس��یاری از 
کشورها روز جمعه روز کاری است بسیاری از ایرانیان 
برای شرکت در انتخابات مجبور هستند از محل های 
کار خ��ود مرخص��ی بگیرند و این خ��ود بعضا باعث 
می ش��ود تعداد مش��ارکت هموطنان ایرانی خارج از 

کشور در انتخابات کاهش پیدا کند. 
قشقاوی با اشاره به اختالف ساعت برخی از کشورها 
با تهران، گفت: با توجه به این اختالف ساعت به طور 
معم��ول از ظه��ر روز جمعه به وقت تهران، ارس��ال 
نتای��ج انتخابات در خارج از کش��ور به وزارت خارجه 
آغاز می ش��ود. مثال در انتخاب��ات دوره قبلی با توجه 
ب��ه اختالف س��اعتی که بی��ن ایران و ک��ره جنوبی 
وجود دارد نزدیک ظهر روز برگزاری انتخابات، نتایج 
انتخابات در کره جنوبی به وزارت خارجه ارسال شد. 
از ط��رف دیگ��ر با توجه به اختالف س��اعتی که بین 
ایران و آمریکا وجود دارد، انتخابات با فاصله س��اعت 
طوالنی تر نس��بت به تهران در آنجا برگزار می شود و 

در نتیجه، نتایج انتخابات نیز دیرتر ارسال می شود. 

مع��اون وزیر خارجه با بیان اینکه ملزومات مورد نیاز 
برای برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری در خارج 
از کش��ور از جمله تعرفه به نمایندگی ها ارسال شده 
است و از طریق مطمئن به دست همکاران ما رسیده 
اس��ت، گفت: این دوره نیز به مانند دوره قبل شاهد 
ابتکار خوبی از سوی کمیته تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهوری و صدا و س��یما هستیم و این زمینه فراهم 
ش��ده که کاندیداها بتوانند با ایرانیان خارج از کشور 
نی��ز گفت وگو کنن��د و نامزدهای انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری نیز در جری��ان مطالبات و خواس��ته های 

ایرانیان خارج از کشور قرار بگیرند. 
قش��قاوی با تش��کر از کش��ورهایی که این امکان را 
فراهم کرده اند که انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران 
در آنجا بر گزار ش��ود تا ش��هروندان ایرانی بتوانند در 
ای��ن انتخابات حضور پی��دا کنند، ادام��ه داد: میزان 
اپوزیس��یون ای��ران در خارج از کش��ور ح��دود 3 تا 
۵درصد اس��ت و کش��ورهای میزبان نبای��د با برخی 
از اقدام��ات باعث ش��وند که حق��وق 9۵درصد دیگر 
تضییع ش��ود. وی در ای��ن مورد ادام��ه داد: اعطای 
مجوز راهپیمایی به این اقلیت در جلوی ش��عب اخذ 
جه��ت ایجاد رعب و وحش��ت برای کس��انی که در 
انتخابات شرکت می کنند، خالف حقوق شهروندی و 
دموکراسی است و ما امیدواریم با همکاری دولت های 
خارجی حقوق ش��هروندی شهروندان ما برای حضور 
در انتخابات رعایت ش��ود و تمهیدات مناس��بی برای 
حض��ور آگاهان��ه هموطنانمان در خارج از کش��ور را 
فراهم کنند و به بهانه آزادی برگزاری تجمعات، حق 
آزادی برای انتخاب کاندیدا و رای دادن از اتباع ایرانی 

سلب نشود. 
قش��قاوی با بیان اینکه پیش بین��ی می کنیم که بین 
2 تا 2.۵ میلیون ایرانی خارج از کش��ور واجد شرایط 
ش��رکت در انتخابات ریاس��ت جمهوری می باش��ند، 
ب��ه فعالیت های هی��أت اجرایی و هی��أت نظارت بر 
انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور در چند 
ماه گذش��ته اش��اره کرد و افزود: از هفته آینده آقای 
محمدی، مدی��ر کل امور ایرانیان خارج از کش��ور با 
رؤسای نمایندگی های خارجی مقیم تهران به صورت 
جداگانه دیدارهایی خواهد داشت تا در جریان تعامل 
با این نمایندگی ها و همچنین س��فرای ایرانی شاهد 
برگزاری انتخابات به نحو مناس��ب در خارج از کشور 

باشیم. 

وی همچنین با بیان اینکه براس��اس قانون انتخابات 
ایران، رای دهندگان باید حتما به صورت حضوری در 
پای صندوق های رای حضور پیدا کنند و رای بدهند، 
گفت: درحالی که در کشورهای دیگر این امکان وجود 
دارد ک��ه رای دهندگان در خارج از کش��ور به صورت 
پس��تی یا الکترونیکی رای بدهند اگر چنین امکانی 
برای ما فراهم بشود، قطعا میزان مشارکت هموطنان 

ما در خارج از کشور افزایش بیشتری پیدا می کند. 
قش��قاوی با بیان اینکه در ح��ال حاضر صندوق رای 
س��یاری برای خارج از کش��ور در نظر گرفته نش��ده 
اس��ت، ولی اگر در جایی نمایندگی ایران در خارج از 
کش��ور در این ارتباط احساس ضرورت کند می توان 
با هماهنگی ش��ورای نگهبان و وزارت کشور صندوق 
سیاری تهیه کرد، گفت: 2۷9 شعبه اخذ رایی که در 
حال حاضر در نظر گرفته ش��ده همه ثابت هس��تند. 
این مق��ام مس��ئول در وزارت خارج��ه در ارتباط با 
روند نظارت بر برگزاری انتخابات در خارج از کش��ور 
و چگونگی رس��یدگی ب��ه تخلف��ات احتمالی گفت: 
اگر تخلفی ص��ورت بگیرد به وزارت خارجه منعکس 
می شود و وزارت خارجه نیز به مراجع ذیصالح اطالع 

می دهد. 
وی ادامه داد: در حوزه های انتخابیه در خارج از کشور 
نمایندگان هیأت نظارت حضور دارند و اگر کاندیداها 
بخواهند نماینده ای در این حوزه های انتخابیه داشته 
باشند، ما مش��کلی در این ارتباط نداریم و می توانیم 
مقدمات این کار را فراهم کنیم. قش��قاوی با تأکید بر 
اینکه تمام تالش ما این اس��ت که ش��اهد مشارکت 
حداکثری مردم در انتخابات باش��یم، در پاسخ به این 
سوال که آیا این امکان فراهم است تا زندانیان ایرانی 
خارج از کش��ور در انتخابات شرکت کنند، گفت: این 
امر منوط به موافقت کش��ور میزبان اس��ت و برای ما 
محدودیت��ی وج��ود ندارد. اما توجه داش��ته باش��ید 
انتخابات باید در محیطی امن برگزار ش��ود و از دیگر 
س��و تعداد زندانیان ایرانی خارج از کشور حدود 3۱3 

نفر است و آمار قابل توجهی نیست. 
قش��قاوی همچنین در پاسخ به این س��وال که در کدام 
کش��ورهای اس��پانیایی زب��ان صندوق ه��ای رای برای 
برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده است، گفت: کوبا، 
نیکاراگوئه، مکزیک، اکوادور، آرژانتین، ونزوئال و همچنین 
اس��پانیا از جمله کشورهایی اسپانیایی زبانی هستند که 

انتخابات ریاست جمهوری در آنجا برگزار می شود. 

قشقاوی خبر داد
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 103 کشور

درخواست انتخاباتی ایران از کانادا

جهانگیری: 

 در تمامی مناظرات شرکت می کنم

ابتکار: 

 حق تعیین سرنوشت خود را نباید به بهای اندک مشارکت نکردن از دست بدهیم

اسحاق جهانگیری نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
گفت م��ن در تمامی مناظرات انتخاباتی ش��رکت می کنم.  به گزارش 
ایرنا، جهانگیری روز گذش��ته در حاش��یه جلسه هیأت دولت در پاسخ 
به این س��وال که آیا حجت االسالم والمسلمین حس��ن روحانی نیز در 
تمامی مناظرات ش��رکت می کند، افزود: کار رئیس جمهوری زیاد است 
و نمی ش��ود که در هر برنامه ای حضور پیدا کن��د. وی ادامه داد: البته 
آق��ای رئیس رجمهوری در مناظره ها ش��رکت می کند. نامزد انتخابات 

ریاس��ت جمهوری در پاسخ به سوال دیگری که آیا از نامزدی انتخابات 
ریاست جمهوری انصراف می دهد، گفت: من تاکنون در طول زندگی ام 
انص��راف ن��داده ام. جهانگیری همچنین با خنده تصری��ح کرد: تاکنون 
نش��ده که 4۵ دقیقه در اتاقی بنش��ینم و با خ��ودم صحبت کنم، کار 
بس��یار سختی است.  وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر که شنیده 
شده بود رئیس جمهوری دیشب از ضبط برنامه انتخاباتی منصرف شده 
است، اظهارکرد: رئیس جمهوری گفته است که برنامه اول به طور کامل 

تکمیل ش��ده و برای ضبط دیگر برنامه ها دوباره به صدا و سیما خواهد 
رف��ت. معاون اول رئیس جمهوری درپاس��خ به این س��وال که آیا فکر 
می کنید در دولت بعد معاون اول باشید با خنده گفت: من فکر می کنم 
رئیس جمهوری شوم. جهانگیری همچنین درباره رقابت انتخاباتی خود 
با حجت االسالم والمس��لمین روحانی و دیگر نامزدهای انتخابات اظهار 
کرد: ما با همه رقبا رفیقیم، البته هر کس��ی یک شیوه تبلیغاتی دارد و 

هر کس یک شعار دارد. 

رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه حق تعیین 
سرنوش��ت خ��ود را نبای��د به بهای اندک مش��ارکت نکردن از دس��ت 
بدهی��م، گفت: هر کس که آینده ایران برای��ش اهمیت دارد باید پای 
صندوق های رای حضور پیدا کند. به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار ادامه 
داد: ضرورت مش��ارکت مردم بر همگان مش��خص است. هر کسی که 
در سرنوش��ت خودش مشارکت نکند و برای روی کار آمدن اهل تدبیر 
و فض��ل تالش نکند بای��د بداند که حتما افرادی خ��الف تفکرات آنها 
سرنوش��ت کشور را به دست می گیرند. به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار 
اظهار کرد:  بین اینکه فرد خودش سرنوشتش را مشخص کند یا اینکه 
افرادی بدون رای و نظر او بر س��ر کار بیایند تفاوت زیادی وجود دارد. 

رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت یادآور شد: آن همه فداکاری، 
ایثار و تقدیم خون ش��هدا برای این بود که روزی سرنوش��ت ایران به 
دس��ت مردمش تعیین ش��ود. ابتکار ادامه داد: شعار استقالل، آزادی و 
جمهوری اسالمی که می دهیم با حضور مردم در پای صندوق های رای 
پابرجا خواهد ماند. وی خاطرنش��ان ک��رد: حق رای یعنی اینکه من بر 
سرنوشت خودم حاکم هستم. مردم در سال های اخیر به عینه دیده اند 

که رای آنها چگونه بر سرنوشت شان حاکمیت کرده است. 
وی اف��زود: برای ه��ر کس که آین��ده ایران اهمی��ت دارد باید پای 
صندوق ه��ای رای حضور پیدا کند. حضور پرق��وت و پررنگ مردم در 
روز انتخابات نش��ان داده که چگونه روندهای اش��تباه پیشین تصحیح 

می ش��ود. یک بار در س��ال ۷6 و دیگر در س��ال 92 تأثی��ر رای مردم 
به خوبی مشخص ش��د. معاون رئیس جمهوری همچنین گفت: توصیه 
من این اس��ت که هر ایران��ی از حق خودش که یکی از س��رمایه های 
اصلی زندگی اش است، اس��تفاده کرده و در انتخابات حضور پیدا کند. 
همانط��ور که اگر اندوخته ای داریم تالش می کنیم تا آن را حفظ کنیم 

حق رای هم یک سرمایه و اندوخته ای است که آینده را می سازد. 
ابتکار اظهار کرد: نباید حق تعیین سرنوش��ت خود را به بهای اندک 
مشارکت نکردن از دست بدهیم، بنابراین باید حتما با قدرت تشخیصی 
که خرد جمعی دارد در انتخابات ش��رکت کرده و سرنوشت خود را چه 

رای اولی و چه سالمند باشی خودمان تعیین کنیم. 
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 روبات تلگرام ابزاری خالقانه برای
ارائه خدمات به مشتریان کسب و کارها

 چالش های تعامالت کارآفرینان
 و سرمایه گذاران و تدابیر دولت ها

طریقه درست استفاده از اعداد

صرف نظر از اینکه تابلو های تخفیف چقدر در جذب مش��تری و افزایش فروش تاثیرگذار هس��تند، ایده های جالب 
برای تخفیف های متفاوت می توانند با تحریک حس ماجراجویی مش��تریان، بس��یار جالب تر و جذاب تر عمل کنند. 
ایده های خالقانه برای ارائه تخفیف عالوه بر تاثیری که روی فروش یک برند تجاری یا فروشگاه می گذارند، به عنوان 
ی��ک تبلی��غ هم ایف��ای نقش می کنند و نام آنها را دهان به دهان می گردانند. بدون ش��ک یک��ی از عناصر مهم در 
اثرگذاری تبلیغات، خالقیت و نوآوری اس��ت. خلق ایده های ناب و درخش��ان و به کار بردن تکنیک های الهام بخش 
و خالقان��ه در طراحی و اجرای تبلیغات می تواند به ایجاد موج اطالع رس��انی و ارتباطات موثر کمک ش��ایانی کند. 

ایده پردازی برای ارائه خالقیت در تبلیغات، خود نیاز به س��ازوکار و برنامه ریزی مش��خصی دارد تا بتواند 
11اثرگذاری مطلوب را داشته باشد. ایده های جالب  در مشتریان با ایجاد شور و هیجان و برانگیختن حس...
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مطمئناً ش��ما هم مثل من با ش��نیدن نام ش��کالت کیت کت 
بسته بندی قرمزی را در ذهن تان مجسم می کنید که ویفر تردی 
با روکش ش��کالتی داخ��ل آن قرار گرفته اس��ت، زیرا کیت کت 
یک برند جهانی و معروف ش��کالت اس��ت که در س��ال ۱۹۳۵ 
در انگلس��تان راه اندازی ش��د. الزم به ذکر است که کیت کت در 
سال ۱۹۸۸ توسط برند نستله خریداری شده است، اما کیت کت 
کماکان به عنوان یک برند مستقل شکالت در بین مصرف کنندگان 
ش��ناخته می شود. در س��ال ۲۰۱۴ ش��کالت کیت کت به عنوان 
تأثیرگذارترین شکالت موجود شناخته شد ولی سوال اینجاست 
که محبوبیت برند کیت کت ناش��ی از چیست و این برند چگونه 
توانس��ت به چنین موفقیتی دس��ت یابد؟ زیرا گاهی یک اشتباه 
کوچک در بازاریابی می تواند سرنوش��ت ی��ک برند یا کارخانه را 

تغییر دهد. برای پاسخ به این سوال در ادامه با ما همراه باشید. 

عواملمؤثردرمحبوبیتبرندشکالتکیتکت
۱-داشتنشعارتبلیغاتیمؤثروماندگار

می توان گفت ش��عار س��اده و به یادماندنی شکالت کیت کت  
)Have a Break, Have a Kit Kat( تأثی��ر بس��زایی در 
برقراری یک ارتباط مؤثر با طرفداران آن داش��ته اس��ت. در واقع 
داشتن یک ش��عار به ظاهر س��اده اما جذاب راز محبوبیت برند 
کیت کت و ورود آن به میان وعده ها اس��ت. ش��کالت کیت کت با 
چاپ کردن این شعار روی بسته بندی تک تک شکالت های خود 
و همچنین انتش��ار آن در تمام تبلیغات آنالین خ��ود، آن را در 
ذهن مردم نهادینه کرده اس��ت. در حقیقت امروزه نام ش��کالت 

کیت کت کاماًل با این ش��عار در هم تنیده ش��ده است. از این رو 
بسیاری از افراد با شنیدن نام کیت کت این شعار را در ذهن خود 

مرور می کنند. 
نتیجهگیری: می توان گفت داش��تن یک شعار به ظاهر ساده 
اما معنادار می تواند تأثیر بسزایی بر نفوذ در ذهن و قلب مشتری 
و محبوبیت برند داشته باشد، بنابراین در انتخاب شعار تبلیغاتی 

محصوالت خود با دقت عمل کنید. 

شعارتبلیغاتیمؤثریکیازرموزمحبوبیتبرندشکالت
کیتکت

۲-نوآوریدرمحصولباارائهطعمهایخاصبهبازار
کیت کت با ارائه طعم های خاص و منحصربه فرد شکالت به بازار 
سعی کرده است ذائقه های مختلفی را تحت پوشش قرار دهد. این 
نوآوری در محصول باعث ش��ده است که روزبه روز محبوبیت این 
برند افزایش یابد و بر طرفداران این شکالت افزوده شود. از این رو 
فیلم های مختلفی در مورد شکالت کیت کت در یوتیوب موجود 
اس��ت. محبوبیت این برند شکالت باعث شده است که بسیاری 
از هنرمندان معروف نیز هنگام تس��ت طعم های جدید شکالت 
کیت کت ویدئوهایی را تهیه کرده و در شبکه های اجتماعی خود 
منتش��ر کنند. این ام��ر به خودی خود گام مؤثری در پیش��برد 

تبلیغات این شکالت است. 
نتیجهگی�ری: می توان گفت ن��وآوری در محص��ول یکی از 
مؤثرترین رموز موفقیت و محبوبیت یک برند است. از سوی دیگر 
رس��انه های اجتماعی نیز نقش مؤثری در پیشبرد استراتژی های 

بازاریابی یک برند دارند. در حقیقت رسانه های اجتماعی یکی از 
مؤثرترین ابزارهای تبلیغات هستند. 

نوآوریدرمحصولشکالتکیتکت
۳-بازاریاب�یلحظ�هایوتعاملب�امصرفکنندگاندر

فضایمجازیوبهوسیلهابزارهایدیجیتال
همان گون��ه که می دانید میلیون ها نفر از مردم سراس��ر جهان 
کانال ها و شبکه های اجتماعی برند محبوب خود را دنبال می کنند، 
زی��را ای��ن کار به آنها کمک می کند تا در جری��ان کامل اخبار و 
به روز رسانی های برند محبوب خود باشند. شکالت کیت کت نیز 
از قدرت و تأثیرگذاری شبکه های دیجیتال و رسانه های اجتماعی 
در جذب مشتری و افزایش محبوبیت برند خود بهره می برد. این 
برند شکالت در رسانه های اجتماعی خود از عواطف و احساسات 

مردم به نفع برند خودش استفاده می کند. 
رئیس نستله و برند جهانی کیت کت کریستین درایبرگ  از این 
استراتژی به نام بازاریابی لحظه ای یاد می کند. از نظر او زمانی که 
برندها در تعامل با س��ایر برنده��ا و مصرف کنندگان آنالین قرار 
می گیرند بهترین زمان برای اس��تفاده از خالقیت است. استفاده 
از محت��وای طنزآمیز یکی از روش های خالقانه بازاریابی اس��ت 
که می تواند تأثیر ش��گفت انگیزی بر رشد و توسعه برندها داشته 
باشد. محتوای طنزآمیز معموالً بازخورد مثبت و کشش رسانه ای 
قوی دارد، اما این نکته را فراموش نکنید که استفاده از محتوای 
طنزآمیز باید به گونه ای باشد که به وجهه برند آسیبی وارد نکند. 
نتیجهگیری: انس��ان ها موجودات اجتماعی هس��تند و عالقه 

زیادی به تعامل و برخورد دوستانه دارند، بنابراین تعامل سازنده 
با مخاطبان در رسانه های اجتماعی و به کارگیری خالقیت نقش 

مؤثری در محبوبیت برند دارد. 

۴-خالقیتدرتعاملدیجیتالیشکالتکیتکتبا
برندهایدیگر

پس از کس��ب محبوبیت، برند کیت کت ت��الش خود را برای 
موفقیت بیشتر در زمینه دیجیتال متوقف نکرد. از این رو در اواخر 
س��ال ۲۰۱۳ ش��کالت کیت کت به دنبال برندی برای همکاری 
می گشت تا به کمک هم ایده های خالقانه بازاریابی را عملی کنند. 
در این میان گوگل برای معرفی سیستم عامل اندروید نسخه ۴.۴ 
خود پیش��نهاد همکاری به شکالت کیت کت داد. به این ترتیب 
شکالت کیت کت با طرح اندروید طراحی شد. دلیل گوگل برای 
این پیشنهاد همکاری این بود که مهندسان گوگل عاشق شکالت 
کیت کت بودند. همین همکاری گام مؤثری برای محبوبیت برند 
 ش��کالت کیت کت شد. پس از معرفی سیس��تم اندروید بیش از 
۵۰ میلی��ون ش��کالت کیت کت در ۱۹ کش��ور جه��ان فروخته 
شد. امروزه هنوز هم ش��کالت کیت کت با انرژی به فعالیت های 
دیجیتالی خود ادامه می دهد و با میلیون ها کاربر در سراسر جهان 

در تعامل است. 
نتیجهگی�ری: تعامل و همکاری با س��ایر برندها یک راه حل 
اس��تراتژیک ب��رای تعامل ب��ا مخاطب��ان جدید اس��ت. اجرای 
کمپین های خالقانه می تواند یکی از راه های موفقیت برندها باشد. 
ibazaryabi.com:منبع

بررسیعواملمؤثردرمحبوبیتبرندشکالتکیتکت
ایده های طالیی

طریقهدرستاستفادهازاعداد

اگر اخبار را دنبال کنید هنگامی که با تیتری مواجه می ش��وید 
که در آن عددی عجیب به کار برده ش��ده باشد، بیشتر به سمت 
آن جذب خواهید شد. برای مثال هنگامی که با تیتری با مضمون 
هزاران کش��ته و زخمی در حمله تروریستی مواجه شوید خیلی 
بیشتر عالقه مند به خواندن آن خواهید شد تا هنگامی که به شما 
گفته ش��ود که حمله اخیر تروریستی خونبار بوده است. این یک 
واقعیت اس��ت که اعداد برای افراد از جذابیت باالیی برخوردارند. 
به همین خاطر افراد در اطالع رسانی های خود در تالش هستند 
همراه با درصد و آمار آن را بیان کنند. با این حال با نگاهی دقیق 
به این دس��ته از اخبار پی خواهید برد که آمار به کار رفته در این 
اخبار معموال غیر واقعی و به نوعی اغراق آمیز هس��تند. علت این 
امر هم س��اده است؛ همواره اعداد بزرگ تر توجه بیشتری به خود 
جلب می کنند و این باعث می ش��ود بازی با کلمات به کاری رایج 
تبدیل شود. در رابطه با مثال طرح شده ممکن است تعداد کشته 
شدگان تنها ۱۰۰ نفر باش��د و مجروحان آن هزاران نفر را شامل 
ش��ود، اما این تیتر اگرچه غلط نیس��ت اما به نوعی سعی کرده تا 
هولناک بودن آن را به قدری افزایش دهد که بیننده فورا مجذوب 
آن ش��ود. در این مورد بیلبورد های تبلیغاتی نیز از این کار س��ود 
می برند. برای مثال یک ش��رکت تولید کننده راکت های تنیس در 
تبلیغ خود به استفاده از اعداد پرداخته بود. در این تبلیغ بیان شد 
که آیا می دانید هر یک ساعت ورزش تنیس هزاران کیلوکالری را 
خواهد سوزاند. در این تبلیغ ممکن است میزان کالری که به ازای 
هر ساعت از دست می رود، تنها ۲۰۰۰ تا باشد اما این اغراق گویی 
که ابدا هم نادرست نیست باعث جذاب تر شدن و بیشتر در چشم 

بودن تبلیغ می شود. 

ایده
این ایده از روزنامه تایمز گرفته شده است. این روزنامه در اکثر 
اخب��ار خود به ذکر آمارهای مربوط��ه می پردازد. همین امر یعنی 
پرداختن به جزییات، باعث محبوبیت مقاالت به چاپ رسیده آن 
ش��ده اس��ت، البته در نوع پرداختن به موضوعات به نحوی عمل 
ش��ده که خواننده خود را غرق در یکس��ری اطالعاتی که ممکن 
اس��ت ارزش کمی هم داشته باش��ند نخواهد دید. درواقع اگرچه 
دادن اطالع��ات از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت اما نباید در این 
امر به قدری زیاده روی کرد که خود به مش��کلی تبدیل ش��ود. به 
همی��ن دلیل در رابطه با هر خبری می توان آمارهای بس��یاری را 
منتشر کرد در حالی که هنر در این است که بدانید چه آماری را 
کجا باید به چاپ برس��انید و این دقیقا یکی از دالیل تفاوت متن 
مقاالت و اخبار این روزنامه نس��بت به س��ایرین شده است. حتی 
تبلیغات این روزنامه هم به شکلی خاص است و به شکلی آماری 
منتشر می ش��وند. برای مثال اگر تبلیغی در رابطه با خمیردندان 
قرار است گذاشته شود، به ذکر یکسری آمار و اعداد در رابطه با آن 
می پردازند. این امر تاثیر بسیار بیشتری روی مخاطب در مقایسه با 
زمانی که تنها بخواهند به معرفی محصول بپردازند خواهد گذاشت. 
آمار و اطالعات منتشره می تواند شامل میزان تاثیر آن درصد موارد 
به کار رفته و. . . باش��د که بدون ش��ک خواننده را مجاب خواهد 
س��اخت که حداقل یکبار به آن نگاهی بین��دازد، البته آمار از این 
نظر که امکان مقایسه سریع را فراهم می آورند نیز از اهمیت باالیی 
برخوردار هس��تند. برای مثال در یک مقاله قرار است عملکرد دو 
نامزد انتخاباتی با یکدیگر مقایسه شود. با ذکر اعداد خیلی راحت تر 
می توان این کار را انجام داد و مخاطب نیز با س��رعت و س��هولت 
بیشتری می تواند اطالعات را دریافت کند و مقایسه را انجام دهد. 

آنچهدرعملبایدانجامدهید
- به کار گیری درس��ت اعداد باعث می ش��ود از طوالنی ش��دن 
مطالب جلوگیری ش��ود که این امر خصوصا در مواردی که قصد 

تبلیغ دارید بسیار ارزشمند خواهد بود. 
- آمار خود را با پس زمینه ای گرافیکی منتشر سازید تا بیشتر 

مورد توجه قرار بگیرد. 
- در رابطه با برخی آمار الزم اس��ت توضیحاتی نیز اضافه شود 
که این توضیحات باعث می ش��ود خواننده گمراه نشده و بتواند به 

خوبی مطلب را درک کند. 
 

راهکارهاییبرایتولیدایدههایتبلیغاتی
وظیفه  نویس��نده تبلیغات، ارائه ایده ها و عبارت هایی است که 
محصول یا خدمت تبلیغ ش��ده را به فروش برس��اند. این ایده ها  
از درک و شناس��ایی محصول، بازار و رس��الت متن تبلیغاتی که 
تحقق فروش است سرچشمه می گیرند. در هر حال، حتی بهترین 
نویسندگان تبلیغات نیز گاهی خود را در تنگنا محصور می یابند. 
در سلسله مقاالتی که در موفقیت نامحدود توسط دان هاپتمن به 

چاپ رسیده است، این رهنمودها ارائه شده  است: 
حقایقرادریابید

نویسنده تبلیغات نیازمند جمع آوری دو دسته از حقایق است؛ 
حقایق خاص در م��ورد کاال و حقایق خاص در مورد مردم و امور 
کلی. در درون هر نویسنده موفقی، شوق و حرص سیری ناپذیری 
ب��رای خواندن و جمع آوری اطالعات وجود دارد، ش��ما نیز از این 

قانون مستثنا نیستید. 
درجستوجویتلفیقافکاربرآیید

»ی��ک فکر تازه، صرفاً تبلیغی از افکار کهنه اس��ت.« این گفته 
هاپتمن اس��ت: »تمامی خالقیت ها صرف��اً جابه جایی افکار کهنه 
اس��ت.« بس��یاری از افکار جدید تجاری، صرف��اً از ترکیب عوامل 

موجود شکل گرفته اند. 
ازفهرستاستفادهکنید

این کتاب به عن��وان مثال، فهرس��ت هایی را در اختیارتان قرار 
می دهد. فهرس��تی برای عنوان ها، فهرس��تی برای متن تبلیغات، 
فهرس��تی از دالیلی که مردم کاالهای موردنظر خود را خریداری 
می کنند و... هر زمان که برای یافتن فکری نو با دش��واری روبه رو 
می ش��وید، می توانید از فهرست ها استفاده کنید تا راهنمایی های 

الزم را در اختیارتان بگذارد. 
نظردیگرانراجویاشوید

متن اولیه عقاید و ایده های خود را به دیگران نشان دهید و نظر 
آنها را بخواهید یا بگذارید که شخص دیگری متن پایان یافته شما 
را ببیند و نظر خود را در مورد تحوالتی که می توانید در آن ایجاد 

کنید اعالم دارد. 
یکتیمتشکیلدهید

نویسندگان تبلیغات اغلب با سرپرستان هنری یک تیم را تشکیل 
می دهند، همانند آهنگس��ازان با ترانه س��رایان و سرمایه گذاران با 
مدیران خود. اعضای تیم ش��ما در بهینه س��ازی اثرتان می توانند 
بسیار مؤثر واقع شوند. همچنین فعالیت در کنار یک همکار، ذهن 

و جریان فکری تان را تقویت می کند. 
دورهتکوینوالهامگیری

مس��کوتش بگذارید. مسئله را کنار گذاش��ته، اجازه دهید که 
ضمیر ناخودآگاه تان برای مدتی روی این موضوع کار کند. در طول 
این دوره کمون، احتماال ایده ای که در جس��ت وجویش بوده اید از 

»ناکجا آباد« ظاهر خواهد شد. 
modiriran.ir:منبع
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تبلیغات خالق

آگهی:آدامسسفیدکنندهTrident_  شعار:آیاقهوهباعثبستنلبخندشماشدهاست…!

ایستگاه تبلیغات

بیمبوبیکری

بیمبو بیکری، بزرگ ترین ش��رکت قنادی و نانوایی در 
آمریکاست که تبلیغ باال را منتشر کرده است. 

بیمب��و بیس��کویت های مختلف��ی از جمل��ه رژیمی و 
انرژی زا تولید می کند. 

دست اندرکاران: 
آژانس تبلیغاتی: مک کین، مکزیکو سیتی، مکزیک

مدیر ارشد بازاریابی: خوان ارتیگا
مدیر ارشد خالقیت: لیلیام کوردوبا

مدیر اجرایی خالقیت: گابریال پاردس
مدیر خالقیت: ماریو کارباخال، کارلوس تران

مدیر هنری: ادواردو گوئررو
کپی رایتر: کارلوس تران
تصویرگر: ادواللو مکس

مترجم:امیرآلعلی



برند سازی در هفت گام

محمدرضا حمیدی 
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صرف نظ��ر از اینک��ه تابلو ه��ای تخفی��ف 
چقدر در ج��ذب مش��تری و افزایش فروش 
تاثیرگ��ذار هس��تند، ایده های جال��ب برای 
تخفیف ه��ای متفاوت می توانن��د با تحریک 
حس ماجراجویی مش��تریان، بسیار جالب تر 
و جذاب ت��ر عم��ل کنند. ایده ه��ای خالقانه 
ب��رای ارائ��ه تخفیف ع��الوه ب��ر تاثیری که 
روی ف��روش ی��ک برند تجاری یا فروش��گاه 
می گذارن��د، به عنوان یک تبلی��غ هم ایفای 
نق��ش می کنند و نام آنه��ا را دهان به دهان 
می گردانند. بدون ش��ک یکی از عناصر مهم 
در اثرگ��ذاری تبلیغات، خالقی��ت و نوآوری 
اس��ت. خلق ایده های ناب و درخش��ان و به 
کار بردن تکنیک ه��ای الهام بخش و خالقانه 
در طراح��ی و اج��رای تبلیغ��ات می تواند به 
ایج��اد م��وج اطالع رس��انی و ارتباطات موثر 
کمک ش��ایانی کند. ایده پ��ردازی برای ارائه 
خالقیت در تبلیغات، خود نیاز به س��ازوکار و 
برنامه ریزی مشخصی دارد تا بتواند اثرگذاری 
مطلوب را داش��ته باش��د. ایده های جالب  در 
مشتریان با ایجاد شور و هیجان و برانگیختن 
حس کنج��کاوی موث��ر و فراموش نش��دنی 
خواهند بود. در این مطلب ایده های متفاوتی 
را که از سوی فروش��گاه ها و نام های تجاری 
برای جذب بیشتر مشتری ارائه شده در قالب 
طرح TopLook اش��اره می کنیم. همه این 
ایده ها، نه تنها روشی متفاوت برای تبلیغات 
هس��تند، بلکه در نوع خود بی نظیر محسوب 

می شوند. 
در جشنواره موسیقی سبک متال، هر کس 
بتواند با صدای بلند تری فریاد بزند، بیش��تر 
تخفی��ف می گیرد: ش��رکت Lej & Lig که 

یک ش��رکت دانمارکی کرایه اتومبیل است، 
از ای��ده هوش��مندانه ای در بازاریاب��ی خ��ود 
اس��تفاده کرده اس��ت. ایده این شرکت این 
اس��ت که برای طرفداران و مش��تریانش این 
قابلیت را قائل ش��ده تا هر مشتری که بتواند 
با جیغ کشیدن، دسیبل بیشتری تولید کند، 
برای اجاره خودرو از تخفیف بهره مند  ش��ود. 
هرچقدر ش��دت فریاد بیش��تر باشد، تخفیف 
بیش��تری ش��امل حال مش��تری می ش��ود. 
این ش��رکت با ای��ده خالقانه خود توانس��ته 
مش��تریانش را چن��د برابر کن��د و موفقیت 

خوبی در کار خود به دست آورده است. 
 رس��توران زنجیره ای برگرگینگ، تخفیف 
خود را براس��اس وزن کیف پول مشتریانش 
ارائه می دهد: در مالزی برای مقابله با قدرت 
خرید کم م��ردم، برگرگینگ ایده ای را با نام 
»وزن کیف پول مش��تری« ارائه کرده است. 
ای��ده این ش��رکت به گونه ای طراحی ش��ده 
ک��ه ارائه تخفیف ها براس��اس وزن کیف پول 
مشتری است. در واقع باالترین تخفیف ها به 
کیف هایی تعلق می گیرد که وزن سبک تری 
دارن��د در ای��ن ص��ورت به مش��تری هایی با 
کیف پول س��بک تخفیف قابل توجهی تعلق 

می گیرد. 
رس��توران Toshi Carino تخفیف های 
خود را براس��اس میزان عاقل بودن فرزندان 
مش��تریان ارائه می دهد: در کانادا رس��توران 
Toshi Carino به مش��تریانی که رفتار و 
ک��ردار کودکان و نوجوان��ان آنها عاقالنه و از 
روی فکر باشد، تخفیف 5 یورویی اختصاص 
داده اس��ت. ایده این رستوران این گونه است 
که اگر فرزندان مش��تریان در صلح و آرامش 
غذا بخورند این تخفیف به خانواده آنها تعلق 

می گیرد. 

در ی��ک کافی ش��اپ اگ��ر مش��تری بتواند 
ص��دای افراد مع��روف را تقلید کند، ش��امل 
تخفیف می شود: این کافی شاپ که در ایاالت 
متحده فعالیت می کند، هدیه یا تخفیف 10تا 
20درصدی برای کس��انی که بتوانند صدای 
انس��ان های معروف را تقلید کنند، اختصاص 

داده است. 
در یکی از ش��هر های کش��ور رومانی برای 
تمام کس��انی که کت��اب می خوانند، اتوبوس 
رایگان اختصاص داده ش��ده اس��ت: در حال 
حاضر ای��ن ای��ده در رومانی ارئه می ش��ود. 
بن��ا بر این ای��ده، در طول ی��ک دوره زمانی 
چهار روزه، در ش��هر برای اف��راد کتابخوانی 
که در اتوبوس کت��اب می خوانند حمل و نقل 
عمومی رایگان خواهد بود. این ایده از سوی 
شهروندی ارائه ش��ده بود که مایل به ترویج 

فرهنگ کتابخوانی در شهر خود بود. 
جش��نواره ای که برای اهدا کنندگان خون 
تخفیف قائل می شود: در رومانی جشنواره ای 
یک ایده درخش��ان برای جم��ع آوری خون 
دارد. این جشنواره با شعار »پرداخت به ازای 
خون« آغاز به کار کرد. در واقع این جشنواره 
با توجه به اینکه رومانی یکی از کش��ور های 
اروپای��ی با حداقل اهدای خ��ون )1.7درصد 
از جمعیت( اس��ت، این ای��ده را مطرح کرده 
و کس��انی که خ��ون خود را اه��دا می کنند 
می توانند ت��ا 30 درصد از تخفیفات ویژه در 

بخش های مختلف بهره مند شوند. 
ش��رکت Quick برای ترویج همبرگر های 
دوایک��س الرج، در ازای خوردن آن، تخفیف 
ویژه ای در نظر می گیرد: ایده این رس��توران 
فس��ت فود ایجاد ی��ک همبرگر غ��ول پیکر 
 Quick .تبلیغاتی در س��طح ش��هر اس��ت
در س��طح ش��هر چند صفحه نمای��ش برای 

رهگ��ذران طراحی کرده به طوری که عابران 
می توانند تک��ه ای از همبرگر را ببرند و میل 
کنند. این ایده ای است برای جلب مشتریان 

بیشتر. 
Mark’s برن��د ی��ک پوش��اک کانادایی با 
شعار سرمای بیشتر، تخفیف بیشتر مشتریان 
خ��ود را جذب می کن��د: ایده »آم��اده برای 
زمس��تان« نام تجاری Mark’s این اس��ت 
که با نص��ب تابلو ه��ای تبلیغات��ی مجهز به 
سنسور های حرارتی که درجه حرارت محیط 
خارج را در زمان های مختلف نش��ان می دهد 
تبلیغ می کند و برای مش��تریان تخفیف قائل 
 Mark’s می شود. براساس این ایده، شرکت
در فروشگاه های خود به نسبت درجه حرارت 
محیط خارج به مش��تریان تخفیف می دهد و 
هرچقدر هوا سردتر باشد، مشتری از تخفیف 

بیشتری بهره مند می شود. 
فروش��گاهی ک��ه ب��رای طرف��داران خود 
یک درصد تخفیف قائل می شود: به مناسبت 
هفت��ه فروش خصوص��ی یک فروش��گاه، به 
ازای ج��ذب ه��ر 100 طرف��دار در صفح��ه 
فیس ب��وک ب��رای مش��تریان تخفی��ف قائل 
می شود. همچنین این فروشگاه برای کسانی 
که دوستان ش��ان را هم به صفحه فروش��گاه 
معرف��ی می کنن��د تخفیف��ی ت��ا 10درصد 

اختصاص می دهد. 
Burger King ش��عبه کش��ور ژاپن، به 
مشتری در ازای Big Mac تخفیف می دهد: 
 Big ای��ن رس��توران ب��رای تروی��ج و تبلیغ
King خود در ژاپن )یک کپی از س��اندویچ 
بیگ م��ک، مک دونال��د( با ارائه اش��انتیون 
به مش��تریان تخفی��ف می دهد. مش��تریان 
می توانند با ارائه رسیدخرید یک برگر، از این 

فروشگاه یک مک بزرگ هدیه بگیرند. 

در بازاره��ای امروزی که کس��ب وکارها با 
یکدیگر در رقابت شدیدی هستند و سرعت 
تغییرات ب��ه اندازه ای افزایش یافته که تعلل 
در به روز رس��انی فعالیت های سازمان برابر با 
انقراض آن خواهد بود، برند شدن سازمان ها 
راهگش��ای ماندن و پیش��رفت ک��ردن آنها 
اس��ت؛ به این معنا که اگر سازمان ها بتوانند 
برند خوبی بسازند، به س��رمایه ای ارزشمند 
دس��ت  یافته اند که هیچ دزدی نمی تواند آن 
را برباید. س��ازمان ها با برند شدن می توانند 
در مش��تریان تکرار خرید ایج��اد کنند و تا 
اندازه ای مش��تریان را نسبت به برند سازمان 
وفادار س��ازند که آنه��ا برند س��ازمان را به 
یکدیگر معرفی کنند اما با این حال بسیاری 
از کسب وکارهای ایرانی راهی طوالنی و بس 
دشوار تا برند شدن دارند و در حال حاضر در 
ابتدای مس��یر برندینگ هستند و قطعاً باید 
برای رس��یدن به برندی نوین به جدیدترین 
دستاوردهای این حوزه تسلط داشته باشند. 
کتاب برند س��ازی در هف��ت گام  )راهنمایی 
کارب��ردی خل��ق و مدیریت برن��د( یکی از 
کتاب ه��ای جدید و به روز در حوزه برندینگ 
اس��ت که توسط انتشارات سیته در زمستان 

1395 منتشر شد. 
این کتاب به نویسندگی دکتر فرزاد مقدم 

به بررسی فرآیند برند سازی می پردازد. 
در این کت��اب آمده برندس��ازی در هفت 

گام، در دس��ته کتاب ه��ای فرآیندگ��را قرار 
می گیرد. دس��ته کتاب هایی که در ایران کم 

تع��داد هس��تند و مرحله به مرحل��ه فرآیند 
برندسازی را تشریح می کنند.

 در برندسازی معموالً فرآیند را با مدل های 
س��اخت برند نش��ان می دهند. مدل ها شرح 
می دهن��د که برای س��اخت ی��ک برند چه 

مراحلی باید طی شود. 
ن��گارش کتاب های فرآیندگرا، ش��دیدا به 
تجربه نویس��نده متکی است و برای نگارش 
این دس��ته از کتاب ه��ا بای��د در پروژه های 
برندسازی کار و نزد استادان کاربلد شاگردی 
کرد. برای نگارش این دسته از کتاب ها باید 
با دو مفهوم اساس��ی آش��نا شد؛ مفهومی به 
نام مدل س��ازی و موضوعی به نام مدل های 

برندسازی.
 در ای��ن کتاب، در هف��ت گام و یک گام 
آخ��ر، مخاطبان مرحله ب��ه مرحله با فرآیند 

برندسازی آشنا شده اند. 
برای تش��ریح مسائل مطرح شده نویسنده 
کتاب به بررس��ی نمونه های واقعی پرداخته 
است؛ نمونه هایی که نقش چراغ راهنمایی را 
ب��رای مابقی فعاالن حوزه بازار بازی خواهند 

کرد. 
چ��اپ اول کتاب برندس��ازی در هفت گام 
)راهنمای کاربردی خلق و مدیریت برند( در 
244 صفحه و در قطع وزیری به تازگی روانه 

بازار کتاب شده است. 
خوان��دن این کتاب به تم��ام عالقه مندان 
برندین��گ و طراح��ان و  مباح��ث علم��ی 

کارشناسان برندسازی توصیه می شود. 

بازار این فروشندگان هر روز کسادتر  10 ایده خالق ارائه تخفیف 
می شود

خوش خوی��ی به معنای ایجاد بس��تر الزم و زمینه مناس��ب 
ب��رای ارتباط��ات اجتماعی میان انس��ان ها جه��ت انس گیری 
و بهره من��دی از توانایی ها و ظرفیت های یکدیگر در راس��تای 

دستیابی به کمال و خواسته های خود است. 
در پایه و بنیاد هر ارتباط اجتماعی میان انسان ها با مسئله ای 
به نام خوش خویی روبه رو می ش��ویم زیرا این صفت پیوندهای 
انس��ان را با دیگری افزایش می دهد و زمینه را برای بهره گیری 

از توانمندی های دیگری برای وی فراهم می آورد.
خوش رفتاری و خوش��رویی با مش��تریان بهترین سرمایه ای 
اس��ت که تاکنون برای هر کس��ب و کاری خرج شده است. اگر 
یک فروش��گاه ب��زرگ در بهترین مکان همراه با ش��یک ترین 
ویترین و بهترین تبلیغات را داش��ته باش��ید ولی پرسنل شما 
رفتار خوبی با مش��تری نداش��ته باش��ند همه هزینه های شما 

بی فایده است. 
باع��ث رک��ود  از فروش��ندگان ک��ه  درادام��ه رفتارهای��ی 

کسب و کارشان می شود، آورده شده است: 
1- فروشندگانی که به مشتری خود سالم نمی کنند و ترشرو 

هستند. 
2 - فروشندگانی که پشت تلفن و هنگام صحبت با مشتری 

خود، لبخند نمی زنند. 
3- فروش��ندگانی که روی هر شیش��ه مغازه خود نوشته اند: 
»لطف��ا تکیه ندهید«،  »لطفا دس��ت نزنید«، »لطفا با خوراکی 

وارد نشوید«… انگار که نوشته باشند  »کال وارد نشوید!«
4- فروش��ندگانی ک��ه روی هم��ه جنس ه��ای مغازه ش��ان 

نوشته اند: »لطفا دست نزنید.«
5- فروشنده هایی که وقتی خریدار از آنها می خواهد جنسی 
را نشان ش��ان بدهد )معموال هم با لحنی تند( می گویند:  »اگر 

می خری بیارم!«
۶- فروشندگانی که به ظاهر خود نمی رسند، موی ژولیده و 

نامرتب دارند و بدن شان خوشبو نیست. 
7- فروشندگانی که متناسب با شغل خود لباس نمی پوشند 
)مثل فروشنده کت و شلوارهای رسمی که شلوار جین و لباس 

اسپورت می پوشد و موهایش را فشن درست می کند!(
۸- فروش��ندگانی که بی  دلیل با خریدار صمیمی می شوند و 

جوک می گویند. 
9- فروش��ندگانی که جلوی مشتری، با سایر همکاران خود 

جروبحث می کنند. 
10- فروشندگانی که همان جا در برابر مشتری، درباره کاالها 
و قیمت ه��ا با ویزیتورها یا نمایندگان ش��رکت ها صحبت هایی 

می کنند که لزومی ندارد مشتریان در جریان آنها باشند. 
11- فروش��ندگانی که اصال گوش نمی کنند و توجه ندارند 
خریدار دنبال چه نوع جنس��ی است و می خواهند سلیقه خود 

را به او تحمیل کنند. 
12- فروش��ندگانی که خریداران را برای خرید، با اصرار زیاد 

و… در رودربایستی قرار می دهند. 
13- فروشندگانی که قسم های الکی می خورند. 

14- فروش��ندگانی ک��ه ن��زد خریدار، از دیگر ش��رکت های 
تولیدی، ویزیتورها و… بدگویی می کنند. 

15- فروش��ندگانی که ن��زد خریدار، از هم��کاران خود نیز 
بدگویی می کنند. 

1۶- فروشندگانی که پس از خرید، از مشتری خود به خاطر 
خریدش تشکر نمی کنند. 

17- فروشندگانی که از بس حواس شان پرت چیزهای دیگر 
اس��ت، خریدار را مجبور می کنند یک چی��ز را چند بار از آنها 
بخواهد )حتی ش��ده مش��تری جنس را برداش��ته و می خواهد 
پولش را بدهد، بارها باید بپرسد چقدر شد تا پولش را بدهد و 

از مغازه برود بیرون!( 
1۸- فروش��ندگانی ک��ه وقت��ی خری��دار از آنها مش��ورت و 
راهنمایی نخواس��ته، اص��رار دارند که به او مش��ورت بدهند و 

راهنمایی اش کنند. 
19- فروش��ندگانی که در مورد کیفی��ت و کارایی کاالها یا 

خدمات خود اغراق می کنند. 
20- فروشندگانی که اگر خریدار برای یک خرید نسبتا کم، 

تراول 50 هزار تومانی به آنها بدهد، اخم می کنند. 
21- فروش��ندگانی که فکر می کنند خودش��ان همه چیز را 

بلدند و دنبال آموزش های بیشتر نمی روند. 
22- فروش��ندگانی که اگر مش��تری س��والی درباره جنسی 
داشته باش��د که آنها ندارند )اما می توانند درباره اش راهنمایی 
کنند، یا مغازه های اطراف را معرفی کنند(، فقط سرش��ان را به 
عالمت ندانستن باال می برند و به خودشان زحمت کوچک ترین 
راهنمایی را هم نمی دهند )یا حداقل اینکه بگویند متاس��فانه 

من در این مورد اطالعی ندارم(. 
23- فروش��ندگانی که فقط می خواهند مشتری را هیجانی 
کنند تا بخرد، اما اصال توجه نمی کنند که شاید مشتری به آن 

کاال یا خدمات نیاز نداشته باشد. 
24- فروشندگانی که اگر سواالت مشتری زیاد شود، از کوره 

در می روند. 
25- فروش��ندگانی ک��ه بقیه پول مش��تری را ب��ا کاالهای 
کم قیم��ت دیگر می دهند، اما عذرخواه��ی نمی کنند که چون 
پول ُخرد ندارند مجبور به این کار هس��تند و حق انتخاب هم 

به مشتری نمی دهند. 
2۶- فروشندگانی که ته ذهن شان فکر می کنند فروش یعنی 

قالب کردن چیزی به دیگران. 
27- فروشندگانی که رفقای خود را پشت دخل می برند و در 

حضور مشتری، صحبت های بی ربط با هم می کنند. 
2۸- فروش��ندگانی که ویترین یا داخل مغازه ش��ان شلخته 

است. 
29- فروش��ندگانی که جن��س خاک  گرفته را از قفس��ه به 
مش��تری می دهند و وقتی مش��تری خواهش می کند آن را با 
یک دستمال پاک کنند یا یک کاالی خاک نگرفته به او بدهند، 
با مش��تری بحث می کنند و در نهایت با اکراه این کار را انجام 

می دهند. 
modiriran. ir :منبع

روبات تلگرام ابزاری خالقانه برای ارائه 
خدمات به مشتریان کسب و کارها

امروزه بس��یاری از برندها از رس��انه های اجتماعی برای ارائه 
خدمات به مش��تریان خود استفاده می کنند زیرا مشتریان عصر 
حاضر تمایل دارند از طریق این رس��انه ها با برند مورد نظر خود 
ارتباط برقرار کنند. در حقیقت می توان گفت شبکه هایی مانند 
توییتر در راس��تای ارائه خدمات به مش��تریان ب��ه یک پلتفرم 
اجتماعی قوی تبدیل شده اند. چت بات ها نیز یکی از جدیدترین 
ابزاره��ای موج��ود ب��رای ارائه خدمات به مش��تریان هس��تند. 
مطمئنا همه ش��ما با روبات تلگرام آش��نا هس��تید و بارها برای 
ارس��ال پیام ناشناس، تست ش��خصیت، جست وجوی موسیقی 
م��ورد عالقه خود و… از آن اس��تفاده کرده ای��د. روبات تلگرام 
این امکان را برای کس��ب و کارها فراهم می کن��د که بدون نیاز 
به نیروی انس��انی و اتالف وقت، به جمع آوری اطالعات مفیدی 
از مش��تریان بپردازند. می توان گفت ای��ن روبات ها در آینده ای 
نزدیک ب��ه اصلی ترین روش ارائه خدمات به مش��تریان تبدیل 
خواهند شد. در ادامه مزایا و معایب ایده استفاده از روبات تلگرام 
برای پیشبرد استراتژی بازاریابی کسب و کارها مورد بررسی قرار 

می گیرد. 

امکان پاسخگویی سریع روبات تلگرام می تواند به نفع 
کسب و کارها باشد

می توان گفت صرفه جویی در زمان یکی از مزایای استفاده از 
روبات تلگرام برای کس��ب و کارها اس��ت زیرا زمانی را که نیروی 
کار انس��انی، صرف پرسش و پاسخ های تکراری می کند می توان 
ب��ه کار تخصصی تری پرداخت. از س��وی دیگر نی��ز با توجه به 
اینک��ه روبات ها ب��دون محدودیت زمانی می توانند پاس��خگوی 
س��واالت مشتریان باش��ند و با جمع آوری اطالعات به پیشنهاد 
محصول بپردازند، به یک مزیت رقابتی برای کسب و کارها تبدیل 
می ش��وند. به همین دلیل است که بس��یاری از کسب و کارها از 
روب��ات تلگرام برای ارس��ال پی��ام تبریک و پیگیری س��فارش 

مشتریان و آگاهی از میزان رضایت آنها استفاده می کنند. 
با توجه به اینکه روبات ها ب��دون محدودیت زمانی می توانند 
پاسخگوی س��واالت مشتریان باش��ند و با جمع آوری اطالعات 
به پیش��نهاد محص��ول بپردازند، ب��ه یک مزی��ت رقابتی برای 

کسب و کارها تبدیل می شوند. 

 از روبات تلگرام باید در کسب و کارهای
 مناسبی استفاده شود

همان گونه که می دانید هیچ روباتی کارایی صد درصد ندارد، 
بنابراین برای هر صنعتی مناس��ب نخواهد بود. در ایده آل ترین 
ش��رایط روبات ها می توانند کارایی ۸5 درصدی داش��ته باشند. 
از این رو اس��تفاده از آنها برای کس��ب و کارهای B2C می تواند 
اثربخش باشد اما برای کس��ب و کارهای B2B توصیه نمی شود 
زیرا توافق با کس��ب و کارهای B2B نیاز به مذاکره و پرس��ش و 
پاسخ هوشمندانه ای دارد، بنابراین با توجه به حساسیت موضوع 
بهتر است در کس��ب و کارهای B2B از عامل انسانی برای ارائه 

خدمات به مشتریان استفاده شود. 

 روبات ها باید با ارزیابی دقیق واکنش مشتریان 
طراحی شوند

با توجه به اینکه تش��خیص احساس��ات و عواطف انسانی در 
ارتباط غیرحضوری دشوار است، طراحی روباتی با امکان ارزیابی 
واکنش مش��تری نیز دش��وار خواهد بود. این موضوع در زمینه 
طراحی روبات تلگرام پررنگ تر هم می ش��ود زیرا در چت بات ها 
امکان اس��تفاده از الگوی تن صدای مشتری نیز وجود ندارد. از 
این رو تش��خیص احساسات مشتری و ارائه پاسخ مناسب به او 
بسیار دشوار اس��ت، بنابراین قبل از طراحی روبات، برندها باید 
از طریق تحقیقات مختلف به جمع آوری اطالعات مفیدی برای 

ارزیابی واکنش مشتریان بپردازند.
 

استفاده از روبات ها برای بهینه سازی فرآیندهای اجرایی 
کسب و کارها

هر چند روبات ها ممکن است در انجام کارهای پیچیده دچار 
مشکالتی ش��وند اما محول کردن کارهای ساده به آنها بهترین 
روش بهینه س��ازی کسب و کارهاس��ت. به عنوان مثال طراحی و 
آموزش روباتی با هوش مصنوعی برای راهنمایی مش��تریان در 
یک س��ایت تجارت الکترونیک می تواند کمک زیادی به کاهش 
هزینه ها کند. پاس��خگویی به س��واالت روتین و انجام کارهای 
س��اده با صرفه جویی در وقت کارکنان امکان رش��د و توس��عه 
بیش��تری را برای کس��ب و کارها فراهم می کند. از س��وی دیگر 
جمع آوری اطالعاتی مانند س��ن، شغل و عالقه مندی مشتریان 
و … به کمک این روبات ها می تواند امکان پیش��نهاد محصول 

مناسب برای هر مشتری را نیز فراهم کند. 

استفاده از تکنولوژی روبات تلگرام برای بهبود ارائه 
خدمات به مشتریان

با توجه به رش��د فزاینده تکنولوژی در عصر حاضر، بس��یاری 
از کس��ب و کارها در ارائ��ه خدم��ات به مش��تریان خ��ود دچار 
مشکالتی می شوند اما اس��تفاده از تکنولوژی روبات می تواند با 
بهینه س��ازی ارائه خدمات به مش��تریان فرصت های جدیدی را 
برای کس��ب و کارها خلق کند. به عنوان مثال ارائه روش استفاده 
از محصول و معرفی امکانات جانبی آن به مش��تریان به راحتی 
می تواند به وسیله طراحی روباتی با هوش مصنوعی میسر شود. 

نتیجه گیری
استفاده از روبات تلگرام و تکنولوژی هوش مصنوعی واقعیت 
غیر قابل انکار کس��ب و کارهای امروزی اس��ت زیرا اس��تفاده از 
ای��ن ابزارها در کنار بهینه س��ازی زمان کارکنان امکان رش��د و 
توسعه کسب و کارها را فراهم کرده و کمک زیادی به بهبود ارائه 
خدمات به مشتریان می کند. دنیای تبلیغات و ارتباط با مشتری 
دنیایی اس��ت که مطمئنا اگر ساختارش��کن باشید و مسیرهای 
جدی��دی را در آنها بیازمایید به نتایج بزرگ تر و بهتری دس��ت 

پیدا خواهید کرد. 
ibazaryabi. com :منبع

نکته های بازاریابیایــــده

معرفی کتاب
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برای مطالعه 675 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: در گذش��ته ش��رکت ها فق��ط هنگامی ک��ه دچار 
دردسرهای بغرنج می شدند اقدام به تعدیل نیرو می کردند، اما 
امروزه کوچک سازی و تعدیل نیرو رویه ای معمول شده است. 
اگرچه تحقیقات نش��ان می دهد عملکرد درازمدت سازمان ها 
ک��ه چنین اقدامات س��خت گیرانه ای را از س��ر می گذرانند به 
ندرت بهبود پیدا می کند، اما مس��ئله مهم این است که حتی 
تهدید کوچک س��ازی ش��رکت می تواند نگران��ی در محل کار 

را افزای��ش ده��د و انجام نادرس��ت آن دامنه ض��رر و زیان را 
بیش��تر می کند. بنابراین توصیه من به شما این است که قبل 
از تعدی��ل نیرو تمام زوایا را بررس��ی کنی��د. گاهی روش های 
مناس��ب تری برای کاهش هزینه ها می توان یافت، دوم اینکه 
مراحل اولیه کارشناسی و تعدیل نیرو را کامال محرمانه انجام 
دهید و برنامه ای برای کلیه فعالیت های مربوط به این موضوع 

در نظر بگیرید.
 س��وم، صادقانه و ش��فاف مس��ئله را ب��رای نیروهای خود 
مط��رح کنید تا آنه��ا نیز درک کنند که ش��ما مجبور به این 

کار هس��تید و او را در ابهام و نگران��ی نگذارید. اجازه ندهید 
سلیقه ها و قضاوت های س��طحی در انتخاب کارشناسانه شما 
تأثیر بگذارند. در پرداخت حقوق و مزایای آنها دس��ت و دلباز 
باش��ید و برای آنها مراس��می بگیرید. اگر می توانید آنها را به 

سازمان ها و شرکت هایی که احتیاج دارند معرفی کنید. 
برای ش��نیدن اعتراضات و برخوردهای ناشی از نگرانی های 
پرسنل تعدیل ش��ده آماده باش��ید و بالفاصله پس از تعدیل 
نیرو، برنامه ای برای بازگش��ت انگیزه و فعالیتی با توان بیشتر 

در سازمان خود داشته باشید. 

تعدیل نیرو

س�وال: مدیریت ش�رکتی را بر عهده دارم و به دلیل مش�کالت مالی قصد تعدیل نیرو دارم. لطفا مرا راهنمایی کنید که چقدر این مس�ئله 
می تواند بر شرکت تأثیر بگذارد و چطور می توانم از آسیب های آن در امان باشم؟  کلینیک کسب و کار

دکتر مهدی کنعانی
مشاور مالی و سرمایه گذاری

در  ن��وآوری  مال��ی  تأمی��ن 
تمام��ی کش��ورها ب��ا چالش های 
مختلف��ی روبه رو اس��ت؛ برخی از 
ای��ن چالش ه��ا تقریب��اً در تمامی 
کشورها مشترک است و به ماهیت 
نوآوری و ریس��ک های موجود در 
آن بازمی گ��ردد اما بخش��ی از این 
چالش ه��ا اختص��اص به ش��رایط 
بوم��ی و میزان توس��عه یافتگی هر 
کش��ور دارد. ای��ران نیز ع��الوه بر 
چالش ه��ای عمومی ای��ن حوزه با 
چالش ه��ای مرتبط با کش��ورهای 
نیز روبه رو اس��ت.  درحال توس��عه 
متعددی  اقدام��ات  اینک��ه  به  رغم 
در ح��وزه تأمین مالی ن��وآوری و 
کاهش ریسک فعاالن این حوزه در 
کش��ور صورت گرفته است، با این 
 حال کشور همچنان با چالش های 
بوم��ی و اختصاصی متعددی  )که 
عمدت��اً ناش��ی از فق��دان برخ��ی 
زیرس��اخت های قانون��ی، نه��ادی 
و... در زیس��ت بوم ن��وآوری یا عدم 
اج��رای کام��ل و صحی��ح قوانین 
و آیین نامه ه��ای موج��ود اس��ت(، 

مواجه است. 

رمزگشایی از اختالفات 
سرمایه گذاران و کارآفرینان

فعالیت های  در  س��رمایه گذاری 
نوآوران��ه و کارآفرینان��ه ب��ه دلیل 
ریس��ک باال برای بانک ها و منابع 
معمول تأمین مالی جذاب نیست. 
ب��ه  عبارت  دیگر، به علت ریس��ک 
ذاتی نهفته در موفقیت طرح های 
کارآفرین��ی و فعالیت های نوآورانه  
)که اغل��ب دارایی های نامش��هود 
دارند( و ماهیت بلندمدت بازگشت 
س��رمایه در ای��ن ن��وع فعالیت ها، 
س��ازوکارهای مال��ی اعتب��اری و 
بانک��ی  )مبتنی ب��ر وثیقه گذاری 
دارایی های مشهود( روش مناسبی 

برای تأمین مالی آنها نیست. 
ای��ن چال��ش از ابت��دای تاریخ 
وجود داش��ته و تا قرن بیس��ت و 
یک��م نیز ادامه داش��ته اس��ت. در 
س��ال 2010 محققی ب��ه نام هال 
تش��ریح ض��رورت مداخالت  ب��ه 
قانونی، سیاستی و اجرایی در نظام 
مال��ی نوآوری، اعط��ای معافیت ها 
و مش��وق های مالیات��ی و گمرکی 
و همچنی��ن نظ��ام مالکیت فکری 
پرداخته  اس��ت. در تبیین بیش��تر 
ای��ن چال��ش، دو حال��ت مختلف 
توسط محققین مورد بررسی قرار 

گرفته است: 
1- وقت��ی س��رمایه گذار و نوآور 
یکی باش��ند، مس��ئله اصلی بازده 
نسبت  انتظار سرمایه گذاری  مورد 
است.  به س��رمایه گذاری معمولی 
همچنین در این ش��رایط مس��ئله 

کاالی عمومی رخ خواهد داد. 
2- وقتی سرمایه گذار و نوآور دو 
شخصیت جدا از هم باشند  )مانند 
مواقعی ک��ه کارآفرین منابع مالی 
الزم را ن��دارد و س��راغ نهاده��ای 
اطالعات  مس��ئله  م��ی رود(  مالی 
می ش��ود.  مطرح  نی��ز  نامتق��ارن 
ارزیابی طرح های نوآورانه توس��ط 
س��رمایه گذار و تأمین کننده منابع 
مال��ی، دربرگیرنده درج��ه باالیی 
تق��ارن  ع��دم  و  نااطمینان��ی  از 
اس��ت ک��ه منج��ر ب��ه مخاطرات 
اخالق��ی  )کژ منش��ی( و گزینش 
نامطل��وب  )کژگزین��ی( در ای��ن 
طرح ه��ا می ش��ود. درواق��ع عدم 
تق��ارن اطالع��ات بی��ن کارآفرین 
و س��رمایه گذار باعث می ش��ود تا 
قرارداد همکاری بین آنها به خوبی 

شکل نگیرد. 
در نم��ودار 1 علل کاهش انگیزه 
تأمین مالی  برای  س��رمایه گذاران 
ن��وآوری  )ه��م در زمانی که نوآور 
و تأمین کنن��ده مناب��ع مالی یکی 
باش��ند و هم  زمانی  ک��ه متفاوت 

باشند(، تشریح شده است. 
 درصورتی ک��ه ای��ن مس��ئله در 
اقتصاد حل نش��ود ش��اهد کمبود 
طرح ه��ای  در  س��رمایه گذاری 
نوآوران��ه خواهیم ب��ود که به  مرور 
رقابت پذیری  کاه��ش  باعث  زمان 
ب��ه  دس��تیابی  ع��دم  و  اقتص��اد 
اهداف توس��عه اقتصادی می شود. 
نهادهای سیاس��ت گذار، تنظیم گر، 
قانون گ��ذار، متول��ی و ارائه دهنده 
با  خدمات، در کشورها می کوشند 
سازوکارهای مختلف، این چالش ها 
را س��اماندهی کنن��د. در ادامه به 
تش��ریح برخی اقدامات سیاس��تی 
دولت ه��ا در تأمین مال��ی نوآوری 

خواهیم پرداخت. 

 برخی تدابیر دولت ها برای 
تأمین مالی نوآوری 

کسب وکارهای نوآورانه پرریسک تر 
و کوچک تر از آن هستند که بتوانند 
دسترسی مناسب به بازار سرمایه یا 
بانک ها و س��ایر منابع مرسوم تأمین 
مالی داش��ته باش��ند؛ این شرکت ها 
همانط��ور ک��ه از ریس��ک باالی��ی 
برخوردارند، بالطبع از بازدهی مورد 
انتظار باالیی نیز برای س��رمایه گذار 
برخوردارند. برخی تدابیر سیاس��تی 
دولت ها ب��رای رفع چال��ش تأمین 

مالی این شرکت ها عبارتند از: 
ال�ف( ح���م����ای��ت از 
خطر پذیر  س�رمایه گذاری های 

و صندوق ه�ای مال�ی توس�عه 
معم��والً  فن�اوری:  و  ن�وآوری 
حاکمیتی،  نهاده��ای  و  دولت ه��ا 
حمایت های مستقیم و غیرمستقیم 
متنوعی از سرمایه گذاران خطرپذیر 
انجام می دهن��د، حتی در مواردی 
به اش��کال مختلف ی��ا پدیدآورنده 
صندوق ه��ای  و  ش��رکت ها 
س��رمایه گذاران خطرپذیر هستند 
ی��ا کمک ه��ای مالی مس��تمر به 
این صندوق ها دارند و یا تش��کیل 
ای��ن ن��وع نهاده��ا و صندوق های 
سرمایه گذاری را تسهیل می کنند. 

ی  ه�ا ر ک����ا و ز س���ا ) ب
مالیاتی  تخفیف�ات  اع���ط�ای 
در ح��وزه تخفیفات  ی�ا بیم�ه ای: 
در  ش��رکت ها  درصورتی که  مالیاتی 
حوزۀ خاصی از فعالیت   های فناورانه 
مورد نظ��ر سیاس��ت گذاران  )مانند 
تحقیقات و آم��وزش( فعالیت کنند، 
از مزایای مالیاتی برخوردار می شوند. 
همچنین در حوزه تخفیفات بیمه ای 
درصورتی ک��ه ش��رکت ها اف��راد ب��ا 
ویژگی ه��ای خاصی را به  کار گیرند، 
از پرداخت تم��ام یا درصدی از حق 
بیمه س��هم کارفرما مع��اف بوده یا 
در ازای آن یاران��ه دریافت می کنند. 
حتی در م��واردی درصدی از حقوق 
پرداخت��ی به اف��راد استخدام ش��ده 
نظ��ر  م��ورد  ویژگی ه��ای  دارای  و 
دولت، مس��تقیماً به ش��رکت یا فرد 

استخدام شده پرداخت می شود. 

کمک  اعطای  پ(سازوکارهای 
حمایت�ی:  اعتب�ارات  و  مال�ی 
معم��والً ب��ه ش��رکت   هایی ک��ه در 
تحقیقات  مانند  زمینه های خاص��ی 
نوآورانه، طراحی فناوری های جدید، 
به کارگیری  مدیریت��ی،  آموزش   های 
مش��اوران، اس��تخدام مهندس��ان و 
دانش��مندان توانمند و بس��یاری از 
فعالیت   ه��ای دیگر اق��دام می کنند، 
کمک ه��ای مالی داده می ش��ود. در 
بیش��تر موارد، ای��ن کمک   ها درصد 
مش��خصی از هزینه های فعالیت   های 
فوق را پوش��ش می ده��د. در دیگر 
م��وارد، ای��ن کمک   ه��ا درمجم��وع 
ب��ه موضوعات��ی که به ش��کل کلی 
ن��وآوری(  )مانن��د  تعریف ش��ده  
اختص��اص دارد. همچنین اعتبارات 
به ش��رکت ها برای  یارانه ای معموالً 
س��رمایه گذاری در ان��واع خاصی از 
دارایی   ه��ا  )مانند تجهی��زات نوین( 
یا ب��رای برخ��ی فعالیت های خاص  
)مانند طراحی و توس��عة تجهیزات( 
داده می شود. این سازوکارها معموالً 
اعطای اعتباراتی ب��ا نرخ بهره کمتر 
از ب��ازار ی��ا فراه��م آوردن ام��کان 
دسترس��ی به اعتباراتی است که در 
ش��رایط معمول امکان دسترسی به 

آنها فراهم نیست. 

ت(سازوکارهای ارائه خدمات 

یاران�ه   ای: این س��ازوکارها در پی 
سازماندهی و تسهیل ارائه خدمات 
فن��اوری خاص��ی برای ش��رکت ها 
هستند و تمام یا قسمتی از هزینه 
ای��ن خدم��ات را از مح��ل بودجه 
دولتی ی��ا عمومی تأمین می کنند. 
معم��والً ای��ن حمایت ه��ا با هدف 
ارائه خدمات  ساماندهی و تسهیل 
خاص��ی ب��ه ش��رکت ها  )مانن��د 
مش��اوره ثبت اختراع و حفاظت از 
دارایی ه��ای فکری، حس��ابداری و 
مال��ی یا بازاریابی و فروش( صورت 
می گیرد ولی در این س��ازوکارها، 
کمک های مالی نیز به ش��رکت ها 
داده می ش��ود تا بخش��ی از هزینه  
این خدمات را پوشش دهد. ممکن 
اس��ت این تس��هیالت به شیوه   ای 
طراح��ی ش��ود که ش��رکت ها در 
زمینه   ه��ای خاص��ی ب��ه همکاری 
کمک های  حتی  بپردازند.  گروهی 
مال��ی خاصی نیز اعطا می ش��ود تا 
بخش��ی از هزینه های س��اماندهی 

این همکاری   ها را پوشش دهد. 

جمع بندی: حمایت دولت ها از 
سرمایه گذاری خطرپذیر

در می��ان رویکردهای سیاس��تی 
و  مهم تری��ن  از  یک��ی  ف��وق، 
س��ازوکارها،  اثرگذارتری��ن 
س��رمایه گذاری خطر پذی��ر اس��ت. 
در  ش��د  تش��ریح  ک��ه  همانط��ور 
فرآینده��ای تأمین مال��ی نوآوری، 
یک��ی از م��وارد قابل توج��ه زمانی 
اس��ت که یک ن��وآور ب��رای ایجاد 
طرحی جدی��د که پیش بینی نتایج 
حاص��ل از اج��رای آن در آین��ده 
مش��کل اس��ت نیاز به تأمین منابع 
مالی دارد، در چنین ش��رایطی نیاز 
به حمایت کسانی است که توانایی 
و تمایل به حمای��ت از آن نوآور را 
داشته باش��ند که این نحوه تأمین 
مال��ی در دهه های اخیر به ش��کلی 
نظام مند در کشورهای توسعه یافته 
صورت گرفته اس��ت و اف��راد فعال 
در آن تحت عن��وان فعاالن صنعت 
 س��رمایه گذاری خ���ط���رپ���ذیر  
  )Venture Capital Industry(
روی  به س��رمایه گذاری  اق��دام 
پروژه های با ریسک و بازدهی مورد 

انتظار باال کرده اند. 
س��رمایه گذاری خطرپذی��ر به دلیل 
توأم ک��ردن تأمی��ن مالی ب��ا هدایت 
از  یک��ی  مدیریت��ی،  مش��اوره های  و 
کارآمدتری��ن اش��کال تأمی��ن مال��ی 
نوآوری اس��ت و بسیاری از چالش های 
تجاری س��ازی، ورود به بازار، بازاریابی، 
ب��ازارداری و... را ب��رای ش��رکت های 
ن��وآور برط��رف می کن��د. ای��ن ن��وع 
سرمایه گذاری مکمل بسیاری دیگر از 
نهاده��ا و روش های حمایت از نوآوری 
اس��ت. به نحوی ک��ه در اکثر کش��ورها 
مراکز رشد، پارک های فناوری، مراکز 
شتابدهی و دیگر نهادها، غالباً یا اقدام 
به تأس��یس نهادهای س��رمایه گذاری 
خطرپذیر وابس��ته به خود کرده اند یا 
تعاملی نزدیک ب��ا بازیگران این حوزه 

دارند. 
منابع: 

)1390(؛  روح اهلل   ابوجعف��ری، 
راهکارهای��ی برای س��ازماندهی نظام 
تأمین مالی عل��م و فناوری در ایران، 
فصلنام��ه سیاس��ت عل��م و فناوری، 

شماره 1، سال اول. 
باقری س��ید کامران، محبوبی جواد  
خطرپذیر،  س��رمایه گذاری   .)1383(
انتش��ارات باران و بنیاد توسعه فردا، 

تهران. چاپ اول. 
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اس��المی  )1394(، بررسی چالش ها 
توس��عه  قانون��ی  ظرفیت ه��ای  و 
صنعت س��رمایه گذاری خطرپذیر  )با 
تمرک��ز ب��ر صندوق ه��ای پژوهش و 
تهران، معاونت  فناوری غیردولت��ی(، 
پژوهش های اقتصادی، دفتر مطالعات 
اقتصادی، کد موضوعی 280، شماره 

مسلسل 14406. 

 چالش های تعامالت کارآفرینان
 و سرمایه گذاران و تدابیر دولت ها

کلید

4 دلیل نامرئی برای اینکه کسب و کار 
شما توسعه نمی یابد! 

کسب و کار مانند یک تابلوی نقاشی است، دقت به نکات 
ظریف، آن را قیمتی می کند. 

1- به دنبال سازمان ایده آل خود باشید
ذهن ش��ما درگیر ساماندهی فعالیت هایی مانند اصالح 
روندهای دریافت وجه، بهبود س��ایت ی��ا درگیر انتخاب 
منش��ی اس��ت. از طرف دیگر برای ش��روع ی��ک فعالیت 
اقتصادی جدید بین ش��رکای تان اخت��الف وجود دارد و 
این مش��کل هنوز حل نش��ده و امروز متوجه شده اید که 
برای چندمین بار است که تصمیم گرفته اید مشتریان تان 
فرم ش��ماره یک را حتما پر کنند ولی نمی دانید چرا این 

تصمیم اجرا نمی شود! 
واقعیت این است که شما باید از زیر بار این همه عالمت 
س��وال خارج ش��وید تا بتوانید برای توسعه کسب و کار یا 
افزایش فروش تان برنامه ریزی کنید. بس��یاری از مالکان 
و مدیران عامل به این مش��کالت عادت می کنند و حتی 
دوستان یا آشنایانی که طرف مشورت ایشان هستند نیز 
این مش��کالت را پذیرفته اند. ش��ما باید با دیدی خارج از 
سازمان در قالب اتاق فکری به این مشکالت نگاه کنید و 
با مقایس��ه سازمان آیده آل خود با سازمان فعلی به دنبال 

رفع خأل ها بروید. 

2- مدیر کس�ب و کارتان باشید نه کارشناس مالی 
یا حقوقی یا بازاریابی

ش��اید س��ال ها قبل می توانس��تیم به صورت ش��خصی 
ش��رکتی راه بیندازیم و تجارت یا تولید کنیم ولی امروزه 
ظرف یک هفته، جنس��ی را که روی آن کار می کردید از 
چین یا از زیرپله های پاکس��تان ارزان تر می آورند و بهتر 
از ش��ما هم می فروش��ند. این فضای رقابتی باعث ش��ده 
اس��ت که بگوییم فعالیت هایی مانند بس��تن حساب های 
مالی، عقد قرارداد، نوش��تن آیین نامه حقوق و دس��تمزد 
گرچه کاری س��اده به نظر می رسد ولی ظرافت هایی دارد 
که اگ��ر به کمک یک متخص��ص آن ظرافت ها را نبینید 
و درنظ��ر نگیری��د، در عمل دچار مش��کالتی می ش��وید 
)ش��اید نیروهای تان بی انگیزه ش��وند و ترک تان کنند یا 
یک قرارداد راه فرار برای مش��تری داش��ته باش��د( و این 
مش��کالت وقت روزانه شما را می گیرند تا به جای توسعه 
کس��ب و کارتان مجبور به س��عی و خطا در ام��ور مالی یا 

قرارداد یا منابع انسانی شوید. 
یادتان نرود ش��ما مالک یک کس��ب و کار هستید و باید 
فرآیندهایی مانند مالی، حقوقی، بازاریابی و منابع انسانی 
را مدیری��ت کنید و تا حدی در ش��روع کار خودتان آنها 
را دس��ت بگیری��د ولی در گذر زمان اگ��ر این موارد را به 
کاردان و متخصص نسپارید، شما کارمند مالی یا حقوقی 
یا منابع انسانی و بازاریابی شده اید و کسب و کارتان توسعه 

نمی یابد. 

3-کارهای نصفه و روی زمین مانده را ببینید! 
ش��ما در حال حاضر فعالیت های نصف��ه و نیمه زیادی 
داری��د. امروز کار ایجاد س��ایت خ��ود را تا 90درصد جلو 
برده اید ولی محتویات جدید را بارگذاری نکرده اید. امروز 
باید تصمیم بگیرید آگهی استخدام را در چه محلی درج 
کنید. مدت زیادی است که تصمیم به تبلیغات اینترنتی 
گرفت��ه و از چند س��ایت نیز قیمت گرفته اید ولی ش��ک 

دارید که چه سایتی را انتخاب کنید. 
خیلی از کارهای دیگر هم هست که تا 90درصد پیش 
رفته، ولی به 100 نرس��یده اس��ت لذا منفعتی برای شما 
نداش��ته اس��ت. حجم این کارها کم بوده است و مصمم 
نبوده ای��د که ف��ردی را برای انجام آنها اس��تخدام کنید. 
 ش��اید االن فرصتی باش��د که س��ریع تر این فعالیت ها را 
برون س��پاری کنید تا افراد متخصص برای شما آن کار را 

انجام دهند تا یکی از شوت ها گل شود. 

4-حرفه ای و سیستماتیک بازاریابی نمی کنید! 
هر روز  دارید صفح��ات اجتماعی را چک می کنید ولی 
ت��ازه فهمیدید که ای��ن فرآیند کم بهره ای اس��ت. چند 
وبالگ درس��ت کردید ولی خروجی خوبی نداشته است. 
تلفن های متعددی زدید ولی یادتان رفته متن تلفن را با 

یکی قبلش چک کنید تا قلق گیری شود! 
واقعیت این اس��ت که به ش��کل حرف��ه ای زمانی برای 
بازاریاب��ی نمی گذاری��د و درگیر یک س��ری فعالیت ها که 
دوست دارید مثل چرخ زدن در اینترنت شده اید. کارهایی 
هم به شکل نیمه حرفه ای انجام دادید ولی هیچ وقت آنها 

را بهبود ندادید. 
این اتالف وقت را س��خت می ش��ود دید ولی باید امروز 
ف��رد یا واحدی ب��رای بازاریابی حرف��ه ای کاال یا خدمات 
راه بیندازی��د وگرنه انتظاری از فعالیت های غیرپیوس��ته 
و پ��اره وقت نباید داش��ته باش��ید. بنابرای��ن برنامه ریزی 
سیس��تماتیک برای تعریف ش��کل دادن به یک ماش��ین 

بازاریابی الزم و ضروری است.
nurconsulting. ir :منبع

بیزگپ

توجه به نیازهای کارمندان، ابزار 
موفقیت سازمان

در کتاب های تاریخ همیش��ه مطالبی هست که نشان 
می دهد از همان زمان ها از انس��ان اس��تفاده های ابزاری 
حیرت آوری می شده اس��ت. برای مثال در ساخت اهرام 
ثالثه معروف که در ذهن بیشتر ما یک تصویر ذهنی کلی 
ش��کل گرفته اس��ت، آن هم تصویری که شامل تعدادی 
آدم نیمه برهن��ه طناب روی دوش اس��ت؛ آدم هایی که 
س��نگی غول پیکر را می کشند و در کنار آنها هم فردی با 
شالق ایستاده و مرتب به این بندگان خدا زور می گوید. 
اما این چه مفهومی دارد؟ این یعنی در این دوره از تاریخ 
تنها قرار بوده از نیروی فیزیکی این افراد اس��تفاده کنند 
و اگر کس��ی ناتوان یا مریض می ش��د دیگ��ر معلوم نبود 
چه آین��ده ای در انتظارش خواهد بود. تنها مزد در قبال 
این حجم کار هم پیش��نهاد خوراکی های روزانه به شکل 

جیره ای بوده که از مرگ کارگران پیشگیری کند. 
به اینکه چنین سیس��تمی در بعضی مناطق هنوز هم 
رواج دارد ی��ا خیر، کاری نداریم. به تکامل و پیش��رفت 
دانش و به کارگیری آن در این زمینه ها هم کاری نداریم. 
چون اکنون دیگر روبات ها بس��یاری از کارهای انس��ان 
را انج��ام می دهن��د و هوش مصنوعی هم ک��ه روزبه روز 
پیش��رفت می کند و کامل تر می ش��ود و در نتیجه دیگر 
کسی با شالق باالی سر فردی نمی ایستد تا کار کند. در 
واقع هدف استفاده از انسان برای کار، بعدها با پیشرفته 
ش��دن و مدرن ش��دن و البته باالتر رفتن سطح فرهنگ 
جامعه بش��ری تغییر کرد. به ش��کلی که دیگر به انسان 
صرفاً به شکل یک بازوی کار نگاه نمی کردند؛ بازویی که 
برای تأمین نیازهای اولیه مثل خورد و خوراکش مجبور 

به کار کردن باشد. 

از هرم مزلو تا هرم های امروزی تر
 وقتی اسم تأمین نیازهای اولیه به میان می آید، ممکن 
اس��ت بس��یاری از افراد ب��ه هرم معروف سلس��له مراتب 
نیازهای آبراهام مازلو  )نظریه پرداز مدیریت( که نیازهای 
انسان را دسته بندی می کند فکر کنند؛ هرمی که معتقد 
اس��ت برآورده شدن یا نش��دن این نیازها می تواند باعث 
رخدادهای اساس��ی در انس��ان باش��د، زیرا همانطور که 
اش��اره شد شکل ش��ماتیک این نیازها را به صورت یک 
هرم نش��ان می ده��د که از فضایی وس��یع از پایین ترین 
سطح ش��روع می شود، طبقه بندی منظمی که در نهایت 
در ب��االی هرم به اوج خود می رس��د و ای��ن ترتیب های 
ساختاری باعث می شود ش��کلی مهم خلق شود؛ شکلی 

زیبا و کامل و نه یک شکل ناقص و بی قواره. 
این هرم در مورد نیازهای انس��ان هم به همین شکل 
از اساس��ی ترین نیازهای ما که همان نیازهای اولیه برای 
زیستن مثل خوردن، خوابیدن، غریزه جنسی و... شروع 
می ش��ود و پله پله با برطرف ش��دن و ارضای این نیازها 
به رشد و تعالی می رسد. در واقع اگر نیازهای اولیه ارضا 
نش��وند انگیزه ای برای برطرف ک��ردن بقیه نیازها وجود 

نخواهد داشت.
 مدی��ران ه��م باید بتوانن��د از این نظریه به درس��تی 
به��ره ببرند. این نظریه به مدیران نس��بت ب��ه نیازهای 
کارکنانش��ان بینش می دهد و به آنه��ا کمک می کند تا 
بدانن��د کارکنان به چه چیزهای��ی به عنوان پاداش کار و 

ارضای نیازهای شان بها می دهند.
 به ط��ور خالصه و ش��ماتیک اگر یک ه��رم را در نظر 
بگیریم، قسمت پایین مربوط به نیازهای ضروری و اولیه 
انسان است و طبقه دوم مربوط به نیازهای تأمین امنیت 
ش��ناخته می شود؛ نیازهایی ش��امل مواردی مثل تأمین 
جان��ی، دوری از وحش��ت، عدم محرومی��ت از نیازهای 
اساسی و در کل نیاز به حفاظت از خود در حال و آینده. 
طبقه سوم این هرم مربوط به نیازهای اجتماعی یا همان 
احس��اس تعلق و محبت داشتن اس��ت که با ذات انسان 
به عنوان یک موجود اجتماعی که نیاز به برقراری ارتباط 

با دیگران دارد مطابقت دارد. 
پس از نیازهای اجتماعی، در طبقه چهارم به نیازی به 

نام احترام می رسیم. 
این بس��یار مهم اس��ت که در وهل��ه اول باید به خود 
احت��رام بگذاریم و س��پس ش��أن و منزلتی ب��رای دیگر 

انسان ها قائل شویم.
 در باال و قله این هرم و پس از ارضا و برطرف ش��دن 
نیازهای پیش��ین می رسیم به خودشکوفایی. اینجا جایی 
اس��ت که انسان می تواند استعدادهای پنهانش را شکوفا 
کند و آن را در راس��تای رسیدن به تعالی به کار ببرد. به 
قول مازلو » آنچه انسان می تواند باشد، باید بشود«. حاال 
این نیازهایی که گفتیم را اگر بخواهیم در قالب سازمان 
یا محل کارم��ان مطرح کنیم هم��ان پرداخت حقوق و 
مزای��ا و امکان��ات در کن��ار امنیت ش��غلی و جنبه های 
حمایتی س��ازمانتان از شما است که با برطرف شدن این 
نیازها حس تعلق داشتن به یک گروه یا تیم در سازمان 
می تواند حس بس��یار خوبی به اف��راد بدهد و همچنین 
احت��رام و حرمت��ی که برای یکدیگ��ر در محل کار قائل 
می ش��ویم باعث می ش��ود رفته رفته استعدادهای نهان و 
بالقوه ما ش��کوفا شوند و با ذهن باز بتوانیم برای رسیدن 
به هدف سازمانمان نقش پررنگ و باارزشی داشته باشیم. 
البت��ه ناگفته نماند ای��ن سلس��له مراتب نیازهایی که 
مطرح ش��د لزوما برای انگیزش کاری طراحی نشده اند، 
اما می توانیم نتیجه بگیریم که با برطرف شدن و ارضای 
ای��ن نیازها، ب��رای افراد ایجاد انگیزه کاری در س��ازمان 
می ش��ود و هرچه نیازهای کارکن��ان طبق طبقات گفته 
شده بیش��تر و بهتر برطرف شود برای خود سازمان هم 
جنبه ه��ای مثبتی دارد که باعث تعه��د کاری کارکنان 
و ایجاد خالقیت و رش��د بیش��تر س��ازمان می شود. در 
هفته های آین��ده در مورد روند پیش��رفت و جهت دهی 

نیروهای سازمانی بیشتر صحبت خواهیم کرد. 
نمودار 1- علل کاهش انگیزه تأمین مالی نوآوری توسط سرمایه گذاران عمومی و نهادهای مرسوم  )مانند بانک ها(
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کارشناس بازار کسب و کار اظهار کرد 

سیاست های پولی و مالی را در جهت بهبود فضای کسب و کار تسهیل نکرده ایم
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اگر چه این روزها کس��ب و کار های الکترونیکی 
و ف��روش آنالین کاال به ی��ک رقیب جدی برای 
بخش واقعی بازار تبدیل ش��ده اس��ت، اما هنوز 
هم عده کثی��ری از مردم ترجیح می دهند برای 
خرید کاالی مورد نظرش��ان به صورت مستقیم 
ب��ه ب��ازار مراجعه کنن��د؛ محلی ک��ه می توانند 
مغازه های مختلف را رصد کرده و مایحتاج خود 
را خریداری کنن��د. به گزارش پول نیوز، در این 
میان شاید بهترین جا برای خرید گوشی موبایل 
و لوازم جانبی آن، پاس��اژ عالء الدین تهران باشد 
که بیش از باقی مراکز خریدوفروش موبایل برای 
مردم شناخته شده است؛ جایی که حدود 1300 
واحد تجاری در کن��ار یکدیگر به خریدوفروش 
موبای��ل می پردازند و این مح��ل به مرکز اصلی 
تجارت موبایل کش��ور تبدیل ش��ده اس��ت. اما 
مراکز تجاری دیگری مانند بازار موبایل ایران یا 
مراکز تجاری در دیگر مناطق شهر نیز می تواند 
محل مناسبی برای ش��روع چنین کسب و کاری 

به حساب آید. 
سوال اصلی این است که برای ورود به چنین 
بازاری و ش��روع به کار در صنف موبایل فروشان 
نیاز به چ��ه اقداماتی هس��ت؟ هزینه های جواز 
کسب، اجاره مغازه، سرمایه اولیه برای خرید کاال 
و هزینه های دکوراسیون مغازه از جمله مواردی 
اس��ت که در ابتدای کار باید ب��ه آن توجه ویژه 
شود تا شما بتوانید کسب و کار قدرتمند تری برای 
ادامه فعالیت خود داشته باشید. اگر می خواهید 
وارد کس��ب و کار تجارت موبایل یا تعمیرات آن 
ش��وید ادامه این مطلب برای شما جذاب خواهد 

بود.
 

توانایی جذب مشتری
برای ش��روع کار ش��ما باید عالقه و آش��نایی 
کافی ب��رای حضور در این کار را کس��ب کنید، 
انواع گوش��ی ها و قابلیت های آنها را بشناسید و 
به خوبی ه��م بتوانید با مش��تری ارتباط برقرار 
کنی��د. بحث جذب مش��تری و بازاریابی در این 
حرفه بسیار مهم است که می توانید از طریق کار 
تجربی در کنار یک فروشگاه حرفه ای برای مدت 

کوتاهی آن را بیاموزید. 
همچنین ب��رای بحث تعمی��رات موبایل نیاز 
اس��ت دوره مربوط به آن را در آموزش��گاه های 
تح��ت نظر فنی و حرفه ای بگذرانید، این دوره ها 
معموال یک ماهه هس��تند و بخش��ی از کار هم 
به صورت تجربی دس��تگیرتان خواهد شد، البته 
برای ش��روع کار می توانید از یک نفر تعمیرکار 
حرفه ای به صورت پاره وقت در کنار کارتان بهره 
بگیرید که بازدهی کار را افزایش و ریس��ک کار 

را کاهش می دهد.
 

جواز کسب و هزینه های مربوط به آن
برای ش��روع به کار در هر صنفی نیاز به جواز 
کسب خواهید داش��ت، بنابراین نخستین اقدام 

ش��روع کار، مراجعه به اتحادیه موبایل فروشان و 
گرفتن جواز کسب است. با تماسی که به اتحادیه 
موبایل فروش��ان داشتیم گفته ش��د که چون به 
تازگی مدارک سوء پیشینه برای مجوز ها ضروری 
نیس��ت، پروسه دریافت جواز کس��ب کوتاه تر از 
گذشته انجام می ش��ود. مسئول اجرایی اتحادیه 
صنف موبایل فروش��ان در خصوص این موضوع 
می گوید: بعد از تش��کیل پرونده یک کالس دو 
روزه برای دریافت جواز کس��ب برگزار می ش��ود 
ک��ه بع��د از آن کل پروس��ه تش��کیل پرونده و 
دریافت جواز کسب سه هفته به طول می انجامد. 
همچنی��ن در حال حاضر هزین��ه دریافت جواز 
کسب یک میلیون و 600هزار تومان است که در 
بخش های مختلف این هزینه از س��وی متقاضی 

پرداخت می شود. 

حضور در مناطق پر رفت و آمد شهر
مرحله بعد پی��دا کردن مکانی برای راه اندازی 
کس��ب و کار مورد عالقه ش��ما خواهد بود. اینکه 
توان مالی ش��ما چقدر است و برای این فعالیت 
نیاز به چه فضایی دارید، دو فاکتور تعیین کننده 
اس��ت. توجه به این دو موضوع مشخص می کند 
که ش��ما در کدام ناحیه شهر می توانید فعالیت 
خود را ش��روع کنید. برای فعالیت مورد نظر در 
حیطه موبایل فروشی یا تعمیرات موبایل بهترین 
گزینه حضور در راسته بازار موبایل و اطراف آن 
اس��ت یا اگر چنین گزینه ای را دوس��ت ندارید 
بای��د به فکر دیگ��ر مناطق پر رفت و آمد ش��هر 
باشید؛ جایی که ویترین شما بیشتر دیده شود و 

احتمال خرید از شما افزایش یابد. 
در م��ورد هزینه ه��ای اج��اره مغ��ازه نیز باید 
گف��ت که این موضوع بس��تگی ب��ه فاکتور های 
زیادی دارد، در کدام منطقه ش��هر باش��د، متراژ 
آن، ب��ر خیاب��ان بودن یا در یک پاس��اژ معروف 
و پر رفت و آم��د قرار گرفته باش��د. برای مثال در 
خیابان جمهوری ک��ه در نزدیکی بورس موبایل 
تهران قرار گرفته اس��ت اجاره مغازه 16 متری از 
2 میلی��ون تومان تا 6 میلیون تومان متغیر بوده 
که ودیعه ای نزدیک به 20 تا 80 میلیون تومان 
نیز برای آن الزم اس��ت. البته این ارقام در پاساژ 
عالء الدین متفاوت است و اجاره آن گاهی تا 30 
میلیون توم��ان در ماه نیز باال می رود؛ موضوعی 
که بارها مورد انتقاد رسانه ای و نهادهای نظارتی 
قرار گرفته اس��ت اما به نظر می رس��د که کسبه 
آنج��ا باز هم ناراضی نیس��تند و درآم��د آنها به 
مراتب بیش از این ارقام اس��ت، بنابراین قبل از 
شروع به فعالیت در این صنف باید بتوانید میزان 
درآم��د خود را تا حدودی پیش بینی کنید تا در 
آینده برای پرداخت اجاره بها و دیگر هزینه های 

جاری با مشکل روبه رو نشوید. 
 

دکوراسیون
ویتری��ن مغازه ها، نح��وه چیدمان محصوالت، 

نور پردازی، استفاده از تابلوهای تبلیغاتی و دیگر 
جلوه های بصری از جمله مواردی است که تاثیر 
زیادی بر میزان فروش ی��ک مغازه دارد. اگر چه 
مشتریان برای خرید محصول مورد نظر خود به 
تمام مغازه های موجود س��رک می کشند، اما در 
نهایت از مغازه ای که جذابیت و آرامش بیشتری 
به آنها القا می کند، خرید خود را انجام می دهند. 
یک محصول مشابه با قیمت یکسان در دو مغازه 
مج��اور یکدیگر، ام��ا مغازه ای که دکوراس��یون 
جذاب تری دارد فروش بیش��تری از آن محصول 
را تجرب��ه می کند. اینکه ش��ما چق��در به جلوه 
بیرونی مغازه تان اهمیت می دهید یک مس��ئله 
سلیقه ای است، اما در نظر بگیرید که چیدمان و 
دک��ور مغازه یکی از بهترین روش ها برای جذب 
مش��تری اس��ت، پس س��عی کنید مق��داری از 
خالقیت خود را صرف یک دکور متفاوت کنید. 
در مورد میزان مبلغی که قرار اس��ت برای دکور 
در نظ��ر بگیرید نیز بای��د بگوییم که مبلغ دکور 
زدن برای یک مغازه 1۴متری از ۵میلیون تومان 
شروع ش��ده و می تواند تا ۵0 میلیون تومان هم 
افزایش یابد. پس س��عی کنید متناسب با توان 

مالی خود بیشترین خالقیت را به کار گیرید. 

سرمایه برای خرید وسایل
مراحل دریافت جواز کسب، پیدا کردن مغازه 
م��ورد نظرتان و طراحی یک دکور مناس��ب که 
انجام ش��د به مهم ترین بخش ایجاد کسب و کار 
موبایل فروش��ی خواهی��م رس��ید. همانطور که 
می دانی��د در بازار،  گوش��ی های س��اده ۵0هزار 
تومانی تا گوش��ی های پیش��رفته و گران قیمت 
۴ میلیونی وجود دارد. یکی از کسبه بازار موبایل 
عالء الدین معتقد اس��ت که باید برای راه اندازی 
مغازه فروش گوش��ی موبایل، اس��تراتژی خاص 
خودتان را داشته باشید. برخی روی گوشی های 
ارزان قیمت تمرکز می کنند تا مشتریان بیشتری 
را ج��ذب کنند که در این ص��ورت بهترین برند 
آنها گوش��ی های چینی اس��ت. برخی دیگر نیز 
گوش��ی های گران قیم��ت و برند ه��ای معتبر را 
دنب��ال می کنند ت��ا از این طریق میزان س��ود 
فروش خود را افزایش دهند. البته فروشگاه های 
بزرگ��ی نیز وجود دارند که هر دو اس��تراتژی را 
دنب��ال می کنن��د و س��عی دارند تمام س��الیق 
و نی��از بازار را پوش��ش دهن��د. او در ادامه برای 
یک مغازه متوس��ط 1۴ متری هزینه ای نزدیک 
ب��ه 30 میلیون توم��ان را در ابتدای کار معقول 
می دان��د و می گوید: برای ش��روع کار باید بین 
۵0 تا 100 گوشی موبایل در مدل های مختلف 
داش��ته باش��ید که این تعداد گوشی تقریبا بین 
30 تا ۵0 میلیون تومان هزینه خواهد داش��ت. 
همچنین مبلغی میان ۵ ت��ا 1۵ میلیون تومان 
هم باید برای ل��وازم جانبی مانند کارت حافظه، 
باتری، ش��ارژر و برچس��ب ها کنار بگذارید. این 
لوازم جانبی نقطه اتکای س��ود دهی کسب و کار 

شماس��ت، چرا که حاشیه س��ود این محصوالت 
بین ۵0 تا 200 درصد است و در نتیجه در مقابل 
سود 1۵ تا 20 درصدی گوشی های موبایل بسیار 

چشمگیر خواهد بود. 

برند های معتبر بازار ایران و جهان 
براساس گزارش جدید موسسه »ترند فورس«، 
کمپانی هوآوی در ب��ازار چین )بزرگ ترین بازار 
موبایل جهان( با کسب 21 درصد از کل بازار رتبه 
اول را به خود اختصاص داده است و سامسونگ 
نیز در بازار جهانی با 2۴.۵ درصد شماره یک شد. 
بر این اساس اپل با 1۵.1 درصد )با افزایش بیش 
از نیم درصدی نس��بت به فصل اول س��ال مالی 
جاری(، ه��وآوی با 9.2 درصد، اوپو با ۵.6 درصد 
و ال جی با ۵.۴ درصد از س��هم جهانی برندهای 

دوم تا پنجم شده اند. 
این موضوع در ایران هم مصداق دارد و برند های 
معتب��ر جهانی در بازار ای��ران نیز به خوبی فروش 
می رون��د. »در ایران به دلی��ل تحریم های آمریکا 
برندی مانند اپل با مشکل روبه رو است و به راحتی 
نمی تواند در بازار ایران فعالیت داش��ته باشد، اما با 
این وجود این برند در میان ایرانیان طبقه متوسط 
و باالی جامعه بسیار پر طرفدار است.« این جمالت 
را یک��ی از مغازه داران مجتم��ع تجاری عالء الدین 
می گوی��د، وی معتق��د اس��ت ک��ه پر فروش ترین 
برند های موج��ود بازار هم��ان پرفروش ترین های 
جهان هستند. برند هایی مانند سامسونگ، هوآوی، 
ال جی، نوکیا و اچ تی س��ی بیشترین فروش سال 
گذش��ته را داشته اند و البته در شرایط مختلف که 
این ش��رکت ها محص��والت جدید ب��ا قابلیت های 
متفاوت ارائ��ه می دهند، درصد بازار آنها نیز تغییر 
می کن��د. وی می گوی��د: یک��ی از مش��کالت بازار 
موبایل ایران، ورود موبایل ه��ای قاچاق بود که به 
همت گمرک این مش��کل نیز برطرف شده است. 
به تازگی س��امانه ای در گمرک ایجاد ش��ده است 
که خریدار می تواند با ورود س��ریال گوش��ی خود 

مطمئن شود که گوشی مورد نظر قاچاق نباشد. 
ب��رای ای��ن کار، اس��تعالم ش��ماره س��ریال 
تش��خیص  جه��ت  تلفن هم��راه  گوش��ی های 
گوش��ی های قاچ��اق از غیر قاچ��اق، از طری��ق 
سامانه پیامکی 3000888۷ یا لینک مخصوص 
اس��تعالم شماره سریال گوشی های تلفن همراه 
وارداتی که در س��ایت رس��می گمرک ایران به 
نش��انی www. irica. Ir  ق��رار داده ش��ده، 
امکانپذیر است. نحوه استعالم نیز به این صورت 
اس��ت که کد شماره شناس��ه 1۵ رقمی گوشی 
تلفن  همراه به شماره پیامک یا لینک مخصوص 
اس��تعالم ارس��ال و پیامکی که در رابطه با ثبت 
یا عدم ثبت شناس��ه اس��تعالم ش��ده از پنجره 
واحد تجاری گمرک ارس��ال می ش��ود و پس از 
آن، امکان استعالم ش��ماره سریال گوشی های 
تلفن همراهی که از ابتدای سال جاری به صورت 

رسمی وارد کشور شده است، فراهم می شود.

 عضو کمیس��یون کس��ب و کار ات��اق بازرگانی با 
بیان اینکه در تعریف فضای کس��ب و کار کلی گویی 
می کنی��م، اظه��ار داش��ت: در تعری��ف نرخ س��ود 
تس��هیالت بانکی، سیاس��ت های پولی و مالی را در 
جهت بهبود فضای کسب و کار تسهیل نکرده ایم. به 
گزارش رادیو گفت و گو، سیدعلی هاشمی با اشاره به 
جایگاه نه چندان مناسب ایران در فضای کسب و کار 
بین الملل، گفت: این رتبه براس��اس 10 شاخص به 
دست آمده که شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، 
دسترس��ی به ب��رق، ثبت مالکیت، اخ��ذ اعتبارات، 
حمای��ت از س��هامداران خ��رد، س��هولت پرداخت 
مالیات، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قراردادها 
و شکس��تگی و پرداخت دیون، این 10 شاخص را 

تشکیل می دهند. 
وی اش��اره کرد: در ح��ال حاض��ر در بین 190 
کش��ور، رتبه 120 را با امتیاز ۵۷.26 داریم. اگر به 
ش��اخص هایی که برای کسب و کار تعریف شد، نگاه 
کنیم، متوجه می شویم در بدترین حالت در تجارت 
فرامرزی هستیم که در بین 190 کشور رتبه 1۷0 
را داریم و میانگین این رتبه ها، عدد نهایی را که در 
حال حاضر 120 هستیم رقم می زند. این کارشناس 
بازار کسب و کار ادامه داد: از سوی دیگر بهترین رتبه 

را در میان ش��اخص ها در اخذ مجوز ساخت داریم 
که رتب��ه 2۷ را داریم و بعد از آن س��هولت اجرای 
قراردادهاس��ت که رتبه ۷0 را داری��م، بنابراین اگر 
بخواهیم رتبه خودم��ان را ارتقا بدهیم باید تجارت 
فرامرزی را ارتقا دهیم. تجارت فرامرزی یعنی امکان 
ص��ادرات و تعامل مان با جهان ب��ه دالیل مختلف 
س��هل نیس��ت. وی درباره علل پایین ب��ودن رتبه 

تجارت فرامرزی اظهار داش��ت: یکی از دالیل، نبود 
تولید برای صادرات است چراکه امروز در بازار نگاه 
جهانی وجود دارد و نمی توانیم نگاه درون نگر داشته 
باشیم زیرا هم وضعیت جهانی و هم تمام فناوری ها 
با توجه به رشد زیادی که دارند، به ما اجازه نخواهند 
داد فق��ط ب��ه درون نگاه کنیم و نگاه��ی به بیرون 
نداشته باشیم. محسن احتشام رتبه 120 ایران در 

کسب و کار را در شأن ایران ندانست و گفت: این رتبه 
در حالی است که منابع عظیم خدادادی زیادی در 
اختیار داریم. در این شرایط باید دید وقتی از قانون 
بهبود فضای کس��ب و کار صحبت می کنیم چرا به 
نتیجه نرسیده ایم؟ مطمئنا در حوزه اجرا نتوانسته ایم 
به درس��تی قوانین این حوزه را عملیاتی کنیم. وی 
افزود: نرخ رش��د اقتصادی را که جایگاه و مطلوبیت 

اقتصاد کالن ایران دارد به دست نیاورده ایم. 
عضو کمیس��یون کس��ب و کار اتاق بازرگانی با 
بی��ان اینکه در تعریف فضای کس��ب و کار همانند 
بخش های دیگری چون تولی��د داریم کلی گویی 
می کنیم، اظهار داشت: در تعریف یک موضوع باید 
وارد جزییات ش��د. در تعریف نرخ سود تسهیالت 
بانکی، سیاست های پولی و مالی را در جهت بهبود 
فضای کسب و کار تسهیل نکرده ایم که اگر این کار 
را کرده بودیم، می توانس��تیم منابع را تولید محور 

کنیم. 
وی ابراز داشت: وقتی به سمت تولید برویم، افراد 
به جای اینکه پول های ش��ان را در س��پرده بگذارند 
به سمت تولید می روند. کارآفرین وقتی تسهیالت 
می گیرد، باید از نرخ خوبی اس��تفاده کند تا کاالیی 

تولید کند که در دنیا رقابت کند. 

گوشیفروشی؛شغلیباحاشیهسود15تا200درصدی
گزارش

نقش قوانین مازاد در فضای کسب و کار

الزمه رس��یدن به اهداف توس��عه اقتص��ادی، ارتقای فضای 
کس��ب و کار در کش��ور اس��ت. زمانی که این امر محقق نشود، 
هزینه های��ی به تولید و فعالیت اقتصادی تحمیل می ش��ود که 
توجیه اقتصادی پروژه های اقتصادی را از بین برده و همچنان 
س��ایه رکود و تورم بر اقتصاد باقی می ماند. نقش قوانین مازاد 
در فضای کس��ب و کار و حذف قوانین و موانع فضای کسب وکار 
از مهم تری��ن موضوعات مطرح ش��ده در ماه ه��ای اخیر بود تا 
مجلس و دول��ت را برای بهبود آن به تکاپ��و بیندازد، هر چند 
کارشناس��ان و تحلیلگران عرصه اقتصادی در پارلمان مردمی 
و خصوصی کش��ور قوانین مخل کسب و کار را اصلی ترین مانع 
رون��ق تولید می دانند، اما نباید فراموش کرد نبود پنجره واحد 
و نظارت الزم باعث ش��ده است در جذب سرمایه های داخلی و 

خارجی موفقیت چندانی شاهد نباشیم. 
هر چند »طرح ایجاد فضای مس��اعد کارآفرینی و رفع موانع 
کس��ب و کار« در س��ال 89 مطرح و تصویب ش��د اما در سال 
90 ب��ا اصالحاتی م��ورد بازبینی دوباره قرار گرف��ت تا ترویج 
مصرف کاالهای ایرانی، کاهش نرخ بیمه، اشتغال زایی، اجرایی 
ش��دن اقتصاد مقاومتی، حذف مالیات بر ارزش افزوده، تقویت 
س��رمایه گذاری ها و . . . م��ورد اهمیت دوباره ق��رار گیرند، اما 
نب��ود نظارت ه��ای الزم در اجرای آن کار را به جایی کش��اند 
ک��ه پارلمان های بخ��ش خصوصی و خانه ملت نس��بت به آن 

انتقاد کنند. 
از س��وی دیگر س��خنان علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی 
کش��ور که در کنفرانس فرصت های س��رمایه گذاری لرستان از 
حذف ۴00 قانون و دستور العمل مانع کسب و کار خبر داد، قابل 
توجه است که اوایل اردیبهشت ماه جاری اظهار داشت: بهبود 
فضای کسب و کار نقش قابل توجهی در توسعه و رشد اقتصادی 
داش��ته و ما نیز به دنبال برطرف کردن موانع موجود بر س��ر 
راه کسب و کار هس��تیم؛ به نحوی که سال گذشته ۴00 قانون 
و دستور العمل مخل حذف ش��د. همچنین مرکز پژوهش های 
مجلس در سال های اخیر به صورت متوالی شاخص های محیط 
کس��ب وکار را در کش��ور ارزیابی کرده و گزارش آن را منتشر 
کرده که بس��یاری از مولفه های محیط کس��ب وکار مربوط به 
مرحله تولید اس��ت. 10 مولفه ش��امل وضعیت بازار سرمایه در 
تامین مالی تولید و نرخ باالی تامین سرمایه از بازار غیررسمی، 
قیمت گذاری غیرمنطقه ای محصوالت تولیدی توس��ط دولت و 
نهاده��ای حاکمیت��ی، بی ثبات��ی قوانین و مق��ررات مربوط به 
تولید و س��رمایه گذاری، تولید کاالهای غیراستاندارد و تقلبی 
و همچنین عرضه نس��بتا بدون محدودی��ت آن به بازار، تعرفه 
پایین کاالهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصوالت رقیب 
خارج��ی در بازار، تمای��ل مردم به خرید کااله��ای خارجی و 
تقاض��ای کم ب��رای محصوالت ایرانی مش��ابه، عرضه کاالهای 
خارج��ی قاچاق در ب��ازار داخل��ی، موانع تعرف��ه ای صادرات 
محصوالت و واردات مواد اولیه از جمله کاستی های نظام تولید 
هس��تند که مانع رونق کسب وکار در کشور می شوند. با وجود 
این مش��کالت در مسیر کسب وکار، مجلس شورای اسالمی به 

فکر تصویب قانونی برای رفع مشکالت افتاد. 
از س��وی دیگر کاظ��م دلخوش، س��خنگوی کمیس��یون 
اقتص��ادی مجلس ب��ا تایید حذف قوانین دس��ت و پاگیر در 
راه تولید کش��ور می گوید: قطعا مجلس ایران در طول تاریخ 
پرکار و فعال بوده و نس��بت به مکان و زمان خود قوانینی را 
تصویب می کردند که با گذش��ت س��ال ها از آن، اکنون بهتر 
اس��ت که مورد بازبینی قرار گیرند، اما نباید اظهارات هادی 
ابوی، دبی��ر کل کانون عالی انجمن های صنف��ی کارگران را 
نادی��ده گرفت که معتقد اس��ت قوانین دس��ت و پاگیر کمر 
تولید را شکس��ته اس��ت. در همین راس��تا دبی��رکل کانون 
عال��ی انجمن های صنفی کارگران با تاکید بر توجه دولت به 
بنگاه های تعاونی، افزود: اگر دولت درصدد ایجاد اش��تغال و 
تمرکز بر بنگاه های کوچک و متوس��ط اس��ت امسال باید به 
ط��ور جدی ب��ه تعاونی ها بپردازد و آنها را به ش��کل ویژه ای 
حمایت کند تا شعار تولید و اشتغال در سال 96 عملی شود. 
گفتنی اس��ت برنامه شش��م توس��عه که اوایل امسال در 
مجلس ش��ورای اسالمی به تصویب رس��ید دولت را مکلف 
ک��رده رتبه بهبود کس��ب و کار ایران در پای��ان این برنامه را 
به کمتر از ش��اخص ۷0 برس��اند. بر همین اساس وزیر امور 
اقتصادی و دارایی مکلف اس��ت در پایان ش��هریور و اسفند 
هر س��ال، گزارش میزان تحق��ق حکم این م��اده را همراه 
مس��تندات به مجلس شورای اس��المی ارائه کند. به موجب 
ای��ن مصوبه همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف 
است با هدف تضمین امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی در 
کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخالل 
در امنی��ت اش��خاص و بنگاه ها و کاهش ریس��ک اجتماعی 
در محیط کس��ب و کار با همکاری س��ازمان، معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمه��وری، وزارتخانه ه��ای تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و ام��ور خارجه، الزامات ارتقای امنیت فضای 
کس��ب و کار را تهیه و به تصویب ش��ورای عالی امنیت ملی 
برس��اند. نباید فراموش کرد الزمه رسیدن به اهداف توسعه 
اقتصادی، ارتقای فضای کس��ب و کار در کش��ور است. زمانی 
که این امر مناس��ب نباش��د، هزینه هایی به تولید و فعالیت 
اقتصادی تحمیل می ش��ود که توجی��ه اقتصادی پروژه های 
اقتصادی را از بین می برد و همچنان س��ایه رکود و تورم بر 

اقتصاد باقی می ماند. 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد مطرح کرد 
جذب بیش از 31۰۰ میلیون دالر 
سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۵

 دبیر ش��ورای  عال��ی مناطق آزاد و وی��ژه اقتصادی از 
ج��ذب بی��ش از 3103 میلی��ون دالر س��رمایه گذاری 

خارجی در سال 9۵ خبر داد. 
به گزارش آنا، اکبر ترکان، دبیر ش��ورای عالی مناطق 
آزاد با بیان این مطلب گفت: از س��ال 91 تا پایان سال 
9۵ بیش از ۵0۷0 میلیون دالر جذب س��رمایه خارجی 
در مناطق آزاد هفت گانه کشور صورت گرفته که مقایسه 
آمارهای س��ال 9۴ و 9۵، رشد بیش از 100 درصدی را 
نش��ان می دهد و این موضوع، نشان دهنده توجه شورای 
 عالی مناطق آزاد به سیاست های اقتصاد مقاومتی است. 
ت��رکان افزود: براس��اس آمارها در س��ال 91 فقط در 
مناطق آزاد کیش و قشم جذب سرمایه خارجی صورت 
گرفته بوده ک��ه جمع این س��رمایه گذاری کمتر از 33 
میلیون دالر بود در حالی  که در پایان سال 9۵، مجموع 
س��رمایه خارجی جذب ش��ده در این مناطق به بیش از 

2۷00 میلیون دالر رسید.
 وی این افزایش را ناش��ی از توجه دولت تدبیر و امید 
به سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی دانس��ت و افزود: سال 
9۵ بیشترین جذب سرمایه خارجی در منطقه اقتصادی 
قش��م صورت گرفته که بی��ش از 2600 میلیون دالر را 

وارد چرخه اقتصادی این منطقه و کشور کرده است. 
ترکان عل��ت افزایش جذب س��رمایه های خارجی در 
مناط��ق آزاد کش��ور را اج��رای جهت گیری های کالن 
ش��ورای  عالی مناطق آزاد بیان ک��رد و گفت: از ابتدای 
دول��ت یازدهم و با تاکی��دات رئیس جمهور، توس��عه و 
تسریع در عمران و آبادانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
همراه با توانمند س��ازی فرهنگ��ی، اجتماعی و اقتصادی 
این مناطق در دس��تور کار ق��رار گرفت و هدف این بود 
که مناطق آزاد به پیشتازان توسعه و الگویی برای کشور 

تبدیل شوند.
 دبی��ر ش��ورای عالی مناط��ق  آزاد و وی��ژه اقتصادی 
کش��ور ادامه داد: تالش کردیم ارکان مختلف حاکمیت 
ب��ه قابلیت های مناطق آزاد به عن��وان یکی از موثرترین 
ابزاره��ای تقوی��ت اقتصاد ملی باور داش��ته باش��ند که 
می توانن��د ب��ه افزایش س��هم اقتصاد در ح��ال  گذار به 
اقتصاد پیشرفته و مقاوم از اقتصاد بین الملل بینجامند. 
ترکان گفت: در این راه در ابتدا به شناسایی چالش های 
پی��ش روی تحقق این اهداف پرداختیم که س��ه چالش 
سیاس��ی، نهادی و محدودیت های زیرس��اختی شناخته 
ش��د. چالش های سیاس��ی توس��عه مناطق آزاد عمدتا 
ناش��ی از جریان ایران هراس��ی و تحریم ه��ای اقتصادی 
محدود کننده همکاری های اقتصادی بین المللی کش��ور 
بود که با به س��رانجام رس��یدن برجام به عنوان یکی از 

مهم ترین دستاوردهای دولت، کمرنگ تر شد. 
وی برخ��ی مقررات بازدارنده و ع��دم پایبندی برخی 
دس��تگاه ها و نهادها ب��ه الزامات و تکالی��ف قانونی را از 
جمل��ه چالش ه��ای نهادی پی��ش  رو در ابت��دای دوره 
فعالیت دولت  یازدهم برش��مرد و گفت: تدبیر ش��خص 
رئیس جمهور و تالش های مجموعه همکاران در شورای 
 عال��ی مناط��ق آزاد و هم��کاری نهادها و س��ازمان های 
ذی ربط باعث شد این چالش تا حد زیادی مرتفع شود. 
مشاور رئیس جمهور درباره محدودیت های زیرساختی 
مناط��ق آزاد نیز گف��ت: دولت یازدهم مناط��ق آزاد را 
در ش��رایطی تحوی��ل گرفت که طرح های توس��عه ای و 
زیرس��اختی فراوانی در این مناط��ق به صورت نیمه تمام 
باقی مانده بود و طوالنی ش��دن فرآیند تکمیل و توسعه 
این مناطق، اعتماد را از س��رمایه گذاران خارجی س��لب 

کرده بود. 
در این راستا تالش های زیادی صورت گرفت تا ضمن 
رفع این محدودیت ها و باز تعریف نقش هر یک از مناطق 
آزاد، اعتماد س��ازی مجدد انجام شود که جذب بیش از 
3103 میلیون دالر س��رمایه گذاری خارجی در سال 9۵ 

در این مناطق، حاکی از موفقیت ما است. 
ترکان مجموع هزینه های عمرانی )س��رمایه ای( انجام 
شده در این مناطق در سال 9۵ را بیش از 9.198.009 
میلیون ریال ذکر ک��رد و گفت: به عقیده ما هزینه های 
عمران��ی در مناط��ق آزاد نوعی س��رمایه گذاری اس��ت 
که به جذب بیش��تر س��رمایه خارج��ی در این مناطق 
 می انجام��د و بی��ان ای��ن نکت��ه اهمی��ت دارد که کل

 هزینه های انجام شده، از محل منابع داخلی سازمان های 
مناطق آزاد بوده است. 



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irآگهـــــی پنجشنبه14
7 اردیبهشت 1396

شماره 768



15 دیجیتال www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298
پنجشنبه
7 اردیبهشت 1396

شماره 769

رئی��س کل بانک مرکزی بخش��نامه  
»ضواب��ط پرداخت ه��ای دیجیت��ال و 
همراه« را به ش��بکه بانکی کشور ابالغ 
کرد و پیش بینی می شود این شیوه نوین 
پرداخت بانکی از اواسط اردیبهشت ماه 

اجرایی شود. 
در این ضوابط، اس��تفاده از ابزارهای 
هوش��مند ب��رای عملی��ات پرداخت با 
استفاده از فرآیند و فناوری نشان گذاری  

)tokenization( تبیین شده است. 
نش��ان گذاری فرآیندی اس��ت که در 
پرداخت ه��ای ب��ا ابزارهای هوش��مند، 
داده ه��ای حس��اس و ش��ماره کارت با 
رمزین��ه جایگزین  نش��انه های عددی 
می ش��ود. این فرآیند س��بب می ش��ود 
امنیت اس��تفاده از ابزارهای هوشمند تا 
سطح استانداردهای بین المللی ارتقا یابد 
و دیگر اینکه اس��تفاده از انواع ابزارهای 
هوش��مند نظی��ر تلفن های هم��راه و 
ابزارهای پوشیدنی برای عملیات بانکی 

نظیر پرداخت با سهولت میسر شود. 
پیش بین��ی می ش��ود ب��ا اقدام های 
انجام ش��ده، ارائه این خدمات از اواسط 
اردیبهشت ماه س��ال جاری به صورت 

عملیاتی تحقق یابد. 
براس��اس اعالم روز چهارشنبه بانک 
مرکزی، در این بخش��نامه آمده است: 
پرداخت ه��ای دیجیتال و پرداخت های 
هم��راه با توجه ب��ه تح��والت فناوری 
در س��طح جه��ان، به عن��وان پدیده در 
حال رش��د در کش��ور مطرح شده و در 
این رهگذر انتظ��ار می رود فرصت های 
جدی��دی ب��رای ارائه خدم��ات بهتر و 
وس��یع تر به مشتریان نظام بانکی پدید 

آید. 
گرچه نف��س ن��وآوری موجد تحول 
و پیشرفت اس��ت، ولی توجه به رعایت 
قواع��د بانک��داری و مدیریت ریس��ک 
بهینه و حصول اطمین��ان از امنیت در 
پرداخت های بانکی، قاعده ای اس��ت که 
تمام فعالیت های توسعه ای باید حول آن 

تعریف و تبیین شوند. 
همانند ه��ر تغییر بزرگ در س��پهر 
فناوری، کاربری ابزارهای هوشمند برای 
پرداخت ه��ای الکترونیکی، فرصت ها و 
تهدیداتی را متوجه نظام بانکی کش��ور 
می کند؛ از این رو ضرورت دارد، با توجه 
به استانداردها و به روش های بین المللی 

و بهره گی��ری از تجربیات موفق، الگوی 
بومی به گونه ای تنظیم شود که حداکثر 
بهره ب��رداری از فرصت ه��ا را در کن��ار 
مدیریت بهینه ریس��ک های عملیاتی و 

پرهیز از تهدیدات توامان دنبال کند. 
با این مقدمه، بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران از چند ماه پیش با رصد 
دقیق تغییرات فناوری و با نظرداش��ت 
امکان��ات و ویژگی ه��ای خ��اص نظام 
پرداخ��ت خرد کش��ور و با گ��ردآوری 
نظرات کارشناس��ان و مسئوالن شبکه 
بانکی کشور و شرکت های همکار آنها به 
جمع بندی روشنی در خصوص راهبرد 
پرداخت ه��ای دیجیتال و پرداخت های 
همراه رس��یده و در نهایت در جلس��ه 
دوم اردیبهشت ماه امسال هیأت عامل 
بانک مرک��زی این موض��وع را با تکیه 
ب��ر اجرایی کردن فرآیند نش��ان گذاری 
پرداخت ه��ای  )tokenization(در 
دیجیتال و پرداخت های همراه مصوب 

کرد. 
در ای��ن بخش��نامه آم��ده اس��ت: با 
توجه به وضعیت موجود، ارائه خدمات 
پرداخت دیجیت��ال و پرداخت همراه با 
کاربست فرآیند و فناوری نشانه گذاری 

صورت می گیرد. 
در فرآیند نش��ان گذاری، قسمتی از 
داده های حس��اس پرداخت مش��تریان 
با»نش��انه«های)token(الکترونیکی 
جایگزین ش��ده و در ش��بکه پرداخت 
انتقال می یابند. با استفاده از زیرساخت 
مل��ی پرداخت و تسویه،»نش��انه«ها در 
فضایی امن به داده های حساس تبدیل 
شده و پس از آن روال پرداخت مطابق 

با رویه عادی تکمیل می شود. 

رونمایی از دو شبکه مانا و سهند
فرآین��د نش��ان گذاری ب��ا معرفی دو 
نهاد در ش��بکه پرداخت انجام می شود؛ 
مراکز ارائه نشانه های الکترونیکی  )مانا( 
که توس��ط بانک یا مؤسس��ه اعتباری 
صادرکننده یا نه��اد طرف قرارداد با آن 
راهبری ش��ده و وظیفه ایجاد س��امانه 
نشان گذار و تبدیالت داده های حساس 

به نشانه و بالعکس را برعهده دارند. 
دیگری س��امانه هدایت نش��انه های 
دیجیتال )سهند( اس��ت که سامانه ای 
اس��ت یکتا و مستقر در زیرساخت ملی 
پرداخت و تس��ویه ک��ه اتصال»مانا«ها 
به ش��بکه پرداخت از طریق آن صورت 

می پذیرد. 
با این شیوه، بانک یا مؤسسه اعتباری 
با حفظ مس��ئولیت کامل خود در قبال 
صیانت از اطالعات مشتریان می توانند 
فعالیت نش��ان گذاری را به  »مانا«های 

مجاز برون سپاری کنند. 
از  تنه��ا  نش��انه گذاری  فرآین��د 
طریق»مانا«هایی قابل انجام اس��ت که 
فن��اوری، روش ها و روال ه��ای اجرایی 
خود را پیش از ارائه خدمت به بانک ها یا 
موسسات اعتباری به تأیید بانک مرکزی 

رسانده باشند. 

ارائه خدمات توسط  »مانا«ها 
تنها از طریق اتصال به  »سهند« 

امکان پذیر است
تراکن��ش خری��د تلفن هم��راه برای 
تراکنش های نشان گذاری شده تا سقف 
روزانه تعیین ش��ده برای تراکنَش های 
نوع موبایل مجاز بوده و بانک یا مؤسسه 
اعتباری صادر کننده ملزم به رعایت این 

سقف است. 
دستورالعمل های فنی این بخشنامه 
در آینده توس��ط معاون��ت فناوری های 

نوین بانک مرکزی ابالغ می شود. 

رئی��س کل بانک مرکزی از بانک ها و 
مؤسس��ه های اعتباری خواسته است با 
رعایت نکات مندرج در این بخش��نامه، 
در زمینه طراحی، پیاده سازی و اجرای 
توس��عه خدمات پرداخ��ت دیجیتال و 
پرداخت های همراه هماهنگی کامل با 

بانک مرکزی داشته باشند. 

پرداخت همراه چیست
مهرم��اه پارس��ال ب��ود که ش��رکت 
ارتباطات س��یار ای��ران از تفاهم وزارت 
ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات و بانک 
مرکزی برای ارائ��ه خدمات بانکداری و 
پرداخت الکترونیک بر بستر تلفن همراه 
با همکاری همراه اول و شرکت خدمات 

انفورماتیک خبر داد. 
براس��اس این تفاهم نام��ه و با ایجاد 
برای  زیرس��اخت های الزم، ش��رایطی 
اپراتورهای تلفن همراه فراهم می ش��ود 
ت��ا مش��ترکان تلف��ن هم��راه بتوانند 
امکانات  »سرویس امضای امن همراه«،  
»فضای رمزینه روی س��یم کارت برای 
ذخیره داده ه��ای عام«،»فضای رمزینه 
برای مجازی س��ازی  روی س��یم کارت 
کارت بانک��ی«، »س��رویس کیف پول 
الکترونیک��ی همراه روی س��یم کارت« 
و »زیرس��اخت تبادالت مالی مبتنی بر 
ان. اف. سی«)NFC (دسترسی داشته 

باشند. 
فن��اوری ان. اف. س��ی ی��ا ارتب��اط 
ح��وزه نزدیک، ش��یوه ای اس��ت که در 
آن وس��یله ارتباط��ی بی س��یم بین دو 
دس��تگاه در مجاورت همدیگر است که 
در فاصله ه��ای کوت��اه  )حداکثر چند 

سانتی متر( کاربرد دارد. 
ام��روزه تع��داد گوش��ی هایی که از 
تراشه NFC اس��تفاده و این سامانه را 
پش��تیبانی می کنند روز به روز در حال 
افزایش است، زیرا در این شیوه اطالعات 
به صورت کد ش��ده بین دو وسیله رد و 

بدل می شود. 
پی��ش از آن نیز محمود واعظی وزیر 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات گفته بود 
که ب��ه زودی کارب��ران ایرانی می توانند 
به واس��طه طرح پول الکترونیکی که با 
همکاری بانک مرکزی پیگیری می شود، 
از تلفن همراه خود به عنوان یک کارت 

بانکی استفاده کنند. 

آغاز پرداخت همراه به زودی در شبکه بانکی

 مانا و سهند هم آمدند
تکنولوژی

نخستین صفحه نمایش ال ای دی 
متحرک دنیا

ی��ک اپرات��ور موبایل در ژاپن نخس��تین صفح��ه نمایش 
ال ای دی ک��روی دنیا را س��اخته اس��ت که مجه��ز به یک 

کوادکوپتر است و می تواند در آسمان پرواز کند. 
ب��ه نقل از نیواطلس، تاکنون صفحات نمایش ال ای دی در 
ویترین مغازه ها تا چرخ های دوچرخه به کار گرفته ش��ده اند 
ولی اکنون Docomo NTTT یکی از اپراتورهای موبایل 
ژاپن از این فناوری در نوعی وسیله متحرک هوایی استفاده 
کرده اس��ت! Tاین شرکت در حقیقت نخستین پهپاد مجهز 

به صفحه نمایش کروی ال ای دی جهان را ساخته است. 
این وس��یله کوادکوپت��ری محص��ور در چارچوبی کروی 
ش��کل با قطر۸۸ سانتیمتر اس��ت که تصاویر را در ۸ صفحه 
نمای��ش عم��ودی ال ای دی نمایش می دهد. از س��وی دیگر 
ای��ن صفحات به طور افقی و با س��رعت زی��ادی می چرخند. 
Tهمزمان با چرخیدن صفحات، چراغ های ال ای دی روش��ن 
و خاموش می ش��وند و یک صفحه نمایش بزرگ تر با ارتفاع 
۱۴۴ و محیط ۱۳۶ پیکس��ل می س��ازند. Tوزن این صفحه 
نمایش ۳.۴ کیلوگرم اس��ت و به گفته ش��رکت سازنده، این 
پهپ��اد قدرت مانور بس��یاری دارد و به همین دلیل می توان 
از آن در رویدادهای��ی که در فضای بس��ته ی��ا روباز برگزار 

می شوند، استفاده کرد. 
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ویکی پدیا برای مبارزه با اخبار جعلی

مؤس��س ویکی پدیا با راه اندازی سایت جدید ویکی تریبون 
www. wikitribune. com قص��د دارد ب��ا اخبار جعلی 
مبارزه کند.  جیمی ویلز با استخدام روزنامه نگاران حرفه ای 
و همچنی��ن با کمک پش��تیبان هایی ک��ه داوطلبانه حضور 
خواهند داش��ت، قصد دارد با توسعه پلتفرم جدید، با اخبار 
جعل��ی در دنیای مج��ازی مبارزه کن��د.  جیمی می خواهد 
در ف��از اول با اس��تخدام ۱0روزنامه نگار کار خود را ش��روع 
کن��د و در این راه از حرفه ای ها تقاضای کمک کرده اس��ت.  
ویک��ی تریبون ب��ا اعانه های مالی اداره خواهد ش��د  )بدون 
اسپانسرهای تبلیغاتی( و تمامی حوزه ها را از جمله سیاست، 
علوم، فناوری و سایر حوزه ها به انتخاب مشترکینی که عضو 
خواهند ش��د، پوشش خواهد داد.  لینک اخبار ویکی تریبون 
به مصاحبه ه��ا و رفرنس های اصلی ارجاع داده می ش��ود تا 
اصل بودن ش��ان تضمین ش��ود و در نهای��ت فرهنگ خبری 

جدیدی حول ویکی تریبون در فضای مجازی شکل گیرد. 

دنیای مجازی

صدوقی: درآمد گروه اقتصادی همراه اول 
پارسال 1۰ هزار و ۷۴۹ میلیارد تومان بود

 وحی��د صدوقی میزان درآمد گروه اقتص��ادی همراه اول 
در س��ال ۹۵ را ۱0 ه��زار و ۷۴۹ میلیارد توم��ان اعالم کرد.  
مدیرعام��ل همراه اول در مجمع عمومی این اپراتور پیرامون 
میزان فروش و س��هم ب��ازار همراه اول گف��ت:  »همراه اول 
پارسال ۱۲ میلیون و ۳00 هزار سیم کارت به بازار ارائه کرده 
اس��ت. ما توانستیم سال قبل ۲ درصد س��هم بازار را افزایش 
دهیم و از ۵۸ به ۶0 درصد رسیدیم. البته ضریب نفوذ تعداد 

سیم کارت های فروخته شده بیش از ۸۴۴ درصد است.«
صدوقی در مورد رتبه همراه اول در ترابردپذیری اعالم کرد:  
»در پروژه ترابردپذیری نیز که تا  ۳۱فروردین ماه رتبه دوم را 
در کشور داشتیم، در این روز به رتبه اول رسیدیم. این مورد 
نشان می دهد که نه تنها وفاداری همراه اولی ها نسبت به این 
برند پابرجا ست بلکه از اپراتورهای دیگر نیز به ما می پیوندند.«

صدوق��ی اف��زود:  »ماهان��ه در مرک��ز تماس هم��راه اول 
پاس��خگوی ۲0 میلیون و ۴00 هزار نفر هستیم. در مجموع 
پاس��خگویی و خدمت ارائه ش��ده، هم��راه اول ۳۵0 میلیون 
مورد داش��ته اس��ت؛ بنابراین به صورت میانگی��ن هر کاربر 
هفت بار خدمت یا پاس��خگویی از ما دریافت کرده اس��ت.« 
مدیرعامل همراه اول در مورد س��ود همراه اول و شرکت های 
زیرمجموعه گفت:  »پارس��ال ۵۶ میلیارد تومان سود خالص 
از س��وی بورس داش��ته ایم. در ش��رکت نقش اول کیفیت، 
۲۱ میلیارد تومان س��ود خالص داریم. در شرکت جیرینگ 
نیز با س��ود ۲۱ میلی��ارد تومان روند بس��یار خوبی پیش  رو 
داریم. ش��رکت مبین نت نیز س��ود ۹ میلیارد تومانی داشته 
اس��ت.« صدوقی ادامه داد:  »همراه اول پارس��ال در ش��ش 
م��اه ۱۲ هزار س��ایت نس��ل دو نصب کرد که ای��ن برترین 
 آمار در بین اپراتورهای دنیا اس��ت. س��ال گذشته همچنین 
۸ هزار و ۲00 س��ایت نس��ل س��وم و بیش از ۹ هزار سایت 
نسل چهارم نصب کردیم. هم اکنون ۸۵۲ شهر تحت پوشش 
نس��ل س��وم همراه اول قرار دارند و ۶۹0 شهر از شبکه نسل 
چهارم همراه اول بهره مند هستند.« او افزود:  »ترافیک دیتا 
در ایران طی س��ال قبل ۶00پتابایت ب��ود که باید تا ۴ هزار 
پتا بایت مصرف دیتا می رسید. همراه اول برای پیشگام شدن 
در بازار ترافیک داده کشور باید هر سال ظرفیتش را سه برابر 
کند تا در س��ال ۲0۱۹ به ۶۶ هزار پتابایت برس��د و پیشگام 

این موضوع باشد.«
 براساس آمارهای اعالم ش��ده از سوی صدوقی، همراه اول 
۲ ه��زار و ۸۶0 نیروی انس��انی دارد، درحالی که بیش��ترین 
خدمات این اپراتور برون سپاری شده است و شرکت های دیگر 
این پروژه ها را اجرا می کنند. همراه اول توانسته است در بورس 
از رتبه ۱۳۳ به ۱۳ برسد که این نشان از رشد اقتصادی این 
ش��رکت دارد.  به گفته مدیرعامل همراه اول، گروه اقتصادی 
همراه اول در سال ۹۵ درآمد ۱0 هزار و ۷۴۹ میلیارد تومانی 
داشته که سود خالص این گروه، ۲ هزار و ۸۵۹ میلیارد تومان 
برآورد شده است. سود هر سهم همراه اول در سال ۹۵ حدود 
۷۱۷ تومان بوده است.  صدوقی گفت:  »ما در سال های ۹۱ 
تا ۹۵ حدود ۱0 هزار و ۳00 میلیارد تومان برای رشد شبکه 
در همراه اول س��رمایه گذاری کرده ایم. همراه اول هر چند از 
س��ال ۸۸ به بخش خصوصی پیوسته، اما درآمدهای دولت از 
این ش��رکت افزایش یافته و در سال گذشته، ۵ هزار و ۹۵۸ 
میلیارد تومان به دولت از درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم 
خودش پرداخت کرده است.« مدیرعامل همراه اول افزود که 
همراه اول از سال ۲0۱۲ تا کنون بالغ بر ۱00 میلیارد تومان 

به فدراسیون فوتبال پرداخت کرده است. 
به گفته وحید صدوقی، در آینده اینترنت اش��یا حرف اول 
در دنیای فناوری را خواهد داش��ت که همراه اول آماده ترین 

اپراتور و شرکت در ایران برای اجرای این فناوری است. 
او در م��ورد درآمد صوتی هم��راه اول و تماس های صوتی 
برنامه های پیام رسان اعالم کرد:  در سال گذشته درآمد تماس 
صوتی مان ۵ درصد رشد داشته  و ۵۱ درصد از درآمدهای ما از 

تماس صوتی است.«

بنچمارک های منتشرشده از آیفون 8 تقلبی هستند
طبق گفته های مدیر کمپانی PrimateLabs، بنچمارک هایی که از آیفون ۸ منتشر شده اند، صحت 
ندارند و تقلبی هس��تند.  تصویر جدیدی در فضای مجازی قرار گرفته اس��ت که منتسب به بنچمارک 
گیک بنچ آیفون ۸ اس��ت. در جزییات بنچمارک می توان مش��اهده کرد که سرعت آیفون ۸ در هر دو 
آزمایش تک هسته ای و چند هسته ای با پیشرفت رو به رو شده است.  در بنچمارک تک هسته ای، تراشه 
جدید آیفون ۸ نس��بت به نس��ل قبل با ۳0 درصد پیشرفت همراه شده است و در تست چندهسته ای 
نیز می توان پیش��رفت ۵0 درصدی مشاهده کرد.  اگرچه نتایج این بنچمارک می توانست برای کسانی 
که می خواهند آیفون ۸ بخرند، خوشحال کننده به نظر برسد؛ اما متأسفانه باید بگوییم این بنچمارک ها 
تقلبی هستند.  سایت to5Mac 9 بررسی هایی در این زمینه انجام داده و از جان پول، مدیر کمپانی 
PrimateLabs، صحت این بنچمارک را جویا ش��ده اس��ت. جان پول در این رابطه گفته که چنین 

بنچمارکی صحت ندارد و نتایجی که در تصویر مشاهده می کنید، در واقع دستکاری شده اند. 



سعید احمدیان
عضو هیات مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران

۱۰ مورد از بزرگ ترین شرکت های
 دنیا در ۲۰۱۷ براساس سرمایه بازار

در این مطلب بزرگ ترین ش��رکت های دنیا در س��ال 
۲۰۱۷ را به ش��ما معرفی می کنیم. اگ��ر بخواهیم این 
آمار را با س��ال ۲۰۰۶ مقایسه کنیم باید بگوییم دنیا از 

سال ۲۰۰۶ بسیار تغییر کرده است. 
آیفون هنوز در مرحله توس��عه بود، دنیل کریگ تازه 
در فیلم جیمز باند بازی کرده بود و ش��کاف جنسیتی 
اندکی بهتر از امروز بود و با وجود آنکه ممکن است فکر 
کنید دنیای کسب و کار شرکتی کامال راکد است، وقتی 
نوبت به موفق ترین ها می رسد، تنها گذر یک دهه ثابت 

کرده است قله کوه شیب لغزنده ای دارد. 
طبق گفته نشریه اکونومیست، ۱۰مورد از بزرگ ترین 
ش��رکت های دنیا )براساس س��رمایه بازار و ارزش کل 
بازار سهام ممتاز شرکت( در ۱۰سال گذشته تغییراتی 
جدی ایجاد کرده اند. در سال ۲۰۰۶، اکسون موبیل در 
رتبه برتر قرار داش��ت و جنرال الکتریک و گازپروم او را 

تعقیب می کردند.
 موسسات مالی و تامین انرژی بر این فهرست حاکم 
بودند. در حقیقت ۱۰س��ال پیش، تنها شرکت فناوری 
که در میان ۱۰ش��رکت برتر قرار گرفت مایکروس��افت 

بود. 
مرور س��ریع ۱۰سال و چش��م انداز غول های شرکتی 
بس��یار متفاوت است. بین اپل، آلفابت )گوگل(، آمازون 
و فیس بوک، ش��رکت های فناوری در سال های اخیر به 
س��طح مطلوبی رسیده اند و ش��رکت های مالی و تامین 
انرژی قدیمی را کنار زده اند، البته به جز اکسون موبیل. 
نکت��ه مهم دیگری که بای��د در این مطالعه مورد توجه 
قرار گیرد آن اس��ت که این شرکت ها مقدار سود واقعا 

مضحکی کسب می کنند. 
در حقیق��ت، این مطالعه نش��ان داد تقریبا ۸۰درصد 
س��ودهای دنیا متعلق به کمتر از ۱۰درصد ش��رکت ها 
اس��ت، در حالی که ای��ن ارقام با توجه به ش��کاف های 

اقتصادی قابل توجه در سراسر 
دنیا تعجبی ندارد. بهتر اس��ت 
هن��گام تصمیم گی��ری درباره 
ن��وع تلف��ن هوش��مندی ک��ه 
می خواهید بخری��د، آنها را به 

یاد داشته باشید. 

عرضه خودروهای بدون راننده توسط 
فیات کرایسلر و گوگل 

خودروهای بدون راننده این قابلیت را خواهند داشت 
که جنبه های زندگی ش��هری و بین ش��هری و صنعت 

حمل و نقل را به زودی در سراسر جهان تغییر دهند. 
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این دو شرکت 
که سال گذش��ته اعالم کرده بودند ۱۰۰مینی ون نیمه 
برق��ی کرایس��لر را برای ای��ن منظور طراح��ی خواهند 
ک��رد، حاال می گویند ک��ه مرحله آزمایش��ی این پروژه 
در س��ه ایالت آریزونا، کالیفرنیا و میش��یگان با موفقیت 
انجام ش��ده اس��ت. وایمو، که ن��ام پ��روژه خودروهای 
ب��دون راننده گوگل اس��ت، گفته که به صده��ا نفر از 
مردم ش��هر فینیک��س در ایالت آریزونا اج��ازه خواهد 
داد س��وار این مینی ون ها شوند. ش��هروندان فینیکسی 
می توانن��د با رفتن به وب س��ایت وایمو، برای این برنامه 
نام نویس��ی کنند. گوگل همچنین اعالم کرد که تعداد 
این خودروه��ا را از ۱۰۰ ب��ه 5۰۰ افزایش خواهد داد. 
پروژه وایمو که در س��ال ۲۰۰۹ در مقر گوگل در شهر 
مونتین ویو در نزدیکی سان فرانسیس��کو ش��روع به کار 
کرد، تجربی��ات حمل و نقل عموم��ی را در مقیاس های 
کوچک تر داش��ته است، اما ش��هر فینیکس بزرگ ترین 
ش��هری اس��ت که وایمو در فضای عمومی آن امتحان 
خواهد ش��د و از اتومبیل های مدل پاس��یفیکا، ساخت 
کرایس��لر در آن استفاده می ش��ود. البته این نخستین 
پ��روژه اس��تفاده از خودروهای بدون رانن��ده در فضای 
عمومی نیست؛ از پاییز سال گذشته، شرکت حمل و نقل 
مس��افری اوبر در شهر پیتزبورگ و شرکت نوتونومی در 
ش��هر بوس��تون آمریکا و همین طور در کشور سنگاپور 
از خودروهای بدون راننده اس��تفاده می کنند، البته در 
تمام ای��ن موارد یک رانن��ده -به عنوان پش��تیبان- در 
ماشین حضور دارد. وایمو می گوید می خواهد با بررسی 
نوع تعامل ش��هروندان فینیکسی با این خودروها بفهمد 
که م��ردم چطور ب��ا این وس��ایل نقلیه ارتب��اط برقرار 
می کنند و خواهان چه نوع اطالعات یا کنترلی هستند. 
خودروی پاسیفیکا در شهر ویندسر کانادا، آن سوی مرز 
دیترویت- پایتخت خودروس��ازی در آمریکا- س��اخته 
می شود. سپس نرم افزارها و سخت افزارهای وایمو مانند 
گیرنده ه��ا و دوربین ها در ی��ک مرکز فنی در آمریکا به 
این خودرو اضافه می ش��وند. مقر فیات کرایسلر در شهر 
آبرن هیل، در ایالت میش��یگان اس��ت. جان کرافسیک، 
مدیر پروژه وایمو می گوید همکاری بین دو ش��رکت به 
ه��ر دو طرف کمک می کند ت��ا نحوه عرضه خودروهای 
بدون سرنش��ین به بازار مصرف را دریابند و همین طور 
به امنیت و مزایای این فناوری در عرصه حمل و نقل پی 
ببرند. به گفته کرافس��یک، مسافران اولیه یعنی افرادی 
مانند ش��هروندان فینیکس، نقش مهمی در نحوه عرضه 
فناوری خودروهای بدون سرنشین به دنیا در زمینه های 
مس��افرت با اتومبیل های شخصی یا حمل و نقل عمومی 
خواهند داش��ت. خودروهای بدون سرنشین این قابلیت 
را خواهند داش��ت که تمام جنبه های زندگی شهری و 
بین ش��هری و صنعت حمل و نقل را به زودی در سراسر 
جه��ان تغییر دهند. وایمو اعالم کرده اس��ت قصد ورود 
به عرصه س��اخت خ��ودرو را ندارد، اما با ش��رکت های 
خودروسازی که بخواهند از این فناوری استفاده کنند، 

همکاری خواهد کرد. 
AP :منبع

وزارت کشور فرانس��ه نتایج نهایی انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور را اعالم کرد. 

تاریخی تری��ن انتخابات ریاس��ت جمهوری 
فرانس��ه در دور اول به پایان رس��ید؛ انتخاباتی 

که نسل قدیم این کشور 
را در بهت ف��رو برد و به 
کام��ل حزب  شکس��ت 
س��نتی جمهوریخواهان 
انجامید. مکرون 3۹ساله 
با اختالفی بس��یار ناچیز 
ب��ر مارین لوپن راس��ت 
ش��د.  پی��روز  افراط��ی 
فرانس��ه  کش��ور  وزارت 
نتای��ج نهای��ی انتخابات 
را  جمه��وری  ریاس��ت 
اعالم ک��رد؛ بنا ب��ر این 
بیانیه وزیر کشور فرانسه 
گف��ت: امانوئل مکرون و 
ماری��ن لوپن ب��ه ترتیب 
۲3.۷5 و ۲۱.53درص��د 
آرا را کس��ب کردند و به 
دور دوم ای��ن انتخاب��ات 

راه یافتن��د. به گ��زارش رویت��رز، اتیاس فکل 
نرخ مشارکت فرانس��وی ها در این انتخابات را 
۷۸.۶۹درص��د اعالم کرد. این در حالی اس��ت 
که ن��رخ مش��ارکت فرانس��وی ها در انتخابات 

گذشته ریاس��ت جمهوری که در سال ۲۰۱۲ 
برگزار شد، ۸۰.4۲درصد بود؛ آماری که حاکی 
از کاهش مش��ارکت فرانس��وی ها در انتخابات 
امس��ال اس��ت. براس��اس این گ��زارش، آرای 
دیگ��ر نامزده��ای انتخابات فرانس��ه به ترتیب 
»فرانس��وا فیون« جمهوریخواه ۱۹.۹۱درصد، 

»ژان لوک مالنش��ون« از حزب فرانسه نافرمان 
۱۹.۶4درص��د و »بن��وا آمون« سوسیالیس��ت 

۶.35درصد اعالم شده است. 
نامزدهای موس��وم به نامزدهای کوچک که 

پیشتر نیز رأی آنها کمتر از 5درصد پیش بینی 
می شد به ترتیب »نیکوال دوپو انیان« از حزب 
فرانسه به پاخاسته با 4.۷5درصد، »ژان السال« 
از جنبش مقاوم��ت با ۱.۲۲درص��د، »فیلیپ 
پوت��و« از حزب نوی��ن ضد س��رمایه گذاری با 
۱.۱۰درص��د، »فرانس��وا آس��لینو« از اتحادیه 
مردمی جمهوریخواهان 
»ناتالی  ۰.۹۲درصد،  با 
آرت��ود« از حزب مبارزه 
کارگران با 0/۶5 درصد 
از  ش��میناد«  »ژاک  و 
ح��زب اتح��اد و ترقی 
ب��ا ۰.۱۸درص��د آرا در 
جایگاه ه��ای شش��م تا 

یازدهم ایستادند.
انتخاب��ات  دوم  دور   
جمه��وری  ریاس��ت 
فرانس��ه در تاریخ هفت 
مه )۱۷ اردیبهش��ت( با 
حضور دو منتخب دور 
نخست برگزار می شود. 
انتخاب��ات ۲۰۱۷  برای 
جمه��وری  ریاس��ت 
فرانسه، ۶۶ هزار و 54۶ 
شعبه رأی گیری در سرزمین اصلی پیش بینی 
ش��ده بود و افزون ب��ر 5۰ هزار نیروی پلیس و 
ژان��دارم امنیت محل های اخ��ذ رأی را تامین 

می کردند. 

گوگل تعداد رکورد پرس��ش های مرتبط 
با جنگ جهانی سوم را به ثبت رساند.

 سیس��تم جس��ت وجوگر گ��وگل تعداد 
رکورد سواالت مرتبط با جنگ جهانی سوم 
را به ثبت رسانده اس��ت. آلکسی موخین، 
کارش��ناس سیاس��ی در گفت وگو با رادیو 
اس��پوتنیک در این خص��وص توضیح داد 
که در س��ایت جس��ت وجوگر گوگل تعداد 
س��واالت درب��اره درگیری ب��زرگ جهانی 
در زمین��ه تش��دید لفاظی  ه��ای آمری��کا 
در خص��وص دمش��ق و پیون��گ یان��گ و 
همچنی��ن آزمایش »مادر هم��ه بمب ها« 
در افغانس��تان افزایش چشمگیری داشته 
اس��ت. اگر طی ماه گذش��ته سوال جنگ 
 س��وم جهان��ی از ط��رف گ��وگل ترن��دز

 Google Trends ۱۶ امتی��از از ۱۰۰ 
امتی��از را به خود اختص��اص داده بود، در 
هفته جاری این س��وال به حداکثر س��طح 
خ��ود از زم��ان گش��ایش ای��ن س��رویس 
جس��ت وجو در سال ۲۰۰4 میالدی رسید.  
این س��وال س��اکنان فیلیپین، اس��ترالیا و 

زالندنو را بیش از س��اکنان دیگر کش��ورها 
نگران می س��ازد.  جالب آن که در روس��یه 
افزای��ش جس��ت وجو در خص��وص جنگ 
جهانی سوم به ثبت نرسیده است. آلکسی 
موخی��ن، مدی��ر عام��ل مرک��ز اطالعات 
سیاس��ی و کارش��ناس سیاس��ی در برنامه 
رادی��و اس��پوتنیک این اطالع��ات را مورد 
تفس��یر قرار داده و گفته اس��ت: »آیا شما 
تاکن��ون خبری درب��اره نیروهای مس��لح 
استرالیا یا زالندنو ش��نیده اید؟ من چیزی 
در ای��ن باره نش��نیده ام.  به نظ��ر من این 
موض��وع دلیل نگرانی س��اکنان غیر نظامی 
ای��ن کشورهاس��ت. آنه��ا ناگه��ان خود را 
بی دفاع احس��اس کردند.  ای��االت متحده 
مقصر اس��ت که طی س��ال های طوالنی به 
کل جهان ثابت می کرد آن کش��ور ضامن 
آزادی، وجدان جهان و یک ملت استثنایی 
است. من گفته های رؤسای جمهور آمریکا 
و نماین��دگان آنها را بازگوی��ی می کنم  و 
 همانا ای��ن »وجدان جهان« تصمیم گرفت

 »مگا بمب« را  بر س��ر افغانستان بیندازد 

و پای��گاه هوایی س��وریه را م��ورد ضربات 
موش��کی ق��رار بده��د و ب��ا ش��ناوری ناو 
هواپیمابر یک کشور مستقل را مورد تهدید 
مس��تقیم قرار بدهد.  این گونه عملکرد در 
بین مردم و کشورهایی که به ماهیت صلح 
دوستانه آمریکا بی چون و چرا باور داشتند 
و ح��اال به ش��دت از رفتار ای��االت متحده 
مأیوس ش��ده اند، واکنش احساسی شدید 
را دامن زد.« به عقیده کارش��ناس سیاسی 
روس��یه لقب تجاوزگر ک��ه آمریکایی ها به 
روسیه نس��بت می دهند، نتیجه دلخواه را 
برای آنها به بار نیاورده است. این نوع القاب 
دیگر کارگر نیستند. شما مشاهده کرده اید 
ک��ه حدود ی��ک ماه، یک ماه و نیم اس��ت 
که استدالل ها درباره »تجاوز ویژه روسیه« 
در اروپا، خاورمیانه و کشورهای آسیایی یا 
باعث خنده عصبی می ش��ود یا عصبانیت. 
سالح خبری که بر ضد روسیه سمت گیری 
ش��ده بود، متهم کردن روسیه به تهاجم و 

تجاوزگری، متوجه مبتکران آن می شود. 
منبع: اسپوتنیک

راهیابی »مکرون جوان« و »لوپن تندرو« به دور دوم 

جنگ سوم جهانی 

موضوع دانستن بهره هوشی روسای جمهور آمریکا چیزی است که خیلی ها عالقه مند به فهمیدن آن هستند. در این 
مقاله ۱۰ مورد از باهوش ترین و کودن ترین رئیس جمهورهای آمریکا به ترتیب بهره هوشی معرفی می شوند، اما چیزی 
که کامال مشخص نیست نفر اول این فهرست یعنی دونالد پرحاشیه است! چراکه تا به حال هیچ جا به طور علنی چیزی 

اعالم نشده است و این گمان وجود دارد که بهره هوشی او خیلی باال یا خیلی پایین باشد. 

۱- دونالد ترامپ؛ بهره هوشی او اعالم نشده اما براساس یک تخمین بین ۱۲۰تا۱3۰ برآورد شده است.
با وجود آنکه دونالد ترامپ بهره هوش��ی خود را به صورت علنی اعالم نکرده، براس��اس س��طح تحصیالت از دانش��گاه 

پنسیلوانیا و با مدرک کارشناسی علوم اقتصاد و مردم شناسی فارغ التحصیل شده است. 
ترامپ هرگز کارنامه های دوران دبیرستان و دانشگاهش را منتشر نکرد، یعنی ممکن است از آنچه فکر می کنیم خنگ تر 
باشد یا شاید هم از آنچه فکر می کنیم خیلی باهوش تر باشد. به هر حال باید دید آدمی که این ثروت افسانه ای را برای 

خودش فراهم کرده، کتاب های مهم نوشته و حاال هم رئیس جمهور آمریکا شده، از چه بهره هوشی برخوردار است.
 

۲- جورج دبلیو بوش با  بهره هوشی ۱۲4
رس��انه ها دائما هوش چهل و س��ومین رئیس جمهور ایاالت متحده را به خاطر آن همه لغزش های زبانی زیر س��وال 

می بردند، اما او به اندازه یک فارغ التحصیل دانشگاهی در ایاالت متحده باهوش است. 
باید ببینیم آیا این مقدار بهره هوشی برای او خوب است یا به ضرر آمریکاست. 

3- جرالد فورد با بهره هوشی ۱۲۷
جرالد رادولف فورد س��ی و هش��تمین رئیس جمهور ایاالت متحده بود. او در دبیرستانی از ایالت های جنوب تحصیل 
می کرد و همان جا در ورزش و دروس آکادمیک مهارت کسب کرد. او عضو انجمن سرافرازان و تیم های فوتبال آل سیتی 
و آل اس��تیت نیز بود. پس از فارغ التحصیلی به دانش��گاهی در میش��یگان رفت و مدرک خود را در رشته اقتصاد و علوم 

سیاسی گرفت. 
فورد پیش��نهاداتی مبنی بر ملحق شدن به تیم گرین بی  پکرز و دیترویت الینز دریافت کرد اما تصمیم گرفت در ییل 

دستیار مربی فوتبال تیم اول دانشگاه شود. 

4- هربرت هوور با بهره هوشی ۱۲۹.۷۷
هوور که در ش��هر کوچکی در قس��مت غربی آیوا به دنیا آمد و بزرگ شد، ۹ س��ال اول زندگی اش را به انجمن فرندز 

پسیفیک در نیوبرگ اروگان می رفت. 
او در پالو آلتو کالیفرنیا وارد دانشگاه استنفورد شد و امتحان ورودی را به زور پاس کرد. او در رشته زمین شناسی تحصیل 
کرد و برای تیم های فوتبال و بیسبال نماینده کالس بود. او به خاطر رئیس جمهور بودن در آغاز رکود بزرگ معروف است. 

5- رونالد ریگان با بهره هوشی ۱3۰
چهلمین رئیس جمهور ایاالت متحده، بین س��ال های ۱۹۸۹– ۱۹۸۱ این س��مت را در اختیار داش��ت و قبل از آنکه 
سیاستمدار شود، هنرپیشه بود. او یکی از موثرترین رؤسای جمهور دوران خود شناخته می شود و در میان بهترین رؤسای 

جمهور معاصر ایاالت متحده قرار گرفته است. 

۶- جورج اچ دبلیو بوش با بهره هوشی ۱3۰.۱
بوش تا پایان جنگ جهانی دوم در نیروی دریایی خدمت می کرد. س��پس از دانش��گاه ییل فارغ التحصیل شد و عضو 

انجمن برادری دلتا کاپا اپسیلون و کاپیتان تیم فوتبال دانشگاه بود. 

۷- ریچارد نیکسون با بهره هوشی ۱3۱
سی و هفتمین رئیس جمهور ایاالت متحده در سال ۱۹34 مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه ویتیر دریافت کرد و 

در سال ۱۹3۷ مدرک حقوق خود را از دانشگاه دوک گرفت. 

۸- دوایت دی آیزنهاور با بهره هوشی ۱3۱.۹
قبل از آنکه س��ی و چهارمین رئیس جمهور ایاالت متحده ش��ود )۱۹۶۱-۱۹53( در جنگ جهانی دوم یک ژنرال پنج 
س��تاره ارتش بود. طی دوران ریاس��ت جمهوری اش به لغو تبعیض نژادی در مدارس دولتی کمک کرد و قانون حقوق 

شهروندی را برای محافظت از حق رأی آفریقایی- آمریکایی ها امضا کرد. 

۹. باراک اوباما با بهره هوشی ۱45
نخستین رئیس جمهور آفریقایی _  آمریکایی ایاالت متحده با قرار گرفتن در بین ۱5درصد برترین های دانشگاه هاروارد 

فارغ التحصیل شد. حتی استاد حقوق او به نام الرنس ترایب گفت اوباما یکی از بهترین دانشجویان او بوده است. 

۱۰- بیل کلینتون با بهره هوشی ۱5۶
چه��ل و دومین رئیس جمهور ایاالت متحده که بین س��ال های۲۰۰3-۱۹۹3 خدمت ک��رد، بورس تحصیلی ورود به 

دانشگاه آکسفورد را برنده شد. او در ۱۹۷3 در ییل مدرک حقوق گرفت و در ۱۹۷۸ فرماندار آرکانزاس بود. 

 باهوش ترین و کودن ترین رئیس جمهورهای آمریکا
 به ترتیب بهره هوشی
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ب�ه گ�زارش گاردین، ۲۵ آوریل روز جهانی پنگوئن ها اس�ت. ۱۷ گونه از این موج�ودات - از پنگوئن های بزرگ 
امپراتور تا پنگوئن های کوچک آبی- وجود دارد که نس�ل تعدادی از این گونه ها به دلیل تغییرات آب و هوایی 
در معرض خطر قرار دارد. تصویری از پنگوئن های امپراتور را که بلندترین و سنگین وزن ترین گونه زنده پنگوئن 

است مشاهده می کنید که اغلب در قطب جنوب زندگی می کنند. 
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دیروز صبح وقتی یه س��ری به تلفن همراهم زدم متوجه ش��دم به چند گروه تلگرام جدید دعوت ش��دم که هر 
کدوم مربوط به یک نامزد انتخابات شورای شهر است.

 با خودم فکر کردم انتخابات ش��ورای ش��هر حداقل مزیتش این اس��ت که هر چهارسال یک بار یادی هم از این 
ش��هر بی زبون می ش��ه.وقتی کانال های تبلیغاتی را باز کردم و یه گشتی داخل شون زدم تنها موضوع مغفول خود 
تهران بود اما من دیگه فقط به شهرم فکر می کردم.یادم می یاد چند سال پیش کوچه باالیی مون افتاد تو مسیر یه 
بزرگراه؛ دوست من مرتضی خیلی خوشحال بود که خونشون دقیقا وسط طرح قرار گرفته. می گفت خونشون را با 

قیمت خوبی می خرند ولی پدربزرگش خیلی ناراحت بود، می گفت داریم خونه خراب می شیم. 
من هم خیلی راضی نبودم، اون کوچه س��اخته ش��ده بود برای گل کوچیک، البته مادربزرگ من از همه بیشتر 
ناراحت بود، می گفت مسجد افتاده اون طرف بزرگراه دیگه غروب ها نمی تونم برم مسجد خودمون.از همون روزها 
به بعد محلمون دیگه محله نبود. هرچند به جاش بزرگراه خوبی احداث ش��ده بود ماش��ین ها خیلی راحت حرکت 
می کردن و حالشون خیلی خوب بود.االن دیگه کوچه پدری خیلی عوض شده؛ همه خونه ها شده ساختمون های 
چهار، پنج طبقه. یکی از ساختمون ها شش طبقه است البته جریمه طبقات اضافه پرداخت شده و مشکل قانونی 
نداره.سر محلمون هم یه مرکز تجاری خیلی شیک باز شد. اوایل مادرم می گفت آدم هاش غریبه اند ولی االن دیگه 
عادت کرده، البته هنوز که هنوزه خیلی راحت نیس��ت برای خرید بره اونجا. از نظر برادرم ولی این مجتمع همه 
چی��زش خوب��ه، فقط تنها ایراد کوچکی که داره اینه که وقتی از پارکینگش میای بیرون باید دو بار فرمون بگیری 

که البته کاریش نمی شه کرد. 
عرض کوچه پش��ت مجتمع خیلی کمه، باالخره دیوار خونه مردم رو که نمی ش��ه عقب برد.از اون روزها به بعد 
آهسته آهسته شهر من دیگه جایی برای خوش و بش آدم ها نبود. حاال دیگه این شهر با من غریبست؛ شهر دوران 
کودکی و نوجوانی نیس��ت. خیلی وقت نمی گذره از روزهایی که کوچه های این شهر میزبان من، توپ پالستیکی، 

تیر دروازه و بچه محل ها بود.
 نفهمیدم چی ش��د که دیگه نه توپ پالس��تیکی هس��ت، نه ب��ازی تو کوچه، نه بچه مح��ل. کوچه دیگه جای 

دوچرخه سواری بچه ها نیست، نفهمیدم چی شد که ماشین ها جای دوچرخه های توی کوچه رو گرفتن.
صبح های پاییز و زمستون دیگه لشکر بچه مدرسه ای های قد و نیم قد تو خیابون ها نیست و به جاش تا دلمون 
بخواد هجوم و ترافیک ماشین هاست. حریم امن بچه ها از محله ها به کوچه ها و از کوچه ها تا چهاردیواری خونه ها 
عقب نشس��ته.دیگه از س��ر محل تا خونه نصف نون سنگک هایی که گرفتی را تو گپ و گفت با اهالی محل تقسیم 
نمی کنی، دیگه اصال تو محل با کسی سالم علیک نمی کنی، دیگه اصال محله ای وجود نداره.شنیدم برادر مرتضی 
کاندیدای انتخابات شورای شهر شده، تصمیم دارم بهش بگم اگه قراره بزرگراهی ساخته بشه یه جور ساخته نشه 
که بین آدم ها جدایی بیاره. اگه قرار مجتمعی ساخته بشه جایی، جوری ساخته بشه که برای آدم ها راحتی بیاره 
اگه قراره خیابونی کش��یده بش��ه جایی برای پیاده ها و درد دل هاشون باشه، جایی برای معلوالن باشه، جایی برای 

گل کوچیک باشه، جایی برای نشستن زیر سایه چنار باشه، جایی هم برای زندگی باشه. 
می خوام بگم می شه به جای اینکه بقیه شهر را فروخت، یک چیزهایی مثل محبت آدم ها و زندگی را برای شهر 
خرید.می خوام بگم نظارت و مدیریت یک ش��هر کار سختیه. تخصص و دانش الزم داره، می خوام بگم انصراف بده 

و همون کار و شغل خودش را که خوب بلد هست ادامه بده. 

»تصمیمی به وسعت یک شهر«

یادداشت

36۰
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