
۱۶۳ اقتص��اددان در نام��ه ای ضمن حمایت از 
حس��ن روحانی دالیل خود را ب��رای حمایت از 
حس��ن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست 

جمهوری ایران اعالم کردند. 
به گ��زارش ایس��نا، در مت��ن نام��ه این ۱۶۳ 
اقتصاددان که از اس��اتید و اعضای هیأت علمی 

دانشگاه ها هستند، آمده است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ملت شریف و عزیز ایران
نظر ب��ه در پی��ش ب��ودن دوازدهمی��ن دوره 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری، ما اعض��ای هیأت 
علم��ی و پژوهش��گران اقتص��ادی بر خ��ود الزم 
می دانی��م نکات��ی در خص��وص فض��ای عمومی 
انتخابات به ویژه در عرصه اقتصاد با ش��ما مطرح 

کنیم. 
مردم عزیز، ش��ما به خوبی واقفید که به دلیل 
مدیریت نادرس��ت و به کار گیری سیاس��ت های 
مخرب در دولت های نه��م و دهم، اقتصاد ایران 
مسیرتخریب و اضمحالل در پیش گرفت. بخشی 
از میراث آن دوره، بی ثباتی در فضای کسب وکار، 
بح��ران بازارهای اقتص��ادی، تحریم های ظالمانه 
دولت های غربی، فس��اد گس��ترده، تورم، رکود، 
بی��کاری فراگی��ر و زمین گی��ر ش��دن بنگاه های 
اقتص��ادی ب��ر همگان مش��هود بود. بخش��ی از 
خس��ارت ها نیز به تدریج و برای نسل های آینده 

آشکار خواهد شد. 
ش��ما در س��ال ۱۳۹۲ ب��ه صحن��ه آمدی��د و 
انتخاب��ی هوش��مندانه، فض��ای امیدبخش،  ب��ا 
اطمینان  آفرین و باثباتی را برای کشور به ارمغان 
آوردی��د. دولت یازده��م، ویران��ه ای اقتصادی با 
نهادهای سیاست گذاری و کارشناسی فروپاشیده، 
انب��وه تعهدات و بدهی ها، خزانه ای خالی، تورمی 
باال، تحریم هایی س��نگین و رکودی کمرشکن را 
تحویل گرفت. گرچه طی چهار س��ال گذش��ته 
بهبود محسوس��ی در کیفیت زندگی بخش هایی 
از جامع��ه پدید نیام��ده، اما ملت بزرگ��وار باید 
بدانندکه متوقف ساختن روندهای تشدید کننده 
فق��ر و فالکت که میراث دولت قبلی بود درجای 
خ��ود کار آس��انی نب��ود؛ همان گونه ک��ه درهم 
شکستن مقاومت شدید ذی نفعان ساختار نهادِی 
مش��وِق بخش ه��ای غیر مولد، که مان��ع ارتقای 
جایگاه بخش های مولد کشور می شوند نیز امری 
نیس��ت که بدون همراهی س��ایر قوای حکومت 
قابل تحقق باشد. باید توجه داشته باشیم تحقق 
بسیاری از مطالبات مردم از عهده اختیارات قوه 
مجریه بیرون است و بنابراین نباید دستاوردهایی 

مانند
- کاهش ساالنه ۳۰ میلیارد دالر هزینه مبادله 

ناشی از سیاست های تنش آفرین دولت قبلی، 
- پیامدهای مثبت برآم��ده از مذاکرات برجام 

برای فضای کسب وکار
- کاه��ش نزدیک ب��ه ۱۰ میلیارد دالر واردات 

قاچاق به کشور
- کاستن نیمی از وابس��تگی کشور به واردات 

محصوالت کشاورزی

- مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از نزدیک 
به چهار دهه

- و کنترل جدی و مؤثر تورم را نادیده بگیریم. 
م��ا به دول��ت آینده ب��رای جب��ران خطاهای 
راهب��ردی به وی��ژه در زمینه عدال��ت اجتماعی، 
طراح��ی ی��ک برنام��ه نظام من��د ب��رای تقویت 
بخش های مولد،  مه��ار آزمندی های غیر مولدها 
تأکی��د می کنی��م. م��ا گرچ��ه به سیاس��ت های 
اقتص��ادی دول��ت یازده��م انتقاده��ای ج��دی 
داش��ته ایم، اما در انتخابات دور دوازدهم ریاست 
جمه��وری به دالی��ل زیر به جن��اب آقای دکتر 

حسن روحانی رأی می دهیم: 
۱ - با توجه به تجرب��ه دولت یازدهم، در دوره 
دوازدهم ریاس��ت جمه��وری نیز ح��ق انتقاد از 
برنامه ه��ا و سیاس��ت های دولت ب��رای منتقدان 
بی��رون از دول��ت محف��وظ خواهد مان��د و این 
احتمال اتخ��اذ تصمیمات خطی��ر و پرهزینه را 

کاهش می دهد. 
۲ - حضور دولِت منص��ِف منتقِد اصولگراِی در 
س��ایه، نعمت بزرگی اس��ت که با نق��د عملکرد 
دولت مس��تقر می تواند به تصحیح سیاست های 
دولت دوازدهم کمک کند، درحالی که با یکدست 
شدن فضای سیاسی حاکم بر کشور این نعمت از 

دولت مستقر دریغ خواهد شد. 
۳ - دولت هایی که از نظر سیاسی با بقیه قوای 
حاکمیت یکدس��ت هس��تند، معموال با انس��داد 
فضای سیاس��ی، آنگونه که تجربه دولت های نهم 
و دهم نش��ان دادند، زمینه های رش��د فسادهای 
گسترده و بی س��ابقه اقتصادی را در مقیاس های 
خانمان برانداز فراهم می سازند که هزینه های آن 
به صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر 
و نابرابری متجلی خواهد شد، درحالی که تداوم 
دولت آقای روحانی با نظارت موش��کافانه رقبای 
سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق 

فساد در مقیاس های ذکر شده خواهد شد. 
4- در دوره نخس��ت ریاس��ت جمهوری آقای 
روحان��ی ائت��الف جهانی ب��رای امنیتی س��ازی 
کش��ورمان در عرصه بین المللی ب��ا موانع جدی 
مواج��ه ش��د، درحالی ک��ه اکنون اگ��ر در دولت 
دوازدهم رقبای اصلی ایش��ان دولت را به دست 
گیرند، بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- 
یعنی محافظ��ه کاران در ایاالت متح��ده آمریکا 
و رژی��م صهیونیس��تی- خواه��د داد ت��ا ائتالف 
جدیدی را با امنیتی س��ازی مجدد کشورمان در 
س��طح بین المللی تشکیل دهند. چنین وضعیتی 
بی گم��ان هزینه ه��ای بس س��نگینی را متوجه 
رفاه عموم م��ردم و به ویژه گروه های کم درآمد و 

محروم جامعه خواهد کرد. 
5- برنامه ها و سیاست های شتابزده، بی مطالعه 
و غیرکارشناس��ی ک��ه اکنون برخ��ی کاندیداها 
مطرح می کنند می تواند به انفجار تورمی بینجامد 
و معضالت اقتصادی کنونی کشور و نابرابری بین 
اغنی��ا و طبق��ات تهیدس��ت را تش��دید کند که 
حاصل آن رش��د آس��یب های اجتماعی و درپی 
آن رخ نمودن بحران های اجتماعی و سیاس��ی و 

اش��کال مختلف ناامنی درکشورخواهد بود. برای 
اقتصاد زمین خورده ما هیچ نسخه معجزه آسایی 
وجود ندارد جزآنکه بکوشیم ثبات کنونی فضای 
اقتصاد کالن را حفظ کنیم و محیط کس��ب وکار 
را بهبود ببخش��یم و البته سیاست های اصالحی 
خود را در حوزه اقتصاد با ش��یبی مالیم و بدون 

فضاسازی های هیجانی، اجراکنیم. 
۶- اقتصاد ایران در دو س��ه سال اخیر با نرخی 
آرام رو بهب��ود رفت��ه اس��ت و اکنون در آس��تانه 
رشدی شتابان و جهش��ی امیدوارکننده قراردارد. 
آنچ��ه امروز اقتص��اد ایران بدان نی��از دارد تداوم 
ش��رایط باثبات و امیدبخش فعلی است. اقتصادی 
که س��ال ها از بی ثباتی و بی تدبیری آسیب دیده 
اس��ت زمان می برد تا اعتمادکن��د. اکنون اقتصاد 
ایران در آس��تانه اعتماد به دولت و روشن کردن 
موتوره��ای اصلی خود قرار گرفته اس��ت. بیم آن 
می رود که هرگونه تغییر در سطح سیاست گذاران 
ارشد کش��ور، این رش��ته نازک اعتماد را بگسلد 
و اقتص��اد را برای چند س��ال دیگ��ر در اغما فرو  
بب��رد. اکنون هرگونه تغییری اقتص��اد را وارد فاز 
محافظه کاری و صبر مج��دد می کند. اصلی ترین 
ش��رط ش��روع فعالیت های اقتصادی مولد، وجود 
افق روشن و با ثبات و اعتمادآمیز در اقتصاد است. 
چهار س��ال طول کش��ید تا این اقتصاد به دولت 
روحانی اعتماد کند. اکنون هرگونه تغییر، یک بار 
دیگ��ر اقتصاد را وارد فاز صب��ر و انتظار می کند و 

این به معنی یک دوره جدید رکود است. 
مردم عزیز ایران، 

ما در آستانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست 
یا دو فرد قرار نداریم. ما در آس��تانه انتخاب بین 
عقالنی��ت یا احساس��ات هیجان��ی، انتخاب بین 
تداوم یک جامعه کودکواره یا عبور به یک جامعه 
بالغ و در نهایت انتخاب بین یک جامعه توس��عه 
نیافته یا حرکت ش��تابان به س��وی توس��عه قرار 
داریم. انتخاب امروز ما انتخاب میان دو فرد یا دو 
شعار یا دو قول وقرار نیست، انتخاب میان ماندن 

در گذشته و تکرار آن یا عبور به آینده است. 
به شما اطمینان می دهیم که با توجه به تجربه 
و دانش خود در حوزه مس��ائل اقتصاد ایران، در 
ش��رایط فعلی کش��ور با توجه ب��ه کاهش قیمت 
نفت و نیاز به تداوم فرآیند بازس��ازی و نوسازی 
ناش��ی از آواربرداری های تخریب سال های قبل، 
امکانات کشور تحت هیچ شرایطی امکان اجرای 
وعده  یارانه های گس��ترده و ایجاد اش��تغال های 
نجومی را ندارد. ش��ک نکنید ک��ه هرگونه قولی 
که به شما وعده رفاه یا اشتغال یک شبه را بدهد 
یک فریب انتخاباتی اس��ت و دود آن به س��رعت 
با شکل گیری یک تورم افسارگسیخته، به چشم 

خود شما خواهد رفت. 
امید اس��ت که ب��ا رأی ش��ما و موفقیت آقای 
روحانی در کس��ب ای��ن اعتماد و ب��ا همگرایی 
همه جانبه قوای کش��ور و ملت در یاری رساندن 
به دولت، کشور و ملت ایران شاهد دستاوردهای 
قاب��ل قب��ول و رضایت بخش برای این نس��ل و 

نسل های آینده باشد. 

رئیس جمه��ور روحان��ی گف��ت: نمی پذیریم یک 
جناحی منزوی باش��د و اقلیت��ی بخواهد بر اکثریت 
اف��کار م��ردم حکومت کند، ما چهار س��ال قبل راه 
آرامش، ایستادگی در برابر اختالفات، وحدت، اتحاد 

و همبستگی را انتخاب کردیم. 
به گ��زارش خبرآنالین ب��ه نق��ل از خبرگزاری ها، 
حجت االس��الم حس��ن روحان��ی در ادامه س��فرهای 
تبلیغاتی انتخابات ریاس��ت جمهوری به لرستان سفر 
کرد و در جمع مردم خرم آباد گفت: درود و سالم من 
بر همه خطه های لرنش��ین ایران. م��ردم خرم آباد در 
دفعات گذش��ته من به خدمت شما رسیدم و شما را 
دیدم ولی امروز شور دیگری را در شما می بینیم. شما 
آمده اید تا بگویید روحانی بار دگر خدمتگزار شما باشد. 
او ب��ا بی��ان اینکه افتخ��ار من خدم��ت به مردم 
ایران و لرس��تان اس��ت، گفت: ما راه��ی را انتخاب 
کرده ایم ب��ه نام اتحاد و وح��دت ملت صددرصدی 
ای��ران. می خواهیم هم��ه جناح ها و هم��ه گروه ها، 
هم��ه اصالح طلبان، هم��ه اصولگرای��ان، معتدالن، 
اقوام و مذاهب همگی در کنار ایران متحد باش��یم. 
نمی پذیری��م یک جناح��ی منزوی باش��د و اقلیتی 
بخواه��د بر اکثری��ت افکار مردم حکوم��ت کند، ما 
چهار س��ال قبل راه آرام��ش، ایس��تادگی در برابر 
اختالف��ات، وحدت، اتحاد و همبس��تگی را انتخاب 
کردیم. اصالحات منزوی نخواهد شد. در آن فضای 
وحدت و آرامش کشور را به سمت پیشرفت و تعالی 
آماده کردیم. ما مسیر درست و صحیحی را انتخاب 

کردیم. 
اهم سخنان روحانی از این قرار است: 

* امروز روز مش��ارکت عمومی مردم ایران است. 
ح��ق بزرگ م��ردم، حق مش��ارکت و حض��ور پای 
صندوق آرا برای س��اختن ایران س��ربلند و پرآوازه 
اس��ت. من از شما می پرسم آرامش در کشور بیشتر 
اس��ت یا در س��ال ۹۱؟ آی��ا بازار کاال در س��ال ۹۱ 
آرام تر ب��ود یا امروز؟ وقتی قیمت اجناس س��اعتی 

در سال ۹۱ باال می رفت شما امروز احساس آرامش 
نمی کنید؟ ما امروز هم مش��کالت بس��یاری داریم 
ولی بس��یاری از مجتمع های کشاورزی و دامپروری 
شما که سال ۹۱ تعطیل بود، امروز راه اندازی نشده 

است؟ آیا کشاورزی بهتری امروز نداریم؟ 
* دو ه��دف ب��زرگ را در چه��ار س��ال آین��ده 
دست به دست هم باید دنبال کنیم؛ نخست رفع فقر 
و محرومیت در ایران اس��ت. می گویند چرا حقوق 
بازنشس��تگان و کارمندان را افزایش داده اید؟ قبال 
بازار نفت ما دس��ت عربستان بود. باید بتوانیم نفت 
بیشتری تولید کنیم و بفروشیم. امروز که پول نفت 
ما یک مقدار بیشتر شده، تصمیم گرفتیم این پول 
را به محرومان بدهیم. آنها می گویند تحریم ها باید 
ادامه می یافت تا کاسبان تحریم جیب های شان پرتر 
می شد. از دلواپسان هراس��ی نداریم. ما می گوییم 
باید بتوانیم نفت بیشتری تولید کنیم و بفروشیم. 
ما می گوییم باید قدرت مالی کشور بیشتر و بیشتر 
ش��ود و نخس��تین قدمی که برداشته می شود این 

است که زندگی محرومان بهبود یابد. 
*ما جمع ش��ده ایم تا راه پیش��رفت را در کش��ور 
ادامه بدهیم؛ جمع ش��ده ایم ت��ا بگوییم که اعتدال 
قطع نمی ش��ود، م��ا آمده ایم بگوییم ک��ه منتقدان 
ه��م می توانند حرف بزنند و همانطور که در ش��عار 
انتخاباتی ام گفتم نخس��تین کالم آزادی است، دوم 

امنیت و سوم پیشرفت. 
*مردم بدانید روز جمعه، روز پیروزی ملت ایران 
است. ما برای چهار س��ال تصمیم می گیریم، مردم 
عزی��ز باید همه ب��رای ایران بیایید، اگ��ر همه پای 
صندوق های رأی بیایید آن��گاه می توان راه را ادامه 
داد. ما باید کش��ور را برای پیش��رفت شایسته نسل 

آینده آماده کنیم. 
*ع��ده ای می خواهند ب��ا دادن پول چند صباحی 
ش��ما را بفریبند و س��پس اجناس را گران کنند. ما 
ای��ن را نمی خواهی��م، جوانان ما به ش��غل پایدار و 

درآمد مکفی نیاز دارند. کشور ما نیازمند راه اندازی 
بنگاه های تولیدی است. 

*برخ��ی می گویند اگر دولت یازده��م ادامه یابد 
یارانه ها قطع می ش��ود اما آنه��ا دروغ می گویند. ما 
پرداخت یارانه ها را ادام��ه می دهیم اما دادن یارانه 
کافی نیست. ما با توسعه سمن های کاالهای غذایی، 
توس��عه کش��اورزی، افزایش حقوق بازنشستگان و 

کارمندان و... به موفقیت می رسیم. 
*من با شما مردم عهد می بندم که دولت یازدهم 
ب��ه ش��ما آزادی بیش��تری داد و در دولت دوازدهم 
دس��ت ب��ه دس��ت ه��م در براب��ر انحصارگرایان و 
اقتدارگرایان می ایستیم. ما با همه نهادهای انقالبی 
دوس��ت و برادر هس��تیم ولی ما قیم نمی خواهیم. 
به س��پاهیان و ارتش��یان خود افتخار می کنیم، اما 
می گوییم هر کس بای��د کار خود را انجام بدهد. ما 
دست نظامیان را می بوس��یم ولی نظامیان باید کار 
نظامی خود را ادامه دهند. به کار خود بازگردید که 

کار خویش نیکوست. 
*روز جمعه ما ایران جدیدی را خواهیم س��اخت. 
ما روز جمعه می گوییم که دوران پرونده سازی پایان 
یافته اس��ت و ب��ا رایی  که می دهیم ب��ا صدای بلند 
می گوییم تخریب و نابودی اخالق پایان یافته است. 
ما پای صندوق های  آرا می رویم و با آرامش، امنیت، 
وحدت و پیش��رفت بیشتر ایران را خواهیم ساخت. 
روز جمعه تنها به صندوق های آرا نروید بلکه ۱+۱۱ 

به پای صندوق های رأی بروید. 
* اختالف��ات هرگ��ز، تبعیض هرگ��ز، فقر هرگز، 
بی��کاری هرگز، اعتی��اد هرگز، ویژه خ��واری هرگز، 
فساد هرگز، زمین های نجومی هرگز و سوءاستفاده 
از مقدس��ات هرگز. بر اعتدال سالم، بر تدبیر سالم، 
بر امید سالم، بر اس��الم و رحمت و رحمانی سالم، 
بر اشتغال سالم، بر آزادی سالم، بر امنیت سالم، بر 
پیشرفت س��الم، بر آبادانی لرستان سالم و به مردم 

لرستان سالم. 
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از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد

پروژه های اولویت دار بانک مرکزی 
در سال 9۶

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

آشفتگی نظام صدور مجوزها

مردم به کدام برنامه اقتصادی رای می دهند؟

چهارراه رقابت نامزدها
۳سرمایه، اشتغال، تولید، مسکن

۱۱

بازاریابی چریکی در شبکه های اجتماعی

بازاریابی و فروش

۱۱

مهدی تقوی
استاد اقتصاد دانشگاه 

عالمه طباطبایی

سرمقاله
 روشنی چشم اقتصاد ایران

در سال 9۶

ادام��ه  س��ال   ،۹۶ س��ال 
دول��ت  مثب��ت  دس��تاوردهای 
یازدهم در عرصه اقتصاد اس��ت. 
نرخ  توانس��ت  یازده��م  دول��ت 
رش��د منفی اقتصاد را که نتیجه 
عملکرد اقتصادی دولت های نهم 
و دهم بود، به نرخ مثبت تبدیل 
کند. به نظر می رسد با ادامه این 
روند نرخ تعیین شده رشد محقق 
ش��ود.   ب��ه نظر م��ن نمی توان 
می��زان دقی��ق رش��د اقتصادی 
س��ال ج��اری را پیش بینی کرد، 
ام��ا ش��واهد نش��ان می دهد که 
رش��د اقتصادی سال ۹۶، نسبت 
به سال ۹5 بیشتر است. مقایسه 
دو دول��ت روحانی و احمدی نژاد 
نش��ان می ده��د ک��ه عملک��رد 
اقتصادی دولت یازدهم به مراتب 

مؤثرتر و کارا تر از دولت...
۳2



محسن صفایی فراهانی: 
قالیباف و رئیسی با مسائل اقتصاد ایران 

غریبه اند
محسن صفایی فراهانی، علت خالی تر نشدن سفره های مردم 
را برنامه ریزی دولت روحانی می داند. او از جمله چهره هایی است 
که در برنامه ریزی های سیاسی و اقتصادی کشور حضور داشته 
و پی��ش از انقالب نیز به فعالیت در بخش خصوصی مش��غول 
ب��وده اس��ت. او در گفت وگو با خبرآنالین درب��اره دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری و برنامه های اقتصادی نامزدها 

صحبت کرده است. 
صفایی فراهانی درباره واقعی��ت ۱۲میلیارد دالری قاچاق در 
اقتصاد ایران گفت:»اصل فس��اد به بن��ادری برمی گردد که در 
دولت اصالحات اعالم ش��د آنها تحت کنترل دولت نیستند و 
تعداد آنها بیش از حد اس��ت. بیش از ۱00 مبدا ورودی هست 
که دولت هیچ امکانی در آن ندارد و نیروی انتظامی هم با آنها 
آش��نا است و کنترلی ندارند. بارها مشخص شده است که این 
بنادر در اختیار چه کس��انی اس��ت. وقتی از این تعداد بندر به 
صورت آزاد جنس وارد می شود و اجازه نمی دهند گمرک ورود 
کند، طبیعی است که قاچاق از طریق کول بری اتفاق نمی افتد. 
تمام این ها را افرادی با کانتینر وارد می کنند. غیر  از این بنادری 
که تحت سیطره عده ای خاص قرار دارد و قدرت آنها در کشور 
بیش از هر کس��ی اس��ت و عمال امکان استقرار گمرک وجود 

ندارد، از مبادی دیگری این حجم از قاچاق وارد نمی شود.«
صفایی فراهانی افزود:»هی��چ اراده ای برای کنترل این بنادر 
وجود ندارد. هم آقای رئیس��ی و هم بقیه کس��انی که در قوه 
قضایی��ه بوده اند کامال با این قضیه آش��نایی دارند و بحث این 
دولت و دولت قبل نیس��ت. رئیس جمه��ور قبلی هم حتی از 

عبارت برادران قاچاقچی استفاده کرد.«
نماین��ده پیش��ین مجل��س درب��اره برنامه ه��ای اقتصادی 
کاندیداه��ای اصولگرا بیان ک��رد: تمام آنچه ای��ن آقایان ارائه 
می دهند، نقد عملکرد دولت احمدی نژاد در قالب روحانی است. 
این کاندیداها اصال برنامه اقتصادی ارائه نمی دهند. آنها منتقد 
عملکرد دولت احمدی نژاد هس��تند، منتها در قالب این دولت 
بحث می کنند! آنچه اتفاق افتاده، در دولت دهم مسئله داشته 
است. اگر درآمد مردم پایین آمده، از سال ۸۶شروع شده و در 
بانک مرکزی آمارهای رس��می آن مشخص است. در سال ۸۸، 
پیش از اینکه دوره دوم احمدی نژاد شروع شود، در اوج دوران 
وفور نفتی، درآمد مردم شروع به کاهش کرد و آثار آن را امروز 
می بینیم. امروز سفره مردم رنگین نشده، ولی خالی تر هم نشده 
است! علت خالی تر نشدن هم برنامه ریزی دولت روحانی بوده 
اس��ت. نه آقای رئیس��ی و نه میرس��لیم که تا به حال صحبت 

کردند، هیچ برنامه ای ارائه ندادند.«
وی درب��اره بحث افزایش یارانه از س��وی نامزدهای اصولگرا 
تصریح کرد:»آقای هاش��می طبا درست پاسخ دادند. می شود 
یارانه را صد برابر کرد، اما به چه قیمتی؟ اگر قرار است ۱00هزار 
تومان بدهیم و میلیون ها از جیب مردم برداریم چه کرده ایم؟ 
نان مردم سه برابر شد، کرایه چهاربرابر شد، اگر قرار است یارانه 
دهید و سپس از جیب مردم بردارید، کمک به قشر آسیب پذیر 
نکرده ای��د. با روش هایی که نه روی تورم و س��ایر ش��اخص ها 
تأثیر بگذارد، فقط باید به بهزیس��تی و تامین اجتماعی از نظر 
آموزشی و تغذیه رسید و شرایطی فراهم کنیم که زندگی عادی 
داشته باش��ند. پرداخت یارانه دفعه قبل باعث شد تورم ایران 
به ۴0درصد برس��د و این روش ها نشان می دهد کار اقتصادی 
اف��رادی که ب��ه این  کاندیداها س��رویس و اطالعات می دهند، 
چقدر ضعیف هستند و چقدر مسئله مردم، مسئله شان نیست! 
طبیعی است با چهاربرابر کردن یارانه، باید مطمئن باشیم که 

ونزوئال می شویم.«

او درباره اینکه در نهایت پیروز نبرد مناظره ها چه کس��ی 
بوده اس��ت، ادامه داد:»نمی شود گفت پیروز چه کسی بود. 
باید بگوییم چه کس��ی توانس��ت در قالب زمانی که داشت، 
م��ردم را متقاع��د کند ک��ه واقع��ا برنامه دارد. م��ن تصور 
می کن��م که اکث��ر افراد نش��ان دادند فاقد برنامه هس��تند. 
آقایان جهانگیری و روحانی زمانی که می خواستند از برنامه 
صحب��ت کنند، آقای قالیباف اجازه ندادند. به هر حال آقای 
جهانگی��ری به خاطر اینکه چهارس��ال اس��ت مع��اون اول 
هس��تند، اطالعات واقعی و میدانی زیادی دارند و موثق تر از 
بقیه صحبت کنند. اما به خاطر حمالتی که به آقای روحانی 
می کردن��د، روحانی و جهانگیری بیش��تر در تالش بودند به 

این اتهام ها پاسخ دهند.«
صفایی فراهانی درباره برنامه های اقتصادی ابراهیم رئیسی 
تأکید کرد:»صحبت های رئیسی نشان داد ایشان اصال بحث 
طرح جامع مالیاتی را نمی شناسند و نمی دانند پیاده کردن 
این طرح برای کش��ور ۸0میلیونی با بهترین مشاوران سه تا 
چهار س��ال طول می کشد. بعد ایش��ان می گوید من همان 
س��ال اول مش��کل مالیاتی را حل می کنم و از محل درآمد 
آن به م��ردم کمک می کنم! این نش��ان می دهد چقدر آدم 
باید راجع به مس��ائل کش��ور غریبه باشد و ادعا مطرح کند. 
این جای نگرانی دارد برای هر پس��تی که این ها در کش��ور 
دارند یا در آینده داشته باشند. این نشان می دهد آنها چقدر 
نسبت به مشکالت ش��ناخت دارند و بعدا در همان پست ها 
هم ناموفق خواهند بود. چه بسا در کنارشان اتفاقات زیادی 
بیفتد و آنها اصاًل متوجه نش��وند. ک��م اطالعی و ضعف آنها 
برای مدیریت کشور بیشترین چیزی بود که در این مناظره 

خود را نشان داد.«
او درباره برنامه های دیگر نامزد اصولگرا، محمدباقر قالیباف 
نی��ز گفت:»بی منطق ترین حرف در کل مناظره، این بود که 
آقای قالیباف راجع به زمینی متعلق به ۲۶ سال پیش حرف 
می زدند. این خانه نه برای دوره ریاس��ت جمهوری ایشان و 
نه دوره ش��ورای امنیت ملی ایش��ان بوده است. تازه، جدا از 
آنکه قیمت زمین در آن زمان بس��یار کم بوده اس��ت. تمام 
بحث های مناظره نشان می دهد آقایان فاقد برنامه اقتصادی 
بودند. بیش��تر س��عی می کردند با تارومار کردن، جنبه هایی 
منفی را از افراد و اش��خاص مط��رح کنند. این جای نگرانی 
دارد برای کش��وری که این افراد مردان دولتی و اجرایی اش 
بودند. ایشان ۱۲ سال است شهردار تهران هستند، پیش از 
آن پنج س��ال رئیس نیروی انتظامی کشور بود و قبل از آن 
فرمانده سپاه بودند. وقتی این اطالعات را می دهند و طوری 
وانمود می کنند که خودش��ان در همه چیز بی تقصیر بودند، 

این ها برای کشور جای نگرانی دارد.«

مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اس��المی در گزارش��ی راهکاره��ای 
ایجاد تس��هیل در صدور مجوزهای 
کس��ب و کار را بررس��ی کرد و چهار 
ایراد و کاس��تی در ح��ذف مقررات 

مزاحم را برشمرد. 
به گ��زارش  »فرصت امروز« دفتر 
مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های 
مجلس در قال��ب  »گزارش نظارتی 
درب��اره اج��رای قوانین مرب��وط به 
محیط کسب و کار« راهکارهای ایجاد 
تس��هیل در روند ص��دور مجوزهای 
کس��ب و کار را مورد بررسی قرار داد 
و درهم تنیدگی و تشتت نظام صدور 
مجوزها را از جمله چالش های جدی 

حوزه کسب و کار قلمداد کرد. 
در گ��زارش مرک��ز پژوهش ه��ای 
مجل��س آمده اس��ت که ب��ا مطرح 
ش��دن مس��ئله تعدد و دست و پاگیر 
ب��ودن مراح��ل و ش��رایط ص��دور 
مجوزه��ا به عنوان یک��ی از معضالت 
سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران 
و پی ب��ردن سیاس��ت گذاران به آثار 
نامطل��وب وضعیت ج��اری مجوزها 
برای محیط کس��ب و کار، اش��تغال و 
به طور کلی اقتصاد کش��ور، باالخره 
نهادهای قانونگذاری واجرایی مسئله 
مجوزها را در زمره اولویت های خود 
قرار دادند و احکامی در این خصوص 

به تصویب رسیده است. 
در این گزارش اش��اره شده است 
که اجرای احکام وضع شده مستلزم 
توج��ه و همت��ی بی��ش از وضعیت 
کنون��ی اس��ت. احص��ای مجوزهای 
کس��ب و کار و اعالم آنه��ا در پایگاه 
اطالع رس��انی مجوزهای کسب و کار، 
باوج��ود آنکه ممکن اس��ت در وهله 
اول کاری س��اده و صرف��اً اداری به 

نظر برس��د، به ش��دت پیچیده بوده 
و دس��تگاه متولی ای��ن حکم قانونی  
)وزارت امور اقتص��ادی و دارایی( را 
با چالش های جدی مواجه س��اخته 
اس��ت. از جمله دالیل این وضعیت، 
درهم تنیدگی و تش��تت نظام صدور 

مجوزهاست. 
قان��ون  م��اده)7(  براس��اس 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 
قانون اساس��ی و اصالحات بعدی آن 
و به ط��ور خاص م��اده)57(  »قانون 
رقابت پذی��ر  تولی��د  موان��ع  رف��ع 
کش��ور«   مال��ی  نظ��ام  ارتق��ای  و 
)مص��وب۱39۴/۲/۲0(، کلیه مراجع 
صادرکنن��ده مجوز، موظ��ف بوده اند 
ش��رایط،   ،۱39۴/5/۲7 تاری��خ  ت��ا 
فرآیند و انواع مجوزهایی را که صادر 
می کنند، ب��ه همراه مبان��ی قانونی 
مربوطه به »هی��أت مقررات زدایی و 
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« 
ارسال کنند. همچنین هیأت مذکور 
موظف شده اس��ت حداکثر تا همان 
مراح��ل  و  ش��رایط  ضرب االج��ل، 
ص��دور مجوزها و همچنی��ن هزینه  
صدور آنها را کاهش داده و ش��رایط 
ص��دور مجوزهای کس��ب و کار را به 
تفکی��ک هر کس��ب و کار در »پایگاه 
کسب و کار«  مجوزهای  اطالع رسانی 

اعالم کند. 
با در نظر گرفتن تالش های انجام 
ش��ده برای اجرای م��اده )7( قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل چهل و 
چهارم قانون اساسی و اصالحات آن، 
به وی��ژه ماده  )57( قانون رفع موانع 
تولی��د رقابت پذی��ر و ارتق��ای نظام 
مالی کش��ور، در مجموع مشاهدات 
میدان��ی و درخواس��ت های متع��دد 
واصله از شهروندان نشان می دهد با 

وجود گذش��ت حدود هشت سال از 
تصویب مت��ن اولیه ماده مورد بحث 
در قال��ب م��اده  )7( قان��ون اجرای 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 
قانون اساس��ی، دریاف��ت مجوزهایی 
ب��رای فع��االن اقتص��ادی همچنان 
به عن��وان یک معض��ل مطرح بوده و 
در موارد بسیاری دشوار است. توجه 
دوباره و دقیق تر به قس��مت ابتدایی 
م��اده)7(، عدم توفی��ق مجریان این 
حکم قانونی را بهتر نش��ان می دهد:  
»به منظور تس��هیل س��رمایه گذاری 
در ای��ران، مراجع ص��دور مجوزهای 
و  ش��رایط  موظفن��د  کس��ب و کار 
فرآین��د صدور یا تمدی��د مجوزهای 
کس��ب و کار را به نحوی ساده کنند 
که هر متقاضی مجوز کسب و کار در 
صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه 
اطالع رس��انی مجوزهای کسب و کار، 
بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز 

مورد نظر خود را دریافت کند.«
نشان  بررس��ی های صورت گرفته 
می دهد در حال حاض��ر نمی توان به 
هیچ وجه مدعی ش��د ک��ه متقاضی 
کس��ب و کار قادر اس��ت  »در صورت 
ارائ��ه م��دارک مص��رح در پای��گاه 
اطالع رسانی مجوزهای کسب و کار«، 
»در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد 

نظر خود را دریافت کند.«
نگاه��ی اجمال��ی به م��اده )7( و 
اصالحیه ه��ای آن نش��ان می ده��د  
اطالع رس��انی مجوزه��ای  »پای��گاه 
کسب و کار« برای ساماندهی مجوزها 
از ن��گاه قانونگذار نقش محوری دارد 
و ای��ن گزارش نظارتی نیز بر ارزیابی 
کیفیت همین پایگاه متمرکز ش��ده 
اس��ت. توضیح اینک��ه اراده و هدف 
قانونگذار از وض��ع این حکم، حذف 

مجوزهای مبهم، موازی و دس��ت و 
پاگیر در محیط کسب و کار و سپس، 
در دس��ترس ق��رار گرفت��ن منبعی 
مطمئ��ن و قاب��ل اتکا ب��رای فعاالن 
اقتصادی، با هدف تأمین ش��فافیت، 
س��هولت آگاهی و اطالع از ش��رایط 
نحوه آغ��از فعالیت اقتص��ادی و در 
نهایت  »تس��هیل س��رمایه گذاری«  
)مقرر در ابت��دای ماده 57( و بهبود 
محی��ط کس��ب و کار در ای��ران بوده 
اطالع رسانی مجوزهای  پایگاه  است. 
کس��ب و کار، قرار است انجام این کار 

ویژه مهم را میسر سازد. 
باوج��ود  و  بررس��ی ها  براس��اس 
تالش های انجام ش��ده و قابل تقدیر 
در پای��گاه اطالع رس��انی مجوزهای 
کسب و کار، کاستی هایی به شرح زیر 

قابل مشاهده است: 
۱- م��الک برگزیدن و ق��راردادن 
۴3 عنوان دس��تگاه اصلی در پایگاه 
و  اصل��ی«  »دس��تگاه  به عن��وان  
بارگذاری مجوزهای آنها، مش��خص 
نیس��ت. ش��ایان ذکر اس��ت شمول 
قان��ون اج��رای سیاس��ت های کلی 
اص��ل چهل و چهارم قانون اساس��ی، 
حتی بس��یار فراتر از  »دستگاه های 
اجرایی«  )مندرج در ماده۸۶( قانون 
مذک��ور اس��ت و ب��ه همی��ن دلیل، 
قانونگ��ذار از عبارت  »مراجع صدور 
مجوزه��ای کس��ب و کار« در ابتدای 
م��اده)7( اس��تفاده کرده اس��ت. اما 
به نظر می رس��د نهاد متولی اجرای 
حکم ماده)7(، بدون در نظر داشتن 
مالکی برای نهادها و دس��تگاه های 
مش��مول حکم مذکور، به فهرس��ت 
نهادها و دستگاه های همکاری کننده 
زمان��ی  ب��ازه  فرآین��د در  ای��ن  در 
انتش��ار گزارش ها، به عنوان فهرست 

دس��تگاه های اصلی در پایگاه بسنده 
کرده است. 

اطالع رسانی  پایگاه  دیگر  ۲-نقص 
مجوزهای کسب و کار، عدم بارگذاری 
برخی از مشخصات مجوزها است. در 
مواردی، اساساً مشخصات مجوزهای 
کسب و کار در خصوص دستگاه اصلی 

در پایگاه بارگذاری نشده است. 
3- ع��دم تصری��ح ی��ا ابه��ام در 
خصوص م��دارک الزم برای دریافت 
مجوز، از دیگر نقص های پایگاه است. 
۴-یک��ی دیگر از نقص های پایگاه، 
ع��دم تصریح زمان م��ورد نیاز برای 
صدور برخی مجوزهاس��ت؛ نکته ای 
که در ماده)57( قانون سیاست های 
کل��ی اص��ل چه��ل و چه��ارم قانون 
اساسی، تصریح و تأکید شده است. 

ای��ن نکته قابل توجه اس��ت که از 
مهلت س��ه ماه تعیین ش��ده توسط 
قانونگ��ذار ب��رای اج��رای این حکم 
قانون��ی در آخری��ن اصالحیه آن به 
موجب ماده )57(  »قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
)مص��وب۱39۴/۲/۲0(،  کش��ور«  
بی��ش از یک س��ال و نیم گذش��ته 
اس��ت. چنان که در گزارش اش��اره 
ش��ده، ماحصل آنچه در پایگاه قابل 
دسترس اس��ت، هم با آنچه در نظر 
قانونگ��ذار ب��وده فاصل��ه دارد و هم 
برای ش��هروندان متقاض��ی دریافت 
مجوز و ش��روع کس��ب و کار، چندان 
قابل اس��تفاده و راهگشا نیست. لذا 
ضروری اس��ت وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، در اس��رع وق��ت، با اجرای 
کامل احکام قانونی، به س��اماندهی 
مجوزه��ای  اطالع رس��انی  پای��گاه 
کس��ب و کار و تکمی��ل اطالع��ات و 
تصحیح ایرادهای آن، همت بگمارد. 

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

آشفتگی نظام صدور مجوزها

وزی��ر راه و شهرس��ازی اعالم ک��رد: راه اندازی 
س��ایت های مجازی که به ثبت نام مس��کن برای 
ارائه خانه به مردم انجام گرفته کالهبرداری است. 
به گزارش ایسنا، پس از آنکه یکی از نامزدهای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری اقدام ب��ه راه اندازی 
سایتی کرده که در آن برای خانه دار کردن مردم 
نام نویسی می ش��ود، وزیر راه و شهرسازی اعالم 
کرد: وارد شدن به چنین فضاهایی درست نیست. 
عباس آخوندی در جمع خبرنگاران گفت: ورود 
به چنین عرصه ای نیاز به پیگیری مقدمات قانونی 
دارد و نمی توان صرفاً با راه اندازی یک سایت اقدام 

به نام نویسی از مردم کرد. 
به گفته وی، در صورتی که شرایط تغییر نکند 
ام��کان پیگیری قضای��ی و قانونی چنین اقدامی 
وج��ود خواهد داش��ت.  وزیر راه و شهرس��ازی با 
بیان اینکه یک ش��هروند عادی نمی تواند نسبت 
به س��اخت یک سامانه مجازی و ثبت نام از مردم 
اق��دام کن��د، گفت: نمی ت��وان ب��رای واحدهای 
مسکونی که صاحب دارند تکلیفی جدید مشخص 
کرد و به نظر می رسد این موضوع بیشتر شبیه به 

کالهبرداری است و فرآیند خرید رأی باشد. 
وی درب��اره آخرین وضعیت راه اندازی صندوق 
توس��عه حمل ونقل نیز توضیح داد: این صندوق 
در برنامه شش��م توسعه با پیشنهادی رسمی به 
مجل��س ارائه ش��د و نماین��دگان آن را تصویب 
کردن��د. ما به دنبال آن هس��تیم ک��ه با تعیین 
اعتبارات الزم برای این صندوق کار تأمین مالی 

پروژه های زیرساختی سرعت بگیرد. 
آخون��دی ادام��ه داد: طب��ق برنامه ریزی های 
صورت گرفته برای زیرس��اخت های حمل ونقل 
در مجلس ششم اعتبار 500 هزار میلیارد تومانی 
در نظر گرفته شده اس��ت که قطعاً برای اجرای 
این سیاست ها نیاز به ورود بخش خصوصی وجود 

خواهد داشت. 
وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه در دولت 
یازده��م بخش خصوصی در چهار عرصه مختلف 
حمل ونقل فعال ش��ده اس��ت، تأکید کرد: ما به 
دنبال آن هستیم که از یکسو با حمایت صندوق 
توس��عه مل��ی بخش خصوص��ی را در پروژه های 

زیربنایی حمایت کنیم و از سوی دیگر با تضمین 
س��رمایه گذاری در این عرصه ها ش��رایط را برای 
ورود س��رمایه گذاران بدون دغدغه خاطر فراهم 

آوریم. 
وی خاط��ر نش��ان کرد: ب��رای آنک��ه عرصه 
حمل ونق��ل ایران ش��رایط بهتری پی��دا کند از 
یکس��و ورود س��رمایه گذاران موضوعی غیرقابل 
چشم پوش��ی خواهد ب��ود و از س��وی دیگر باید 
ش��رایط برای مدیریت مناب��ع مالی چه از طریق 
صندوق توس��عه و چه هدفمند کردن یارانه ها و 
عوارض س��وخت و عوارض جاده ای اوضاع برای 

توسعه این بخش از اقتصاد ایران فراهم شود. 

عده ای برای اموال مردم کیسه دوخته اند
همچنی��ن معاون مس��کن و س��اختمان وزیر 
راه و شهرس��ازی ب��ا تأکی��د بر آنک��ه راه اندازی 
س��امانه مس��کن از س��وی یکی از کاندیداهای 
ریاس��ت جمهوری، قانونی نیس��ت، گفت: مردم 
مراقب باش��ند. ع��ده ای برای اموال ش��هروندان 
کیس��ه دوخته ان��د.  حام��د مظاهری��ان درباره 
راه اندازی س��امانه مسکن از سوی قالیباف گفت: 
به طور قطع این س��ایت قانونی نیست و قطعه ای 
جدید از پوپولیست ایرانی است.  وی ادامه داد: به 
نظر می رس��د برخی قصد دخالت در اموال مردم 
را دارند و این عین تشویش اذهان عمومی است. 
معاون مس��کن و ام��ور س��اختمان وزارت راه 
و شهرس��ازی با بیان اینکه مشخص نیست این 
س��ایت از چه بانک اطالعات مس��کنی استفاده 
می کن��د و واحدهای��ی را که به مردم پیش��نهاد 
می دهد برای چه کسی است، گفت: مردم مراقب 
باش��ند. به طور قطع این سایت نمی تواند قانونی 
باش��د و گویا ع��ده ای برای اموال مردم کیس��ه 
دوخته اند.  مظاهریان افزود: س��ایت مسکن که 
گفته می ش��ود از س��وی قالیباف راه اندازی شده 
است، نه توجیه قانونی دارد و نه توجیه برنامه ای. 
وی تأکی��د ک��رد: ای��ن ادامه سیاس��ت های 
پوپولیستی برخی از نامزدهای دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری است و توجیه عقلی 

نمی تواند داشته باشد. 

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی گفت آزادراه 
تهران- شمال طی ۱7 سال گذشته، ۱7درصد 
پیش��رفت فیزیکی داشته اس��ت و این رقم در 

دولت یازدهم به ۸3درصد رسیده است. 
ب��ه گ��زارش ش��رکت س��اخت و توس��عه 
زیربناهای حمل و نقل کش��ور، خیراهلل خادمی 
ادامه داد: پیش��رفت فیزیکی قطعه یک آزادراه 
تهران- ش��مال در دولت یازدهم به ۲/9درصد 

رسیده است. 
او تسهیل سفر به استان های شمالی کشور را 
یکی از اقدامات مهم در دولت یازدهم برشمرد 
و گفت: با گشایش گلوگاه های ترافیکی منتهی 
به ش��مال کش��ور تا پایان س��ال  جاری بخش 
عمده ای از ترافیک این محورها کاسته می شود 
و عالوه بر کوتاه ش��دن مس��یر و کاهش زمان 

سفر، ایمنی نیز افزایش خواهد یافت. 
وی افتت��اح بخش��ی از ای��ن مس��یرها طی 
چهار س��ال گذش��ته را مه��م ارزیاب��ی کرد و 
افزود: بهس��ازی محور هراز، اح��داث باند دوم 
رودهن- فیروزکوه- قائم ش��هر، محور قزوین- 
الموت- تنکابن، آزادراه تهران- شمال و آزادراه 
منجیل-رودب��ار پروژه های��ی هس��تند که طی 
چهار سال گذشته بخش هایی از آنها زیر عبور 
ترافیک قرار گرفته اس��ت و عملیات اجرایی و 
مطالعات بخش های باقیمانده نیز تا پایان  سال 

جاری به اتمام می رسد. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی محور هراز را 
یک��ی از کوتاه تری��ن و زیباتری��ن کریدورهای 
ارتباط��ی پایتخت و مرکز کش��ور به س��واحل 
ش��مالی دریای خزر برش��مرد و عن��وان کرد: 
محور ه��راز با اتصال پل��ور- گزنک- بایجان و 
در انتها شهر آمل دسترسی استان های مرکزی 
را به ش��مال کشور فراهم می کند و طول قابل 

 بهره برداری آن ۱0۱ کیلومتر است. 
خادم��ی پیش��رفت فیزیکی این پ��روژه را تا 
ابتدای دولت یازده��م ۲5درصد عنوان کرد و 
گف��ت: با توجه ب��ه قرار گرفتن ای��ن پروژه در 
منطقه کوهس��تانی و صعوبت اجرای عملیات 
این محور طی چهار س��ال گذش��ته ۶0درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است و در حال حاضر 
5۸کیلومتر آن به بهره برداری رسیده است. 

وی اح��داث باند دوم روده��ن- فیروزکوه- 
قائم ش��هر را پ��روژه دیگر در راه ه��ای منتهی 
به ش��مال کش��ور دانس��ت و خاطرنشان کرد: 
بان��د دوم روده��ن - فیروزکوه- قائم ش��هر به 
ط��ول ۱۸7 کیلومت��ر به دلیل واقع ش��دن در 
کریدور شمال به جنوب، مناسب ترین کریدور 
ارتباطی بین مراکز استان های تهران، سمنان، 
مازندران و گلستان است که کلیه بار ترانزیتی 
اس��تان های مزب��ور و خصوص��اً منطق��ه ویژه 
اقتص��ادی بندر امیرآب��اد از طریق این کریدور 
ب��ه مناطق مرک��زی و جنوبی خصوص��اً بنادر 
جنوب کشور و آب های گرم خلیج فارس حمل 

می شود. 
خادمی افزود: پیش��رفت فیزیکی این پروژه 
نی��ز تا ابت��دای دولت یازده��م 35درصد و در 
دولت یازدهم به 95درصد رس��یده است و در 

سال ۱39۶ به بهره برداری کامل می رسد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی اقدامات صورت 
گرفته در منطقه یک آزادراه تهران- شمال در 
طول دولت تدبیر و امید را شایان توجه دانست 
و گفت: آزادراه تهران- ش��مال طی ۱7 س��ال 
گذش��ته، ۱7درصد پیش��رفت فیزیکی داشته 
اس��ت و این رق��م در این دولت ب��ه ۸3درصد 

رسید. 
خادمی در خصوص عملی��ات اجرایی انجام 
ش��ده در منطقه یک بیان داش��ت: این منطقه 
از تهران تا شهرس��تانک ب��ه طول 3۲ کیلومتر 
از سال ۱37۶ تا ابتدای دولت یازدهم متوسط 
ماهانه 0/۱7درصد پیش��رفت فیزیکی داش��ته 
است و این رقم در دولت یازدهم به ۲/9درصد 

رسیده است. 
وی افزود: منطقه یک آزادراه تهران- شمال 
دارای ۱33 جبه��ه کاری، 7 پیمان��کار فعال، 
بیش از ۲ هزار نفر نیروی انسانی فعال و 77۸ 
دستگاه ماشین آالت اس��ت و با به بهره برداری 
رسیدن این بخش از آزادراه ۶0 کیلومتر مسیر 

پایتخت به شمال کشورکوتاه تر می شود. 

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

راه اندازی سایت ثبت نام مسکن کالهبرداری است
 پیشرفت فیزیکی آزادراه تهران-شمال

به ۸۳ درصد رسید

نگاه

خبر

سعید لیالز:
چرا دلواپسان دستاوردهای برجام را 

نمی بینند؟ 
سعید لیالز گفت سود حاصل از صادرات کاال به بازارهای 
صادراتی که پس از توافق برجام احیا شد، مستقیم به جیب 

صدها نفر از محروم ترین افراد کشور رفت.
این تحلیلگر مس��ائل اقتصادی در گفت وگو با خبرآنالین 
در پاس��خ به این س��وال که منتقدان دولت می گویند توافق 
برجام دس��تاوردی در معیش��ت مردم نداش��ته است، بیان 
داش��ت: در اولین سال توافق هس��ته ای، جمهوری اسالمی 
ای��ران به می��زان ۱00 میلیون دالر فرش ب��ه ایاالت متحده 
صادر کرده که نسبت به سال گذشته ۱00 درصد رشد نشان 
می دهد. این رقم س��ال قبل از توافق برجام صفر بود، سوال 
من این اس��ت که منافع این صادرات به جیب چه کس��انی 
می رود؟ آیا غیر  از این اس��ت که پول ناش��ی از صادرات این 
فرش ها ب��ه جیب صدها نفر از محروم تری��ن قالیبافان زنان 
و دختران جوان در دورترین مناطق روستایی رفته است؟ 

وی افزود: چرا باید دوس��تان ما در جبهه دلواپس��ان از این 
دستاورد ناراحت باشند؟ چه چیزی باعث شده که این دستاورد 
مورد توجه نباش��د؟ اینکه درآمد گندمکاران در س��ال 95 به 
میزان ۱7 برابر سال 9۱ افزایش یافته، چرا باید مایه ناراحتی و 
خشم مخالفان باشد؟ مگر گندمکاران و قالیبافان، محروم ترین، 
شایسته ترین و زحمتکش ترین افراد ملت ایران نیستند؟ اصاًل 
دو قش��ری می توانیم پیدا کنیم که از این دو گروه ش��ریف تر 

باشند؟ چرا کسی این دستاوردها را نمی بیند؟ 
لیالز تصریح ک��رد: چرا روش��نفکران دلواپس نمی گویند 
منافع توافق هسته ای به جیب محروم ترین مردم ایران رفته 
اس��ت؟ آیا یادش��ان رفته که در دوران تحریم ها برای خرید 
انس��ولین ناچار بودیم، ۱0دست این دارو را بچرخانیم تا در 
نهایت به دس��ت ما برس��د؟ اما امروز راحت تر در دس��ترس 
اس��ت و البته ارزان تر از گذشته شده است. این شرایط بهتر 
اس��ت یا آنکه پول درم��ان بیماران س��رطانی را به واردات 

پورشه اختصاص بدهیم؟ 
وی اضافه کرد: انگار یادش��ان رفته که سرکار خانم دکتر 
وحید دس��تجردی به چه دلیلی از کابین��ه احمدی نژاد جدا 
ش��د. اگر یک مرد در دول��ت آقای احمدی ن��ژاد بود، قطعاً 
ایش��ان بود که مقابل این موضوع ایس��تاد، ول��ی آن روزها 

صدای نفس یک نفر از مخالفان بلند نشد.

افتتاح ها ادامه خواهد داشت
ای��ن تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی و اقتص��ادی در ادامه با 
یادآوری اینکه در س��ال ۸۶ دولت ترکمنستان صادرات گاز 
به ایران را قطع کرد و این موضوع س��بب ش��د صادرات گاز 
به ترکیه هم قطع شود، گفت: این قطع گاز، تعداد زیادی از 
کارخانه های صنعتی را از گاز محروم کرد. ماموران ش��رکت 
گاز در کارخانه ها می چرخیدند و برای بس��تن شیرگاز تذکر 
می دادند. تعداد زیادی از منازل مسکونی در آن روزها از گاز 

محروم شدند و یک بحران سیاسی- اقتصادی پدید آمد.
وی اضافه کرد: دقیقا ش��بیه همین اتفاق در زمستان 95 
افتاد، با این تفاوت که وقتی دولت ترکمنستان صادرات گاز 
خود را به ایران قطع کرد، نه تولید کارخانه ای متوقف شد و 
نه خانه ای بدون گاز ماند و نه صادرات گاز به ترکیه متوقف 
ش��د. منتقدان بگوین��د، افزایش تولید گاز کش��ور از 330 
میلی��ون مترمکع��ب در روز چطور تبدیل ب��ه ۸50 میلیون 
مترمکعب ش��د؟ ۱۲0 درصد رشد آیا درست است یا این هم 

دروغ است؟ 
لیالز تأکید کرد: ما دستگاه های آماری داریم، دستگاه های 
اطالعاتی قوی در کش��ور داریم، سازمان بازرسی کل کشور 
داریم، چرا آنها نمی گویند این آمار دروغ است، در حالی که 

نشانه های بین و روشن وجود دارد. 
وی با اش��اره به افتتاح واحدهای مختلف صنعتی، تولید و 
زیربنایی که این روزها توسط دولت انجام شد، گفت: گروهی 
انتقاد می کنند که این فعالیت ها تبلیغاتی است، در حالی  که 
اینها ثمره سیاس��ت های اقتصادی چهارسال گذشته است. 
حتماً بع��د از انتخابات هم مردم ش��اهد افتتاح های زیادی 
خواهند بود و آثار سیاس��ت های اقتصادی دولت یازدهم به 

اقتصاد ایران سرریز خواهد شد.

صرفه جویی ۳0 میلیارد دالری در صادرات
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این سیاست ها برای 
موفق شدن نیاز به زمان و کار بسیار داشت، خاطرنشان کرد: 
امسال میزان وابستگی بودجه کل کشور به درآمدهای نفتی 
به کمترین میزان رس��یده، در حالی ک��ه آقای احمدی نژاد 
رکورد همه دولت ها را در درآمدهای نفتی و وابس��ته کردن 

بودجه به درآمد  نفت شکست. 
وی اضافه کرد: از روزی که حس��ن روحانی رئیس جمهور 
ش��ده ُمر قانونی واریز ۲0 درصد درآمدهای نفتی به صندوق 
توس��عه ملی اجرا شده است، حال آنکه ماهیت این صندوق 
این بود که مثل کوهان ش��تر عم��ل کند؛ یعنی در روزهای 
پرآب��ی و وفور ذخیره کند و در روزهای تنگ دس��تی هزینه 
کند، اما دقیقا در هش��ت سال گذشته خالف این عمل شد. 
یعنی در روزهای تنگ دس��تی ذخیره شد و در روزهای وفور 
هزینه ش��د.  لیالز گفت: بدون اینک��ه پولی پرداخت کنیم، 
هواپیم��ا وارد کردیم. با وجودی که قیمت بلیت آزاد ش��ده، 
اما امسال آمار مسافران نوروزی 500 هزار نفر بیشتر از سال 
گذشته بود که اینها همه نشانه رشد اقتصادی است که آثار 

خود را در اقتصاد ظاهر می کند. 

 ۳ برند لوازم خانگی غیر استاندارد
اعالم شد

مدی��رکل اس��تاندارد اس��تان ته��ران از توقی��ف ل��وازم 
خانگ��ی غیراس��تاندارد در تهران خب��ر داد و گفت: یخچال 
LAM گاز »- اج��اق   ،»GREEN HOUSE »رری��زر

STER«، اجاق گاز خانگی و آبگرمکن گازس��وز »کامیاب« 
غیراس��تاندارد هس��تند و بازرس��ان اس��تاندارد در جریان 
بازرس��ی های خود در اردیبهش��ت ماه، از واحدهای تولیدی 
لوازم خانگی اجاق گاز با نام تجارتی» LAMBSTER « را 

به علت جعل نشان استاندارد، توقیف کردند. 
به گزارش س��ازمان اس��تاندارد، بیات ادام��ه داد: در این 
بازرسی ها اجاق گاز خانگی و آبگرمکن گازسوز با نام تجارتی 
کامیاب در واحد تولیدی در شهرک صنعتی شمس آباد و نیز 
یخچ��ال فریزر با نام تجارت��ی»GREEN HOUSE« در 
واحد تولیدی در ش��هرک صنعتی عباس آباد، هر دو به دلیل 

تولید بدون مجوز استاندارد، توقیف شدند. 
وی با اشاره به توقیف حدود هزار عدد اجاق گاز، آبگرمکن 
و یخچال غیراس��تاندارد در سال گذش��ته، بر اجباری بودن 
استاندارد این کاالها تأکید و اعالم کرد: مطابق روال قانون، 

متخلفان به دادگاه معرفی شدند. 
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مس��ائل اقتصادی در جریان رقابت شش نامزد 
ریاست جمهوری به اصلی ترین محور طرح برنامه 
و ش��عارهای انتخاباتی نامزدها تبدیل شده است. 
برخی نامزدها با کارنامه ای مش��خص و برنامه ای 
م��دون و عملیاتی پا به عرصه رقاب��ت نهاده اند و 
ش��ماری نیز ص��رف نظر از امکان س��نجی اجرای 
برنامه ها به ترسیم ایده های مطلوب خود نزد رأی 

دهندگان پرداخته اند. 
اهمیت موضوع اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی 
جامعه پیش از انتخاباتی ش��دن فضای سیاس��ی 
برجس��ته ترین گمانه در مورد سمت و سوی طرح 
ش��عارها و رقابت ها بود و پس از مش��خص شدن 
نامزدهای نهایی، بخش مهمی از تبلیغات آنان به 
تشریح دیدگاه و برنامه های اقتصادی معطوف شد. 
گ��زارش حاضر به بررس��ی دیدگاه های اقتصادی 

نامزدها در چند حوزه اقتصادی پرداخته است. 

رشد تولید
به گ��زارش ایرنا، نامگذاری س��ال 96 با عنوان  
»اقتص��اد مقاومت��ی؛ تولید- اش��تغال« ضرورت 
اساس��ی کش��ور در زمینه افزایش تولید و رش��د 
ش��اخصی کالنی چون تولید ناخال��ص داخلی را 
آش��کارتر کرد.  »حس��ن روحان��ی« رئیس دولت 
یازدهم برای ادامه راه این دولت عملیاتی س��ازی 
برنامه شش��م توسعه و سند چش��م انداز 1404 را 
الگ��وی عمل خود قرار داده و با تحول در وضعیت 
رش��د منفی 7درصدی این رقم را در 9 ماهه اول 
س��ال 95 به 7.2درصد رس��انده اس��ت. براساس 
برنامه شش��م توس��عه، دولت دوازدهم موظف به 
زمینه س��ازی رش��د 8درصدی در اقتصاد کش��ور 

است. 
دولت یازدهم همچنی��ن در پی ادامه راه چهار 
س��ال گذش��ته در زمینه رش��د بخش های اصلی 
اقتصاد یعنی کش��اورزی، صنایع و خدمات است؛ 
راهی که تنها در حوزه ای چون کشاورزی تاکنون 
ب��ه خودکفایی در اقالمی اساس��ی چ��ون گندم 

رسیده است. 
در این زمینه، »محمدباقر قالیباف« نیز از تالش  
»دولت مردم« برای افزایش چشمگیر تولید ملی 
و ب��ه تبع آن رش��د دوونیم برابری درآمد کش��ور 
رونمای��ی کرده که از دی��د اقتصاددانان به معنای 
فراهم آوردن رشدی بی سابقه و 26درصدی است. 

 اشتغال
مهم ترین مس��ئله امروز کشور کارآفرینی برای 
3میلی��ون و200هزار متقاضی کنون��ی کار و نیز 
حدود یک میلیون نفری است که ساالنه به بازار کار 
اضافه می شوند. دولت یازدهم به رغم رکوردشکنی 
در زمینه اش��تغال و ایجاد حدود 700 هزار شغل 
برای س��ال گذشته نتوانس��ته بر این معضل فائق  
آید و به دلیل بی توجهی به ضرورت های اش��تغال 
ط��ی دوره های اجرایی نهم و ده��م، آمار بیکاری 
ب��ه س��مت فزون��ی ب��ر 12.4 س��ال 95 حرکت 
خواه��د کرد. با توجه به اهمیت موضوع اش��تغال 
قالیباف از ایجاد س��االنه یک میلیون و 200هزار 
ش��غل در یک س��ال خبر داد. وی اعالم کرد که 
ب��ا افزایش هر یک میلیون ت��ن به ظرفیت تولید 
پتروشیمی کشور 200هزار نفر به صورت مستقیم 
و 400 ه��زار نفر به صورت غیرمس��تقیم ش��اغل 
خواهند ش��د. این در حالی اس��ت که بنابر اعالن 
 مسئوالن اقتصاد انرژی و صاحب نظران این حوزه، 
هر یک میلیون تن ظرفیت جدید پتروشیمی در 
بهترین ش��رایط 16هزار شغل ایجاد خواهد کرد. 
وی در یکی از تازه ترین برنامه های تلویزیونی خود 
اعالم داشته که فقط یک میلیون شغل می توانیم 
در گردشگری ایجاد کنیم.  »سیدابراهیم رئیسی« 
دیگر نامزدی است که وعده کارآفرینی میلیونی را 
داده تا در دولت  »کار و کرامت« طی چهار س��ال 
6 میلیون ش��غل ایجاد کند. تولیت آستان قدس 
رض��وی با تأکی��د بر اینکه در متن برنامه شش��م 
توس��عه آمده که باید 12درصد آم��ار بیکاری به 
8درصد تبدیل شود، توجه به توان داخلی از جمله 
کشت محصوالت کش��اورزی را راهکار خود برای 
کارآفرینی معرفی کرده است. وی همچنین اعالم 
داش��ته در هند و بسیاری از کش��ورها مشکالت 
بی��کاری را با فضای مجازی ح��ل کردند و ما نیز 

می توانیم از این تجربه استفاده کنیم. 
رونق بخش��ی به صنایع و بخش های تولیدی از 
طریق حمایت از بخش خصوصی اما راهکاری است 
که رئیس دولت یازدهم در کنار توسعه شرکت های 
دانش بنیان به عنوان راهکارهایی در جهت توسعه 
اش��تغال بر آن تأکید دارد. توسعه گردشگری نیز 
از جمله ظرفیت هایی است که می تواند به متنوع 
ش��دن اقتصاد ایران کمک کن��د و ایران می تواند 
تا س��ال 1400 به هدف جذب س��االنه 9 میلیون 
گردشگر خارجی اعم از گردشگر مذهبی، تفریحی 
و سالمت دس��ت یابد.  »سیدمصطفی میرسلیم« 
نیز نامزدی اس��ت که جلوگیری از واردات کاال و 
سرمایه گذاری در حوزه هایی چون تولید موتور را 
برای افزایش تولید و اشتغال پیشنهاد کرده است. 

توسعه تجارت و جلب سرمایه های خارجی
دولت یازده��م با اتکا به کارنامه مثبت س��ازی 
تراز تجاری پس از چهار دهه، توس��عه صادرات را 
در زمره دس��تورهای کار اقتص��ادی خود و برنامه 
دولت دوازدهم اعالم کرده اس��ت. براساس اعالم 
مسئوالن این دولت، برجام به عنوان مبنایی برای 
توسعه روابط اقتصادی ایران و جهان سبب تحول 
در این روابط ش��ده و شکوفایی تجارت خارجی و 
جلب سرمایه های خارجی بیشتر را برای کشور به 

دنبال خواهد داشت. 
و  قالیب��اف  محمدباق��ر  چ��ون  نامزدهای��ی 
س��یدمصطفی آقامیرس��لیم ه��ر چن��د در زمره 
منتق��دان برجام قرار دارند اما بارها اعالم کرده اند 
ک��ه از ظرفیت های ای��ن س��ند بین المللی برای 
توس��عه تجارت به درستی اس��تفاده نشده است. 
حجت االسالم رئیسی در برنامه هایی چون مناظره 
انتخابات��ی با ادع��ای ناچیز بودن س��رمایه گذاری 
خارج��ی پ��س از برج��ام، ای��ن س��ند را تاکنون 
ناکارآمد دانس��ته و در مقابل بر ضرورت توس��عه 

روابط اقتصادی با همسایگان تأکید کرده است. 
ایج��اد ظرفیت های ص��ادرات هدفمند با توجه 
ب��ه مزیت های اقتصادی در داخ��ل و ویژگی های 
بازار هدف نیز راهکاری اس��ت که س��یدمصطفی 
هاش��می طبا برای توسعه تجارت، افزایش تولید و 

در نهایت رشد اشتغال پیشنهاد کرده است. 

حمایت از محرومان و اقشار آسیب پذیر
اصلی تری��ن راه��کار نامزدهایی چون رئیس��ی 
و قالیب��اف برای حمایت از اقش��ار آس��یب پذیر و 
محرومان افزایش چندبراب��ری یارانه پرداختی به 
شهروندان است. درحالی که حجت االسالم رئیسی 
از افزایش س��ه برابری میزان یارانه ها سخن گفته، 
میرس��لیم، هاش��می طبا، روحانی و نیز اس��حاق 
جهانگی��ری نقدهای��ی جدی را به ای��ن ایده وارد 
دانس��ته و پیامدهای این تصمی��م را برای اقتصاد 
ویرانگر توصیف کرده اند. میرس��لیم برای کاهش 
آالم نیازمندان اظهار داش��ته چاره این اس��ت که 
دوباره به طرح آمایش سرزمین و توزیع متناسب 
ثروت و همچنی��ن به کارگیری صحیح منابع آبی 
بازگردیم. عدم استفاده صحیح از منابع آبی باعث 
شده تا بسیاری از روستایی های ما به  دلیل بی آبی 
رو به حاشیه نشینی بیاورند. به گفته هاشمی طبا، 
از آنجایی که یارانه به اقشار غنی و فقیر به صورت 
یکس��ان توزیع می شود بی سرپرس��تان، معلولین 

و محرومی��ن ما همچنان دچار مش��کالت جدی 
هس��تند. طبیعی است که بحث اشتغال، خدمات 
و توزیع باید همراه با این مس��ئله باشد. در همین 
زمینه روحانی در بخش��ی از 14 محور برنامه های 
اقتصادی خود اعالم داش��ته است: دولت دوازدهم 
برنامه ای ب��ه منظور بهبود وضعی��ت رفاهی 8 تا 
10 میلیون نف��ر از خانوارهایی که در پایین ترین 
س��طح زندگی می کنن��د، دارد. در یکی از مراحل 
برنامه میزان مقرری مددجویان کمیته امداد امام 
خمینی  )ره( و س��ازمان بهزیستی به میزان قابل 
توجهی افزایش پیدا کرده اس��ت، به طوری  که اگر 
مس��تمری یک خانوار پنج نفره در س��ال 1395، 
100هزار تومان بود این مبلغ در قالب بودجه سال 
1396 ب��ه 465 هزار تومان  )بی��ش از 4.6 برابر( 
افزایش یافته و از ابتدای س��ال اجرا ش��ده است. 
یکی از برنامه های اعالمی قالیباف در زمینه بهبود 
وضعیت معیشتی بازستاندن منابع کشور از جمله 
منابع بانکی از 4درصد شهروندان به نفع 96درصد 

دیگر عنوان شده است. 

مسکن
ت��داوم طرح  »مس��کن مهر« به عن��وان میراث 
دولت های نهم و دهم را می توان مهم ترین برنامه 
حجت االس��الم رئیس��ی در زمینه تأمین مسکن 
متقاضیان دانس��ت. قالیباف اما با اش��اره به قانون 
نوس��ازی بافت فرس��وده، برنامه دول��ت مردم را 
نوس��ازی س��االنه 10درصد از بافت های فرسوده 
ش��هرها عنوان کرده است. هاش��می طبا با اشاره 
به وجود تس��هیالت مناس��ب برای خرید مسکن، 

راهکار رفع معضالت این بخش را توانمندس��ازی 
جوان��ان ب��رای پرداخت اقس��اط وام ها دانس��ت. 
مباحث مناظره نخست نامزدها نشان داد میرسلیم 
برای عرضه مس��کن اجاره ای با تأکید بر ظرفیت 
بالقوه خانه های خالی برنامه ریزی کرده اس��ت. به 
گفته وی، نباید زوج های جوان را از همان ابتدای 
زندگی مشترک به پرداخت قسط وام آلوده کنیم. 
در مناظ��ره نخس��ت، روحان��ی از تخصی��ص 
تسهیالت ویژه به خصوص به زوج های جوان برای 
خانه دار ش��دن س��خن گفت. در همی��ن ارتباط، 
جهانگیری با اش��اره به اجرای مصوبه اسفندسال 
گذشته هیأت دولت با عنوان  »مسکن اجتماعی« 
تصریح کرد مطابق آن باید ساالنه 100 هزار واحد 
مسکونی برای اقشار خاص، ساخته یا تأمین شود. 

توجه به بازارهای مالی و بورس
به گفته کارشناسان، بازار بورس به عنوان تابلوی 
 اقتصادی کش��ور نیازمند توجهی ویژه است و 7 تا
 10 میلیون نفر آماری اس��ت که به بازار س��رمایه 
و بده��ی ارتباط می یابند. از این رو انتظار می رفت 
نامزدهای ریاست جمهوری برنامه خود را در زمینه 
رون��ق بورس اعالم دارند. ه��ر چند در دوره دولت 
یازدهم حباب بورس��ی ایجاد ش��ده در دولت قبل 
ترکید و شاهد افت برخی شاخص های تصنعی در 
بازار سرمایه بودیم اما اکنون بورس در مسیر ثبات 
و رش��د پیوسته قرار گرفته اس��ت. به عنوان مثال 
شاخص کل بورس تهران از ابتدای امثال رشد 3.5 
درصدی را ش��اهد بوده و به س��طح 80هزار واحد 
رسیده است. با توجه به برنامه های اعالنی دولت از 
جمله توزیع سهام کارخانه ها سودده میان صاحبان 
س��هام عدال��ت می توان ب��ه رونق این ب��ازار امید 
داش��ت. در این ارتباط جهانگیری در مناظره سوم 
اقتصادی اعالم داشت سهامداران دهک های پایین 
جامعه که از تخفیف 50درصدی بهره مندند مالک 
سهام عدالت ش��ان خواهند شد. ارزش هر سهام 2 
میلیون تومان اس��ت یعنی یک خانواده پنج نفره 
دارای س��هامی 10 میلیون تومانی خواهد شد که 
از ابتدای س��ال 96 در اختیارشان قرار می گیرد. از 
امسال 50 میلیون نفر به سهامداران بورس کشور 
اضافه خواهند شد و مردم و طبقات ضعیف جامعه، 
س��هامدار کارخانه های مش��خصی خواهند ش��د. 
ساماندهی به نظام مالیاتی، مبارزه با فساد، تحول 
در نظ��ام بانکی، افزایش درآمد خانوارها و... نیز در 
زمره حوزه ه��ای دیگر اقتصادی ب��ود که نامزدها 
در م��ورد آن برنامه های خود را اعالم داش��ته و در 

معرض رأی و انتخاب مردم گذاشته اند. 

مردم به کدام برنامه اقتصادی رای می دهند؟

چهارراه رقابت نامزدها
سرمایه، اشتغال، تولید، مسکن

سرمقاله

 روشنی چشم اقتصاد ایران
در سال 96

س��ال 96، سال ادامه دس��تاوردهای مثبت دولت یازدهم در عرصه 
اقتصاد است. دولت یازدهم توانست نرخ رشد منفی اقتصاد را که نتیجه 
عملکرد اقتصادی دولت های نهم و دهم بود، به نرخ مثبت تبدیل کند. 
به نظر می رسد با ادامه این روند نرخ تعیین شده رشد محقق شود.   به 
نظر من نمی توان میزان دقیق رشد اقتصادی سال جاری را پیش بینی 
کرد، اما ش��واهد نشان می دهد که رشد اقتصادی سال 96، نسبت به 
سال 95 بیشتر است. مقایس��ه دو دولت روحانی و احمدی نژاد نشان 
می ده��د که عملکرد اقتصادی دولت یازدهم به مراتب مؤثرتر و کارا تر 
از دولت س��ابق بوده است. دولت یازدهم به طور ویژه درزمینه برجام و 
توافق هسته ای خوب عمل کرده است. گروه دیپلماسی کشور در زمینه 
مذاکرات به موفقیت بزرگی رس��ید که نمی توان از آن به راحتی عبور 
کرد و اثرات آن در اقتصاد را نادیده گرفت. درزمینه نوس��ازی ناوگان 
هوایی گام های بزرگی برداشته شده است. خرید هواپیما از  ای تی آر در 
جریان است. سفارش س��اخت هواپیما به بویینگ و ایرباس داده شده 
اس��ت.   از همه مهم تر عملکرد دولت در کنترل تورم اس��ت که باید 
به طورجدی به آن پرداخت. در دولت یازدهم شتاب افزایش قیمت ها 
به زیر 10درصد رس��یداین در حالی اس��ت که در دولت دهم تورم به 
40درصد رسید، یعنی هر کاالیی 40درصد گران شد درحالی که قدرت 
خرید تنها 20درصد تقویت ش��ده بود. اقش��ار مختلف جامعه از جمله 
کارمندان دولت، دانش��گاهیان و حتی صاحبان حرف و مشاغل آزاد با 
تورم 40درصدی دست وپنجه نرم می کردند، درحالی که به اندازه نصف 
این تورم از شتاب قیمت ها فاصله داشتند و 20درصد ازنظر اقتصادی و 
معیشت ضعیف تر شده بودند. در دولت روحانی تورم به زیر 10درصد 
رس��ید که در تقویت قدرت خرید مردم نقش بس��زایی داشته است. 
کاهش تورم یکی از تکه های پازل بهبود فضای اقتصادی است. با تالش 
دس��تگاه دیپلماسی کشور پول های بلوکه ش��ده ایران در مواردی آزاد 
و باثبات و کاهش قیم��ت دالر، فضای بهتری برای فعالیت اقتصادی 
فراهم شده است.  رکود اقتصادی تا حد زیادی فروکش کرده، اما بخش 
مسکن همچنان راکد است. این رکود به پیش بینی های غلط سازندگان 
مس��کن بازمی گردد. یکی از مهم ترین طرح های مس��کن که در دوره 
دولت های نهم و دهم اجرا ش��د، مسکن مهر بود. مسکن مهر باوجود 
به کارگیری حداکثر ظرفیت های بخش ساختمان و صنعت برای عرضه 
واحدهای مس��کونی به مردم ناموفق بود. مهم ترین ایراد مسکن مهر 
جانمایی مناس��ب بود و این در حالی است که تنها یک مشورت ساده 
گرفتن از اقتصاددانان می توانست مانع بروز چنین مشکلی در این پروژه 
کالن ملی شود. یکی از وظایف اقتصاددان ارزیابی طرح است. ارزیابی 
طرح شامل سرمایه گذاری، موقعیت و بازگشت سرمایه در پروژه مسکن 
مهر انجام نشده است. واحدهای مسکونی در مناطقی ساخته شده که 
امکان سکونت و زندگی اجتماعی در آن فراهم نیست. چنین اقدامات 
عجوالنه ای به هدر رفت منابع صنعت س��اختمان و رکود بیشتر منجر 
ش��ده است.  نکته مهم در عملکرد اقتصادی دولت یازدهم جلوگیری 
از انجام اقدامات عجوالنه است. رسانه ها باید بیشتر به دورانی بپردازند 
که تورم در اقتصاد ایران به 40درصد رسیده بود تا امروز، همه اهمیت 

تورم زیر 10 درصد را درک کنند. 
  منبع: سایت خبری اتاق تهران

خبر

یارانه نقدی سه شنبه واریز می شود
تکذیب برگرداندن یارانه حذف شده ها 

برای خریدن رای
س��ازمان هدفمندی یارانه ها با انتش��ار بیانیه ای، ادعای 
برخی رس��انه ها مبنی بر برگرداندن یارانه حذف شده ها را 

در آستانه انتخابات برای خرید رأی بی اساس دانست. 
برخ��ی رس��انه های منتقد دول��ت دیروز ادع��ا کردند:  
»دولت حسن روحانی چند روز مانده به انتخابات با ارسال 
پیامک های گس��ترده به کس��انی که یارانه آنها قبال حذف 
ش��ده بود، از پرداخت مج��دد یارانه به آنها خبر داد.« آنها 
این اقدام ادعا شده را حرکتی مشکوک و پوپولیستی برای 

خرید رأی مردم دانستند. 
س��ازمان هدفمندی یارانه ها در پاسخ به این ادعا اعالم 
ک��رد:  »وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی و س��ازمان 
هدفمندس��ازی یارانه ها در سه سال گذشته به استناد بند 
ح تبص��ره 20 قانون بودجه س��ال 1394 و همچنین بند 
الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 کل کشور نسبت 
به شناس��ایی و قطع یارانه نقدی ح��دود 5 میلیون نفر از 

خانوارهای پردرآمد اقدام کرد. 
حس��ب بند الف ماده چه��ار آیین نام��ه اجرایی تبصره 
20 قانون بودجه س��ال 1394 کل کش��ور و نیز ماده پنج 
آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 کل 
کش��ور، اعتراض سرپرس��تان خانوار در صورت مراجعه به 
س��امانه yaraneh10. ir مورد رس��یدگی ماهانه توسط 
کارشناس��ان خب��ره وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
ق��رار می گیرد و در هر م��اه پس از بررس��ی و انجام امور 
کارشناس��ی الزم و در صورت تأیید مستندات ارائه شده، 
این سرپرس��تان خانوار دوباره به چرخه دریافت کنندگان 
یارانه نقدی برگش��ت داده می ش��وند. در اردیبهش��ت ماه 
امس��ال نیز مطابق روال ماه های پیش، نسبت به رسیدگی 
به اعتراض های سرپرستان خانوار در سامانه یاد شده اقدام 
و نتیج��ه بررس��ی از طریق پیامک به افراد اطالع رس��انی 

شد.«
س��ازمان هدفمن��دی یارانه ه��ا همچنی��ن اع��الم کرد: 
هفت��اد و پنجمین مرحل��ه پرداخت یاران��ه نقدی مربوط 
 به اردیبهش��ت ماه سال 1396، س��اعت 24 سه شنبه 26

 اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد
 ارائه طرحی برای حمایت از 

نیم میلیون واحد صنفی تولیدی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تسهیالت 
ارزان قیمت به تنهایی تضمین کننده اشتغال نیست و باید 
از تولی��د نیز حمایت ش��ود، گفت: طرحی ب��رای اصناف 
طراح��ی ش��ده و در دبیرخانه اقتص��اد مقاومتی در حال 
پیگیری است که از طریق آن نیم میلیون واحد از صنوف 

تولیدی مورد حمایت قرار خواهند گرفت. 
به گ��زارش ایس��نا، محمدرضا نعمت زاده در نخس��تین 
جش��نواره تجلی��ل از کارآفرینان برتر اس��تان مرکزی در 
بخ��ش کس��ب و کارهای خرد و کوچک، با بی��ان این نکته 
که با همبس��تگی، ناشدنی ها هم شدنی و ممکن می شود، 
گفت: در روس��تاها به ویژه روس��تاهای مرزی باید اشتغال 
ایجاد ش��ود و مناب��ع صندوق کارآفرینی امی��د در اختیار 
کسب و کارهای خرد و کوچک در روستاها نیز قرار بگیرد. 
وی ادامه داد: روس��تاییان به س��مت زندگی در شهرها 
حرکت می کنن��د، درحالی که با توجه ب��ه اهمیت جایگاه 
روستاها باید تولید را در این مناطق تقویت کرده و درآمد 
روس��تاها را افزای��ش دهیم ت��ا این رون��د متوقف و حتی 

معکوس شود. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاریخچه ساخت 
س��اعت در س��وییس، عنوان کرد: قطعات س��اعت در این 
کشور در روس��تاها ساخته و در نهایت در یک کارخانه به 
هم متصل می ش��دند و امروز شاهد برتری برند ساعت این 

کشور در جهان هستیم. 
نعمت زاده تولید و اش��تغال را همانطور که مدنظر مقام 
معظم رهبری اس��ت، مکمل یکدیگر توصیف کرد و افزود: 
باید از کارگاه های کوچک اشتغال آغاز شود و به مرور این 
کارگاه ها توانمند ش��وند و فعالیت شان را گسترش دهند. 
مناب��ع را نباید به یکباره ب��رای راه اندازی یک واحد بزرگ 

بدون برنامه مشخص صرف کرد. 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در خصوص طرح حمایت 
از صنایع کوچک و متوس��ط عنوان ک��رد: حدود 25هزار 
واح��د در قالب این طرح مورد حمایت قرار گرفتند و برای 

رونق تولید تسهیالت دریافت کردند. 
وی در خصوص انتخاب ش��عار تدبیر و امید برای دولت 
یازدهم عنوان کرد: در زمان انتخاب این ش��عار کش��ور در 
ش��رایطی بود که به آنچه در این ش��عار تأکید ش��ده نیاز 
داش��ت، ش��عاری که با بهره گیری از آن جامعه به درستی 

حرکت کند. 



رئی��س کل بان��ک مرک��زی خبر 
خوب��ی ب��رای مجموع��ه کاس��پین 
داش��ت و اع��ام کرد که ب��ه زودی 
تعیین تکلیف س��پرده گذاران تعاونی 
منحله فرشتگان در دستور کار قرار 

خواهد گرفت. 
 ولی اهلل سیف روز گذشته با حضور 
در خبرگ��زاری ایس��نا در رابط��ه با 
حواشی مؤسسه کاسپین توضیحاتی 
ارائه ک��رد.  رئیس کل بانک مرکزی 
اعام کرد که با اقدامات انجام شده، 
اطاعیه ای از سوی این بانک منتشر 
خواهد شد که حاوی اخباری درباره 
تعاونی فرشتگان به عنوان جزو اصلی 
و تأثیرگذار در جریان اخیر کاسپین 
است.   وی توضیح داد: بر این اساس 
بخ��ش عم��ده ای از س��پرده گذاران 
فرشتگان که بیشترین حجم مسائل 
ای��ن روزهای کاس��پین مرب��وط به 
آنهاس��ت تعیین تکلی��ف می ش��وند، 
آنگاه می توانند مبلغی را که به عنوان 
س��پرده داشته اند بنا بر تصمیم خود 
در مؤسس��ه مجاز س��پرده کاسپین 
سپرده گذاری کرده یا دریافت کنند. 
س��یف در م��ورد اینک��ه ش��روع 
تعیین تکلی��ف برای س��پرده گذاران 
تنها خاص فرش��تگان است یا مابقی 
تعاونی های زیرمجموعه کاس��پین را 
نیز دربرمی گیرد؟ توضیح داد: در کل 
هش��ت تعاونی بودند ک��ه در جریان 
ساماندهی موسس��ات غیر مجاز و با 
وجود اینکه در ابت��دا گریزان بودند 
اما در نهایت با توجه به قطعی بودن 
تصمیم بانک مرکزی و همراهی قوه 
قضایی��ه آنه��ا نیز تصمی��م به اعام 
انح��ال گرفتند. اکنون ب��ا اقدامات 
انجام شده و نقل و انتقال دارایی ها، 
مشکل ش��ش تعاونی هم حل شده 
اس��ت. این تعاونی ه��ا دارای برنامه 
زمانی هس��تند که س��پرده گذاران، 

هیأت تسویه و هیأت مدیره کاسپین 
در جریان آن بوده و تا آخر مردادماه 
ش��رایط آنها کامًا عادی می ش��ود، 
در عین حال که اکنون هم مش��کل 

خاصی در مورد آنها نداریم. 
در  مرک��زی  بان��ک  کل  رئی��س 
ای��ن رابطه که در جری��ان پرداخت 
وجوه س��پرده گذاران فرش��تگان آیا 
بانک مرکزی هم خ��ط اعتباری در 

نظ��ر خواهد گرفت، یادآور ش��د: ما 
دارایی ه��ا را شناس��ایی و ارزیاب��ی 
کرده ایم و متناس��ب با نیاز کاسپین 
اگ��ر الزم باش��د با در ره��ن گرفتن 
دارایی این مؤسسه، خط اعتباری به 

تدریج در اختیار آن قرار می گیرد. 
به گ��زارش ایس��نا، طب��ق اعام 
قبلی بانک مرکزی بیش��ترین تعداد 
سپرده گذاران در کاسپین مربوط به 

تعاونی منحل شده فرشتگان هستند 
که تعداد س��پرده های آنه��ا بالغ بر 
۷۳۰ هزار فقره اس��ت. از این تعداد 
س��پرده های زیر ۲۰میلی��ون تومان 
ح��دود ۶۵۰ه��زار فقره را تش��کیل 

می دهند. 
کاسپین مجوز تأسیس شعبه 

گرفت
اما س��یف، از صدور مج��وز برای 

تأس��یس ش��عب کاس��پین نیز خبر 
داد و گفت: ما پذیرفتیم تا نخستین 
مج��وز خود برای تأس��یس تعدادی 
ش��عبه کاس��پین را صادر کنیم، این 
در حالی اس��ت که از زمانی که مجوز 
برای ثبت کاسپین صادر شد تاکنون 
مجوز ایج��اد ش��عبه دریافت نکرده 
ب��ود، چراک��ه دریافت مجوز ش��عبه 
منوط به قطعیت انحال تعاونی ها و 
ش��روع انتقال اقام به کاسپین بود 

که عملیاتی شده است. 
مرک��زی  بان��ک  کل  رئی��س 
حواش��ی  برخ��ی  از  همچنی��ن 
پیرامون کاس��پین گله کرد و افزود: 
متأس��فانه ب��ه غلط گفته می ش��ود 
سپرده گذاران کاس��پین، درحالی که 
این س��پرده گذاران برای تعاونی های 
منحل شده ای هستند که به تدریج 
باید سپرده و دارایی آنها به کاسپین 
منتق��ل ش��ود که بان��ک مرکزی به 
آن مج��وز داده اس��ت. بنابرای��ن از 
زمانی  ک��ه دارایی ها را تحویل بگیرد 
متناسب با آن س��پرده ها مسئولیت 
خواه��د داش��ت. ام��ا متأس��فانه به 
مبحثی برای انتخابات تبدیل شده و 
با تحریف، واقعیت را به نحوی دیگر 

بیان می کنند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه بانک مرکزی 
زمانی اقداماتش خاتمه پیدا می کند 
که مؤسس��ه کاس��پین در وضعیت 
کامًا باثبات باش��د، گف��ت: در این 
حالت دامنه ای از مشتریانی که خود 
تصمی��م گرفتند وجوه خ��ود را در 
کاسپین نگه دارند با آسودگی خاطر 
به فعالی��ت خود ادامه می دهند. این 
در حال��ی اس��ت که ما ب��ا جدیت و 
قاطعی��ت برنامه ای را که در رابطه با 
کاس��پین داشته ایم در حال پیگیری 
هس��تیم و تاکنون هیچ خللی در آن 

ایجاد نشده است. 

خبر خوش رئیس کل بانک مرکزی برای مجموعه کاسپین

سپردهگذاران»فرشتگان«بهزودیتعیینتکلیفمیشوند

رئیس جمه��وری،  اول  مع��اون 
تکالیف و پروژه ه��ای اولویت دار بانک 
مرکزی»مص��وب س��تاد فرمانده��ی 
اقتصاد مقاومتی« را برای اجرا در سال 

1۳9۶ اباغ کرد. 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی معاون 
اول رئی��س جمهوری، متن کامل این 

اباغیه بدین شرح است: 
بسمه تعالی

تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی

بان��ک مرکزی جمهوری اس��امی 
ایران

اقتص��اد  فرمانده��ی  »س��تاد   
مقاومت��ی« به اس��تناد مف��اد مصوبه 
ش��ماره 8۵۰۰1/ت۵۲44۲ ه� مورخ 
در  وزی��ران،  1۳94.۰۶.۳1هی��ات 
راس��تای اجرای منوی��ات مقام معظم 
س��ال  در  العال��ی(  رهبری)مدظل��ه 
1۳9۶ که توس��ط معظم ل��ه به عنوان 
 - تولی��د  مقاومت��ی:  س��ال»اقتصاد 
اشتغال« نامگذاری شده است، ضمن 
پیگیری و اجرای ماموریت ها و وظایف 
مقرر در مصوبه ش��ماره 8۷99 مورخ 
عنوان»بسته های  1۳9۶.۰1.۳۰تحت 
رون��ق تولی��د و اش��تغال« ب��رای آن 

دستگاه، تصویب نمود: 
الف( »بانک مرکزی ج. ا. ا« به عنوان  
اجرای  »دس��تگاه مجری« مس��ئول 
پروژه های اولویت دار به شرح ذیل برای 

اجرا در سال 1۳9۶ تعیین می گردد: 

- مرک��ز کنت��رل نظ��ارت  اعتباری  
)مکنا(

ب( اجرای موارد زیر توسط»دستگاه 
مج��ری« ب��رای عملیات��ی نم��ودن 
پروژه های مندرج در بند)الف( ضروری 

است: 
1- پروژه ه��ای مصوب برای اجرا در 
سال 1۳9۶ می بایست توسط»دستگاه 
مجری« با اولویت و در چارچوب»نظام 
یکپارچ��ه پیش��برد و پای��ش اقتصاد 
مقاومتی« اجرا و تکمیل شوند. بدیهی 
است کلیه مسئولیت ها از زمان اباغ تا 
اتمام پروژه برعهده  »دستگاه مجری« 

خواهد بود. 
۲- »دستگاه مجری«، با قید فوریت 

حداکثر ظرف م��دت یک هفته برای 
تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت 
به صدور حکم برای معاون یا معاونین 
ذی رب��ط خود یا مقام هم تراز به عنوان 
مج��ری اق��دام و به دبیرخانه س��تاد 

معرفی نماید. 
۳- مج��ری منصوب از س��وی وزیر 
یا باالترین مقام  »دس��تگاه مجری«، 
موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه 
س��ال جاری برای هر ی��ک از پروژه ها 
در چارچوب منش��ور پ��روژه مندرج 
در»نظ��ام یکپارچه پیش��برد و پایش 
اقتص��اد مقاومتی«،»برنامه عملیاتی« 
تهی��ه و پس از تأیید رئیس دس��تگاه 

اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید. 

4- تأمی��ن منابع مال��ی الزم برای 
اج��رای هر ی��ک از پروژه های مصوب 
برعهده»دس��تگاه مجری« می باش��د 
و مج��ری می بایس��ت در چارچ��وب 
اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه 
مجری، کلی��ه اقدام��ات الزم را برای 
تأمین مالی پ��روژه به نحوی به عمل 
آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب 

اجرا شود. 
۵- »دستگاه مجری« موظف است به 
صورت ماهانه گزارش اقدامات به عما 
آمده برای اجرای هر یک از پروژه ها و 
عملکرد را در چارچوب»نظام یکپارچه 
پیش��برد و پایش اقتص��اد مقاومتی« 
و ش��اخص های مصوب س��تاد به طور 

مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید. 
اجرای��ی  دس��تگاه های  کلی��ه  ج( 
باالخص نظام بانکی کشور موظف به 
انجام همکاری های الزم با  »دس��تگاه 
مج��ری« ب��رای اج��رای پروژه ه��ای 
اولویت دار  »مصوب س��تاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی« برای اجرا در س��ال 
1۳9۶ می باشند. طراحی سازوکار الزم 
ب��رای تحقق همکاری های مش��ترک 
با سایر دس��تگاه ها بر عهده»دستگاه 

مجری« است. 
د( اج��رای ه��ر ی��ک از پروژه ه��ا 
براساس»نظام یکپارچه پیشبرد و پایش 
اقتص��اد مقاومتی« و مصوبات س��تاد، 
توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار 
می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول 
اطمینان از پیشرفت پروژه های مصوب، 
بازدید ه��ای میدانی به ص��ورت اتفاقی 
حس��ب مورد توس��ط دبیرخانه انجام 
خواهد ش��د و پس از ارزیابی عملکرد، 
تش��ویق یا تنبیه مجری در دستور کار 

ستاد قرار می گیرد. 
ه�( دبیرخانه س��تاد پس از بررسی 
گزارش های واصله از»دستگاه مجری« 
و مس��تندات مربوط، موضوع را جهت 
پیگی��ری اجرای پ��روژه ، رس��یدگی 
به نح��وه اجرا و بررس��ی مش��کات 
و اتخ��اذ تصمیم��ات مقتض��ی برای 
 پیشبرد پروژه در دستور کار»نشست 
سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری 

و دبیرخانه ستاد« قرار می دهد. 

از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد

پروژه های اولویت دار بانک مرکزی در سال 96

ماجرای برداشت از حساب بانک مرکزی برای پرداخت 
یارانه ها چه بود؟ 

خشت کج پرداخت یارانه
خش��ت کج یارانه را معماران دولت دهم با برداش��ت پول 
از حس��اب بانک مرکزی و پرداخت یاران��ه نهادند، تاوان آن 
را مردم با تحمل ش��وک تورمی پرداخ��ت کردند، عواقب و 
پیامدهای اقتصادی آن نیز دامنگیر دولت یازدهم شد و این 
دولت چهار س��ال تاش کرد تا جل��وی این کجروی گرفته 

شود و دیوار اقتصاد ایران تا ثریا کج نرود. 
به گزارش ایرنا، پرداخت یارانه از آذرماه س��ال 89 آغاز شد، 
در این قانون به صراحت اعام ش��ده بود که باید پرداخت های 
نق��دی از محل منابع ناش��ی از آزادس��ازی قیمت حامل های 
انرژی باش��د، اما دولت به جای آنکه ابتدا قیمت ها را آزاد کرده 
و منابع آن را ص��رف یارانه های نقدی کند، نعل وارونه کوبید؛ 
ابت��دا ب��ه ازای هر نفر 4۵هزار تومان به حس��اب سرپرس��تان 
خانوارها واریز کرد و س��پس برنامه گران کردن سوخت و دیگر 
حامل ه��ای ان��رژی را کلید زد.  در همان زمان کارشناس��ان و 
منتقدان اجرای هدفمندی، این پرسش را مطرح می کردند که 
منابع اولیه اجرای این قانون از چه محلی تأمین ش��ده است و 
انگش��ت اتهام به سمت بانک مرکزی نش��انه رفت که به جای 
حفظ اس��تقال خود برای پاس��داری از اقتصاد و پول ملی، از 
منابع خود در اختیار دولت گذش��ته ش��ده است.  در آن زمان 
دولتمردان هر گونه برداشت از منابع بانک ها و بانک مرکزی را 
در تأمین هزینه های مربوط به پرداخت یارانه ها کتمان کردند 
اما با پایان یافتن عمر دولت دهم و انتشار آخرین مجمع عمومی 
بانک مرکزی که در خرداد 9۲ برگزار شد، نشان داد که نه تنها 
دولت بابت این کار از منابع بانک مرکزی برداش��ت کرده، بلکه 
حت��ی این پول را پس نداده و هن��وز در ترازنامه بانک مرکزی 
وجود دارد.  اقتصاددانان منابع بانک مرکزی را، به پول پرقدرت 
و داغ  )Hot Money( تش��بیه می کنند، پولی ویرانگر که از 
چاپ اسکناس بدون پشتوانه حاصل می شود و نتیجه آن رشد 
فزاین��ده پایه پولی و در نهایت جهش نقدینگی اس��ت که اثر 
مخرب آن تورم فزاینده در اقتصاد کشورهاست.  هفته گذشته 
بود که ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جزییات بیشتری 
از این برداشت غیرقانونی را برای رسانه ها تشریح کرد و گفت: 
در دول��ت قبل قرار بود هزین��ه پرداخت یارانه از محل افزایش 
قیمت حامل های انرژی تأمین ش��ود اما به دلیل بی نظمی در 
اجرای آن، به دس��تور وزیر وق��ت اقتصاد ۷۵هزار میلیارد ریال  
)۷۵۰۰ میلیارد تومان( خاف قانون از بانک مرکزی برداش��ت 
شد که هنوز ۵۷ هزار میلیارد ریال  )۵۷۰۰ میلیارد تومان( آن 
به بانک مرکزی بازنگشته اس��ت.  رئیس شورای پول و اعتبار 
تأکید کرد: این کار یعنی که دولت به طور رسمی در جیب بانک 
مرکزی دست کرد و خاف قانون برداشت کرد تا بتواند بخشی 
از کس��ری بودجه یارانه را تأمین کند.  س��یف ادامه داد: نمونه 
دیگر برداشت ۳۰هزار میلیارد ریال  )۳ هزار میلیارد تومان( از 
حساب بانک ها بود که به دستور رئیس کل وقت بانک مرکزی 
بود که ب��دون هیچ دلیلی انجام ش��د و رئیس جمهوری وقت 

دستور آن را داده بود. 
وی گف��ت: هنوز پرونده این ۳۰ ه��زار میلیارد ریال مفتوح 
اس��ت و بانک ها آن را مطالبه می کنند.  وی یادآور شد: دیوان 
محاس��بات همان زمان موضوع را بررس��ی کرد و آن را خاف 
دانس��ت و بانک مرکزی قول داده ک��ه برگرداند و امور مربوط 
به تسویه حس��اب های ارزی آن در دست انجام است.  حسین 
قضاوی، مع��اون وزیر امور اقتصادی و دارایی که در دولت قبل 
قائ��م مقام بانک مرکزی ب��ود، درباره برداش��ت از منابع بانک 
مرکزی به ایرنا توضیح داد: در آن زمان قرار بود سه ماه بعد و با 
افزایش قیمت حامل های انرژی، این طلب وصول شود اما این 
اتفاق نیفتاد و هنوز در ترازنامه بانک مرکزی دیده می شود.  وی 
با تأکید بر اینکه اگر قرار باشد یارانه ها افزایش یابد، محلی برای 
تأمین منابع آن وجود ندارد، اظهار داش��ت: یکی از روش های 
احتمالی برای پرداخت یارانه اس��تقراض از بانک مرکزی است 
که پیامد تورمی آن محرز اس��ت زیرا به انبساط ترازنامه بانک 
مرک��زی می انجامد.  قض��اوی تأکید کرد: اس��تقراض از بانک 
مرکزی به معنی رش��د پایه پولی است، یعنی تورم؛ یک واحد 
افزای��ش در پایه پول��ی، ۷ برابر نقدینگی تولید می کند آن هم 
در شرایطی که میانگین نرخ رشد نقدینگی در سال های اخیر 
۲۵درصد بوده است.  به گفته وی، ورود چنین شوکی به اقتصاد 

فشار تورمی باالیی ایجاد می کند که پیامد آن روشن است. 

سخنگوی دولت: 
یکسان سازی نرخ ارز با نوسانات مقطعی 

امکان پذیر نبود
رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه کش��ور، با بی��ان اینکه 
یکسان سازی نرخ ارز در شرایط نوسان مقطعی مقتضی نبود، 
گفت: دولت بازار ارز را به ثبات می رساند و یکسان سازی ارز 
را اجرا می کند.  محمدباقر نوبخت در گفت وگو با خبرگزاری 
خانه ملت، با اش��اره به ش��وک یکباره بازار ارز در نیمه دوم 
سال 9۵، گفت: قیمت ارز به دلیل شوکی که به دلیل مسائل 
جهانی به بازار ارز در س��ال 9۵ وارد شد، برای مدت اندکی 
از ثبات خارج ش��د، اما دولت و بان��ک مرکزی آن را کنترل 

کردند. 
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خبرنــامه

گزارش2

حساب فعال اگزیم بانک ایران در ۳۰ 
بانک معتبر جهان

مدیرعام��ل بانک توس��عه ص��ادرات گفت: اکن��ون ما در 
بی��ش از ۳۰ بانک حس��اب فع��ال و بیش��تر از 1۲۰ بانک 
رابطه کارگزاری و حس��اب فعال داری��م و همه عاقه مندند 

فعالیت های اقتصادی فی مابین رونق بگیرد. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه ص��ادرات، علی 
صالح آب��ادی در آیین افتتاح ش��عبه کاش��ان بانک توس��عه 
صادرات با اش��اره ب��ه اینک��ه در پس��ابرجام فرصت خوبی 
فراه��م آمد ت��ا بتوانی��م از ظرفیت ه��ای صادراتی کش��ور 
بهره برداری مطلوب انجام دهیم، گفت: باز ش��دن سوئیفت 
و کارگزاری ه��ای متعدد و نیز ارتباط ب��ا بانک های دنیا، ما 
را در ش��رایط متفاوتی از دو س��ال قبل قرار داده است. قبل 
از برجام بانک ما در هیچ جای دنیا حساب رسمی نداشت. 
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات اضافه کرد: تسهیات ما 
ارزی و ریالی است که امکان ارائه تسهیات ارزی به فعاالن 
اقتصادی بیشتر است. تسهیات ارزی برای شرکت هایی که 
می خواهند مواد اولیه وارد کنند ۶ درصد است که به صورت 
ی��ورو پرداخت ش��ده و در قالب س��رمایه در گردش اس��ت 
همچنین گش��ایش ال سی، ضمانت نامه، صدور حواله و نقل 
و انتق��االت وجوه از دیگر خدماتی اس��ت که بانک توس��عه 

صادرات به مشتریان ارائه می دهد. 
وی با اش��اره به پیشینه کاش��ان به عنوان شهری با سبقه 
تاریخ��ی و فرهنگی غنی گفت: ظرفیت ه��ای صادراتی این 
ش��هر در حوزه فرش و گاب همواره مورد توجه بوده است. 
مجموعه این عوامل ما را بر آن داشت که شعبه بانک توسعه 
صادرات را در این ش��هر تاس��یس کنیم. وی گفت: کاشان 
جزو معدود شهرس��تان هایی است که این ظرفیت را داشته 
ک��ه در زمینه صادرات ارتقا پیدا کن��د. در واقع هدف بانک 
توسعه صادرات گس��ترش صادرات است و تنها به پرداخت 
تسهیات بس��نده نمی کند. بانک توسعه صادرات یک بانک 
سپرده محور نیس��ت و تسهیات خود را از دو منبع بانک با 
نرخ 18-1۶ درصد و منابع صندوق توس��عه با نرخ 11 درصد 
به صادرکنندگان و تولیدکنن��دگان صادرات محور پرداخت 
می کن��د. صالح آب��ادی ادامه داد: ه��دف و اراده همکاران ما 
در بانک توس��عه صادرات این اس��ت که ت��اش کنیم هیچ 
مجموعه اقتص��ادی زیان ده نماند، بنابرای��ن اولویت اول ما 
سودآوری نیست بلکه کمک به چرخش چرخ های بنگاه های 
صادراتی است. صالح آبادی گفت: همه تاش ها بر این هدف 
متمرکز اس��ت که بتوانیم ظرف یک سال و نیم آینده رتبه 
این شعبه را به رتبه ۲۰ و دو سال بعد از آن به 1۰ برسانیم. 
هم��کاران من در بخش امور ش��عب، بین الملل، اعتبارات و 
اعض��ای هیات مدیره همه تاش خ��ود را به کار می بندند تا 

این شعبه بتواند عملکرد خوبی داشته باشد. 

کاهش نرخ دالر و افزایش قیمت سکه
صرافان بازار ارز و طا ن��رخ هر دالر آمریکا را ۳.۷۵۶ تومان 
و ه��ر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.۲1۳.۶۰۰ تومان 
تعیین کردند که نشان دهنده کاهش نرخ دالر و افزایش قیمت 
س��که اس��ت. هر یورو در بازار آزاد ته��ران 4.181 تومان و هر 
پون��د نیز 4.8۵۰ تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۶۵8.۵۰۰ تومان و هر ربع سکه ۳۷۵.۵۰۰ تومان فروخته شد. 
هر س��که یک گرمی ۲۶1.۰۰۰ تومان خرید و فروش شد و هر 

گرم طای 18 عیار 11۳.89۰ تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۷۵۶دالر آمریکا

4.181یورو اروپا

4.8۵۰پوند انگلیس

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

49۳.۳۵۰مثقال طا

11۳.89۰هر گرم طای 18 عیار

1.1۷۶.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.۲1۳.۶۰۰سکه طرح جدید

۶۵8.۵۰۰نیم سکه

۳۷۵.۵۰۰ربع سکه

۲۶1.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه



5 بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دو شنبه
25 اردیبهشت 1396

شماره 784

ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران در 
پای��ان معام��ات دومی��ن روز از آخرین هفته 
اردیبهش��ت ماه ب��ه کانال قبلی برگش��ت و با 
افت 179 واحدی تا رق��م 79 هزار و 963 واحد 
عقب نش��ینی کرد. در پایان بازار روز یکشنبه، 
نم��اد پتروش��یمی پردیس با 25 واح��د، نماد 
مخابرات ای��ران با 23 واحد، نم��اد گروه مپنا 
ب��ا 14 واح��د و نم��اد پاالیش نفت ته��ران با 
13 واح��د، در محاس��به ش��اخص کل بورس 
بیش��ترین تاثیر منف��ی را داش��تند. در مقابل 
نماد شرکت ارتباطات سیار ایران با 19 واحد، 
نماد پتروش��یمی جم با 18 واحد و نماد فوالد 
خراسان با 14 واحد، به ترتیب بیشترین تاثیر 
مثبت را بر شاخص کل بورس تهران داشتند. 

بازی حقوقی ها در گروه خودرو
در دومین روز معامات این هفته بورس تهران 
اکثری��ت قریب به اتف��اق نماده��ا در گروه های 
مختلف ش��اهد روند کاهش��ی در قیمت پایانی 
بودند. چنان که در گروه محصوالت شیمیایی در 
اکثریت نمادها روند رو به کاهش را شاهد بودیم. 
در گروه بیمه نیز اکثریت نمادها در قیمت پایانی 
افت را تجربه کردند و قندی ها به جز در یک نماد 
یک دست روند کاهشی را از سر گرفتند. عاوه بر 
همه اینها اکثریت قریب به اتفاق نمادها در گروه 
فلزات اساسی در قیمت آخرین معامله و قیمت 
پایانی روند کاهشی را تجربه کردند. همچنین در 

گروه خودرو تقریبا همه نمادها قرمزپوش شدند. 
در ای��ن گروه 2۰9 میلیون و 74 هزار س��هم به 
ارزش حدود 28 میلیارد تومان در 13 هزار و 32 
نوبت مورد دادوستد قرار گرفت. نماد سایپا مثل 
اکثر روزهای هفته گذشته صدر نشین در حجم و 
ارزش معامات گروه بود. این س��هم روزگذشته 
را ب��ا افت یک درص��دی در قیمت 13۰ تومان به 
پایان برد. باوجود حمایت حقوقی از سهام شرکت 
سایپا، شاهد معامات منفی در این نماد بودیم. 
روز گذش��ته حقوقی س��ایپا 72 میلیون خریدار 
ب��ود ولی ف��روش 94 میلیونی حقیق��ی مانع از 
رش��د قیمتی این س��هم بود. ایران خودرو نیز در 
قیمت 279 تومان قرار گرفت. طی روزهای اخیر، 
حقوقی ایران خودرو در نقش حامی ظاهر شده و 
روز گذش��ته هم حقوقی این سهم 12.8 میلیون 
خریدار ب��ود. آنچه روز گذش��ته در گروه خودرو 
حاکم بود اینکه شاهد خرید های سنگین حقوقی 
در لیدر های این گروه بودیم که از شکست نقاط 
حمایت جلوگیری کرد. ب��ا این وجود زمانی که 
این نمادها جو مثبت و صعودی دارند نیز حقوقی 
با عرضه مانع رش��د قیمتی می شود. به عبارتی 
سهام گروه خودرو بین حمایت و مقاومت هایش 
گیر افت��اده و ب��ه نظر می رس��د تا اع��ام نتیجه 
انتخاب��ات روند گروه درگیر بازی حقوقی باش��د 
و پس از انتخابات احتماال رش��د گروه را ش��اهد 

خواهیم بود. 

حاکمیت فضای خنثی بر بازار سهام
روز گذش��ته بازار س��هام در حالی معاماتی 
کم حج��م را نظاره گر بود که به نظر می رس��د 

ب��ا وجود نزدیک ش��دن ب��ه موع��د برگزاری 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
هیجانی برای نوس��انی ش��دن قیمت س��هام و 
به  تبع آن پرواز شاخص های بورس وجود ندارد. 
هرچند ب��ازار از هم اکنون تحلیل های مختلفی 
را برای پس از انتخابات پیش روی خود ترسیم 
کرده ولی به نظر می رس��د ب��ا در پیش بودن 
ماه رمض��ان ک��ه در آن بازار س��هام به صورت 
س��نتی راکد است و همچنین برگزاری مجامع 
عادی س��االنه، فضایی توأم با رکود و خنثی بر 
کلی��ت معامات بازار س��هام حاکم باش��د. در 
عی��ن حال این روزها بازار س��هام به دلیل فقر 
نقدینگی در بازار میان دو کانال 79 و 8۰ هزار 
واحدی ش��اهد رفت و برگش��ت ناپایدار نماگر 
خود است و این روند می تواند در نهایت منجر 
به بدبینی سرمایه گذاران و فرار سرمایه ها شود. 

تهران پربازده ترین بورس در هفته گذشته
ش��اخص کل ب��ورس تهران در مقایس��ه با 
همتایان خود در بازارهای جهانی، بیش��ترین 
بازدهی را در هفت روز کاری گذشته به ثبت 
رس��اند و رتبه نخست را کسب کرد. براساس 
آمار منتش��ر شده توس��ط مدیریت تحقیق و 
توسعه ش��رکت بورس تهران، بورس تهران با 
 )TEDPIX( رشد 1.8 درصدی شاخص کل
توانس��ت بیش��ترین بازده��ی را در این بازه 
زمانی در مقایس��ه با همتایان خود ثبت کند. 
ب��ورس تهران با بازدهی )1.8درصد( و بورس 
توکیو با کمترین میزان بازدهی )5.9-درصد( 
بهتری��ن و بدترین رتبه را به نام خود به ثبت 

رس��اندند. در این ب��ازه زمانی، بازدهی بورس 
دوب��ی کاهش ۰.2 درصدی داش��ت و بورس 
عربس��تان س��عودی ۰.3 درصد افت کرد در 
حال��ی که اس��تانبول 1.3 درصد مثبت ش��د. 
شاخص داوجونز صنعتی در بورس نیویورک 
ب��ا کاهش 1.6 درصدی همراه ش��د در حالی 
ک��ه ش��اخص اس اند پ��ی نیوی��ورک کاهش 
۰.7 درصدی داش��ت. بورس نزدک هفت روز 
گذش��ته کاری را با ۰.3درصد بازدهی پشت 
س��ر گذاش��ت و داک��س آلم��ان ۰.2 درصد 
کاه��ش را در این بازه زمانی از آن خود کرد. 
در پاریس، ش��اخص کک این ب��ازه زمانی را 
با رش��د 1.3 درصدی پشت س��ر گذاشت در 
حالی که در لندن شاخص فوتسی 4.2 درصد 
اف��ت را در ای��ن م��دت از آن خ��ود کرد. در 
هفت روز گذش��ته کاری، در اسپانیا شاخص 
آیبکس 1.6 درصد مثبت شد که در واقع پس 
از ب��ورس تهران، دومین رتب��ه بازدهی را به 
دس��ت آورد. در سوی دیگر، بورس آمستردام 
هلند کاهش ۰.7 درصدی داش��ت و شاخص 
نیک��ی بورس توکیو با کاه��ش 5.6 درصدی 
هم��راه ش��د. در حالی که ش��اخص تاپیکس 
در این کش��ور کاهش 5.9 درصدی داش��ت 
و کمتری��ن بازده��ی را در دنیا ب��ه نام خود 
ثبت کرد. یک هفته گذش��ته کاری در بورس 
هنگ کن��گ با کاهش 1.8 درصدی ش��اخص 
هنگ سنگ همراه شد. در حالی که در مالزی 
ش��اخص KLCI کاهش ۰.4درصدی داشت 
و ش��انگهای چی��ن هم با اف��ت 2.4درصدی 

شاخص SSEC رو به رو شد. 

شاخص کل به کانال 79 هزار واحد عقب نشینی کرد

سردی معامالت بازار سهام در روزهای داغ انتخابات

عض��و س��ابق هیات رئیس��ه س��ازمان بورس 
می گوی��د انتظ��ار م��ی رود که اه��داف دولت 
آینده در زمینه  بازار س��رمایه مشخص شود تا 
بدانیم بازار س��رمایه و اوراق بهادار قرار اس��ت 
چه س��همی از تامین مالی بنگاه های اقتصادی 
را برعهده داش��ته باش��د. قاس��م محس��نی در 
گفت وگو با ایس��نا، در پاس��خ ب��ه اینکه انتظار 
داشتید از کاندیدای ریاست جمهوری دوازدهم 
چه برنامه هایی درباره بازار س��رمایه بش��نوید، 
اظهار کرد: در مناظره ها انتظارمان این نیس��ت 
ک��ه تمام موضوع��ات مربوط به کش��ور مطرح 
شود، ولی بازار سرمایه و بازار اوراق بهادار جزو 
بازارهای مهم است و روی اقتصاد تاثیر دارند و 
انتظار می رود حداقل سوالی درباره بازار سرمایه 
از کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح می شد، 
ولی متاسفانه در این مورد سوالی مطرح نشد و 
طبیعتا کاندیداها هم به این مسئله نپرداختند. 
وی ادام��ه داد: در این زمینه م��ا انتظار داریم 
دولت ها به بازار س��رمایه اهمی��ت دهند البته 
آق��ای جهانگی��ری اش��اره کرد ک��ه اقتصاد ما 
اقتص��ادی بان��ک محور اس��ت ول��ی صحبتی 
نک��رد که اگ��ر در دولت آین��ده رئیس جمهور 
ش��ود قصد دارد که نظام اقتصادی کشور را به 
سمت بازار سرمایه  سوق دهد و باقی کاندیداها 
هم در این مورد صحبتی نکردند. عضو س��ابق 
هیات رئیس��ه سازمان بورس، تاکید کرد: انتظار 
ما این اس��ت که اهداف دول��ت در زمینه بازار 
سرمایه مشخص شود و بدانیم که بازار سرمایه 
و اوراق بهادار قرار اس��ت چه س��همی از تامین 
مال��ی بنگاه ه��ای اقتصادی را برعه��ده بگیرد. 
محسنی با اشاره به لزوم پایین آمدن نرخ سود 
بانک��ی، گفت: با اینکه در مناظره ها س��وال در 
مورد نظام بانکی هم پرسیده شد ولی هیچ یک 
از کاندیداه��ا درباره اینکه چط��ور می خواهند 
نرخ س��ود را کاهش دهند صحبتی نکردند در 
صورتی که می دانیم نرخ سود در نظام بانکی ما 
با ن��رخ تورم فاصله دارد. این موضوع روی بازار 
سرمایه هم تاثیر گذاشته است و تقریبا ورودی 
تم��ام ای��ن صندوق ها ک��م ش��ده و جوابگوی 
حقوق های مس��تمری بازنشس��تگی نیس��ت و 
ع��اوه بر این صندوق ها مطالب��ات هنگفتی از 
دولت دارند که وصول نشده است. این در حالی 
اس��ت که جمعیت کشور به س��وی سالمندی 
می رود و در 2۰ س��ال آینده تعداد سالمندان ما 

از تعداد جوانان مان پیش��ی می گیرد. متاسفانه 
به این مس��ائل هم پرداخته نش��د. عضو سابق 
هیات رئیس��ه سازمان بورس در پاسخ به اینکه 
آیا از دیدگاه شما رئیس جمهور آینده می تواند 
کاری کن��د ک��ه صندوق ه��ای بازنشس��تگی 
را زی��ر چت��ر بازاره��ای مال��ی بی��اورد، گفت: 
رئیس جمهور می تواند به مجلس الیحه ای دهد 
تا صندوق های بازنشس��تگی هم یک نهاد ناظر 
پی��دا کنن��د. الگوهای مختلف��ی در این زمینه 
می توان پیش��نهاد داد. ما در کشورمان وزارت 

کار و رف��اه اجتماعی داریم و باید تصمیم گیری 
بازنشس��تگی  صندوق ه��ای  آی��ا  ک��ه  ش��ود 
می خواهن��د زیرنظر ای��ن وزارتخانه باش��ند یا 
اینکه زیرنظر س��ازمان بورس ی��ا بیمه مرکزی 
قرار گیرند، ولی در ه��ر حال باید مقام ناظری 
برای صندوق های بازنشس��تگی تعریف ش��ود. 
محس��نی ادامه داد: ممکن است این صندوق ها 
در تشکیل سبد سرمایه گذاری خود راه درستی 
را طی نکرده باشند که برای این صندوق ها این 
اتفاق منجر به زیان ش��ده است. باید از همین 
االن به فکر صندوق های بازنشس��تگی تکمیلی 
هم باش��یم و مش��وق های مالیاتی باید در این 
مورد، هم برای کارفرمایان و هم برای کارکنان 
در نظر گرفته شود. متاس��فانه بازنشستگان ما 
بعد از بازنشستگی مس��تمری ای که می گیرند 
کف��اف هزینه ه��ای زندگی ش��ان را نمی ده��د 

و مجبور هس��تند بعد از بازنشس��تگی ش��غل 
داشته باش��ند و این موضوع می تواند در آینده 
مش��کاتی را برای جامعه به وجود بیاورد. وی 
اضافه کرد: در صحبت های کاندیداها اش��اره ای 
نش��د که چند درصد از تامین مالی قرار اس��ت 
از طریق س��رمایه گذاران خارجی انجام شود. از 
طرفی نقش بورس ه��ای کاالیی هم در اقتصاد 
بس��یار مهم است و باید بدانیم که دولت آینده 
چ��ه برنام��ه ای در این زمین��ه دارد و آیا قبول 
دارد که ما بورس های کاالیی را افزایش دهیم. 

عضو س��ابق هیات رئیس��ه س��ازمان بورس که 
عضو شورای عالی بورس نیز است، افزود: اوراق 
مش��تقه روی نف��ت خام و اوراق مش��تقه روی 
کاالهای کشاورزی برای ما بسیار اهمیت دارد، 
چرا که باعث پوش��ش ریس��ک تولیدکنندگان 
می ش��ود و موجب می ش��ود قیمت نفت ایران 
در منطقه مش��خص ش��ود و فعاالن اقتصادی 
ریس��ک خ��ود را از طری��ق اوراق مش��تقه در 
برابر نوس��انات نرخ ارز پوشش دهند. هم برای 
سرمایه گذار خارجی و هم برای صادر کنندگان 
و واردکنندگان نیاز داریم که پوش��ش ریسک 
ن��رخ ارز داش��ته باش��یم. در ای��ن زمین��ه نیز 
برنامه های��ی اعام نش��ده اس��ت. محس��نی با 
اش��اره به رش��د 8 درصدی که در قانون برنامه 
شش��م آمده، تصریح کرد: منابع سرمایه گذاری 
داخلی ما کافی نیس��ت و اگر دولت بخواهد از 

طریق چاپ پول، مناب��ع را افزایش دهد منجر 
به تورم می ش��ود و ما ناگزیر هس��تیم به جذب 
س��رمایه گذاری  خارجی توجه بیش��تری کنیم. 
باید دولت برای این منظور س��تادی تش��کیل 
دهد و برنامه ای در این زمینه تدوین شود و هر 
نهادی از جمله س��ازمان ب��ورس، بیمه مرکزی 
و بانک مرک��زی برنامه های��ی را در این زمینه 
بای��د اجرا کن��د و با یکدیگر هماهنگ باش��ند 
تا بتوانیم جذب س��رمایه گذار خارجی داش��ته 
باش��یم ولی اگر این ناهماهنگی ه��ا ادامه پیدا 
کند درست نیس��ت چون هر نهادی نمی تواند 
جداگان��ه برای خ��ود کار کن��د. وی ادامه داد: 
دولت باید در این زمینه ه��ا برنامه های مدونی 
داشته باشد و س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کش��ور یک ماموریت جدید پی��دا کند و فقط 
این طور نباشد که برنامه های پنج ساله نوشته 
ش��ود ولی اجرا نش��ود یا اینکه این  طور نباشد 
برنام��ه ای ب��رای بودجه  ده��د و در نهایت آن 
بودجه اجرایی نشود. س��ازمان برنامه و بودجه 
بای��د روی مهم تری��ن و کلیدی تری��ن برنامه ها 
نظارت داش��ته باش��د و دس��تگاه های مختلف 
در این زمینه برنامه های ش��ان مش��خص باشد 
و با یکدیگر هماهنگ عمل کنند. عضو س��ابق 
هیات رئیسه س��ازمان بورس با بیان اینکه باید 
از ابت��دا جل��وی انحرافات گرفته ش��ود، گفت: 
من پیش��نهاد می دهم دولت آینده با اس��تفاده 
از اف��راد صاحب صاحیت از جن��اح مقابل در 
مورد گزارش هایی که نهادهای مختلف به خود 
دولت می دهند راس��تی آزمایی کند و در مورد 
درس��ت یا غلط اجرا ش��دن برنامه ها نظر دهد، 
چرا که نهادهای دولتی می خواهند برنامه های 
خود را طوری نش��ان دهند که کاما درس��ت 
بوده و در حال پیشرفت است ولی اگر از حزب 
مقاب��ل، افرادی صاحب صاحیت انتخاب و این 
راستی آزمایی انجام شود برنامه ها می تواند بهتر 
جل��و رود و دولت می تواند برای نظارت بر خود 
از این وس��یله اس��تفاده کن��د و اطمینان پیدا 
کند که برنامه هایش به درس��تی پیش می رود. 
همچنی��ن باید دولت خ��ود را موظف بداند که 
گزارش های نهادهایش به اطاع مردم برس��د و 
با این کار از کل ظرفیت ایران برای پیش��رفت 
کشور اس��تفاده ش��ود و این طور نباشد که هر 
کسی روی کار آمد اش��خاص دارای صاحیت 

در جناح های مقابل را حذف کند. 

عضو شورای عالی بورس تاکید کرد

اهداف دولت آینده درباره بازار سرمایه مشخص شود

خبر

باج افزار خطرناک به بازارسرمایه نفوذ 
نکرده است

مدیر فناوری اطاعات سازمان بورس با اعام عدم دریافت 
گزارشی مبنی بر آلودگی باج افزار خطرناک در بازار سرمایه، 
دو توصی��ه مهم به ش��رکت ها و فعاالن بازار کرد. به گزارش 
بورس پرس، روح اهلل دهقان، در واکنش به این س��وال که با 
توج��ه به باج افزار خطرناک WannaCryy که تاکنون در 
1۰۰ کش��ور از جمله ایران با 2۰۰ نقطه، نفود و نگرانی هایی 
را ایج��اد کرده، آیا گزارش��ی هم از وجود وی��روس در بازار 
س��رمایه ارائه شده یا خیر؟ اظهار داشت: تاکنون از آلودگی 
این مورد گزارش��ی نش��ده اس��ت. وی در برابر این پرسش 
ک��ه به دلیل خطرناک بودن این ویروس و قفل ش��دن همه 
فایل ه��ای رایانه ای و اجب��ار به پرداخت 3۰۰ دالر توس��ط 
قربانیان، چه توصیه ای به ش��رکت های فعال بازار س��رمایه 
و س��هامداران دارد؟ به بورس پرس گفت: عمده ترین عامل 
نف��وذ این باج اف��زار، عدم به روز رس��انی وین��دوز عامل های 
کاربران اس��ت که در ایران به صورت دس��تی انجام می شود. 
دهقان ادامه داد: بنابراین در نخستین مرحله و در نخستین 
فرص��ت باید ویندوز کامپیوتر ش��رکت ها و س��هامداران به 
همراه آنتی ویروس ها به روز رس��انی ش��ود ت��ا از حمله های 
ای��ن باج افزار ممانعت ش��ود. در مرحله دوم نیز بهتر اس��ت 
از اطاعات کامپیوتر ها »بک آپ« گرفته ش��ود تا در صورت 
نف��وذ احتمالی، حداقل اطاعات حذف نش��ود. به گفته وی 
ه��دف اصلی این باج افزار، سیس��تم عامل ویندوز ایکس پی 
ب��وده و پیش از این مایکروس��افت هم از عدم اس��تفاده آن 

تاکید کرده بود. 

تشکیل کارگروه های ویژه اتصال 
بازارهای مالی ایران و کره جنوبی

مدیر عامل ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه )س��مات( از تش��کیل کارگروه های ویژه برای 
اتصال بازارهای مالی ایران و کره جنوبی خبر داد. به گزارش 
سمات، نشست بررسی راهکارهای توسعه همکاری های بازار 
س��رمایه ایران با سایر بازارهای مالی جهان با حضور مدیران 
عامل ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی و بانک ملت در محل 
این ش��رکت برگزار ش��د. محمد رضا محسنی در این جلسه 
اقدامات شرکت سپرده گذاری مرکزی   برای بین المللی کردن 
بازار س��رمایه ایران را تشریح کرد. وی با بیان اینکه شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی در طول دو س��ال اخیر رایزنی های 
فراوانی را با کره جنوبی برای اتصال دو بازار آغاز کرده است، 
افزود: م��دل پایه اتصال بازارهای مال��ی ایران و کره جنوبی 
از طریق خرید اس��ناد خزانه اسامی در مراحل پایانی قرار 
دارد که در صورت رف��ع برخی مراودات ارزی و بین بانکی، 
ای��ن امر در آین��ده ای نزدیک اجرایی می ش��ود. مدیرعامل 
س��مات همکاری با ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی و گروه 
ب��ورس آتن  )ATHEX Group( با ه��دف تدوین مدل 
عملیاتی اتصال بازارهای س��رمایه ای��ران و یونان را از دیگر 
اقدامات این ش��رکت نام برد و گفت: قالب های گوناگونی از 
جمله صندوق های قابل معامل��ه )ETFs( برای اتصال این 
دو بازار طراحی ش��ده اس��ت که امیدوارم بانک ملت بتواند 
مس��ائل پولی و بانکی این همکاری مش��ترک را فراهم کند. 
محسنی همچنین خواستار تشکیل دو کارگروه برای تدوین 
نظام پرداخت و تس��ویه معامات با هدف پوشش ریسک و 
همکاری های مشترک برای افزایش تعامات بین المللی شد 

تا راهکارهای عملیاتی در این زمینه اندیشیده شود. 

دسترسی کاربران به کدال میسر شد
مدی��ر عامل ش��رکت رایان بورس با بی��ان اینکه هم اکنون 
 دسترس��ی کارب��ران به س��امانه ک��دال برقرار اس��ت، گفت: 
به روز رسانی های اخیر در فضای اینترنت و اقتضای روزهای 
پر ترافی��ک پیش  رو تا انتخابات بروز برخی خطاها در ش��بکه 
را اجتناب ناپذی��ر می کند. به گزارش ف��ارس، علیرضا ماهیار، 
مدیر عامل شرکت رایان بورس با بیان اینکه امکان دسترسی 
همه کاربران به س��امانه کدال هم اکنون از طریق موتورهای 
جس��ت وجو برقرار است؛ گفت: به روز رسانی های اخیری که 
در فض��ای اینترنت صورت گرفته همزم��ان با احتمال برخی 
حساسیت ها در روز های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری 
ب��روز برخی خطاهای ش��بکه ای را اجتناب ناپذیر کرده و این 
در حالی اس��ت که دسترس��ی ها به داده ها و اطاعات منتشر 
شده در س��امانه کدال بدون هیچ ایراد سیستمی همواره در 
دس��ترس عموم معامله گران قرار دارد. وی با بیان اینکه لزوم 
رعای��ت برخی ماحظ��ات باعث می ش��ود در قالب خطاهای 
فارسی و به دور از اقدام های حساسیت آور به صورت خطاهای 
فارسی در کدال نمایش داده شود، عنوان کرد: هیچ توقفی در 
ارس��ال اطاعات ناشران یا دسترسی کاربران به این اطاعات 
در سامانه کدال وجود نداشته و در 24 ساعت شبانه روز تاش 
می ش��ود هر گونه ایراد فنی یا نرم افزاری در این شبکه جامع 
برطرف و به روز رس��انی شود. براساس این گزارش، در ابتدای 
معامات روزگذش��ته امکان دسترس��ی کاربران به اطاعات 
مندرج در شبکه جامع اطاع رس��انی ناشران )کدال( با ایراد 
فنی مواجه و از آن تحت عنوان »خطای ناش��ناخته رخ داده 

است« برای کابران نمایش داده شد. 

عرضه انواع مس در تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی

بازار فرعی بورس کاالی ایران در دومین روز هفته، عرضه 
25 هزار و 45۰ قطعه جوجه یک روزه، 13۰ تن پودر نارگیل 
و 5۰۰ تن پت��اس را تجربه کرد. تاالر محصوالت صنعتی و 
معدنی بورس کاالی ایران روز یکش��نبه 24 اردیبهشت ماه، 
میزبان عرضه 2۰۰ تن مس مفتول، 7۰۰ تن مس کاتد و2۰ 
هزار تن مس کم عیار )س��رباره( بود. همچنین در این روز، 
12 تن کنسانتره فلزات گران بها، 14۰ تن سولفور مولیبدن، 
82۰ تن شمش هزار پوندی 99.8، 2۰۰تن بیلت آلومینیوم 
و3 هزار تن سبد میلگرد مخلوط نیز در این تاالر عرضه شد. 
تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در این روز 
ش��اهد عرضه 31 هزار تن گندم خوراکی، 4 هزار تن گندم 
دوروم، 2 هزار و 5۰۰ تن شکر سفید و3۰۰ تن روغن خام بود. 
اف��زون بر این، 332 تن ج��و دامی نیز در قالب طرح قیمت 
تضمینی و به صورت فیزیکی در تاالر محصوالت کش��اورزی 
عرضه ش��د. ت��االر صادراتی بورس کاالی ای��ران نیز در این 
روز ش��اهد عرضه 1۰هزار و 55۰ ت��ن قیر 6۰7۰ بود. تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی ایران نیز در 
ای��ن روز عرض��ه 1۰2 هزار و 857 تن قی��ر، گوگرد، وکیوم 
باتوم، مواد شیمیایی، مواد پلیمری و لوب کات را تجربه کرد. 

نگاه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بیشترین درصد افزایش
قند ش��یرین خراس��ان در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که ماشین سازی 

نیرومحرکه در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

1۰.3595قشرین

1.84۰4.96تمحرکه

1.3374.86وصنا

2.8۰54.66سهگمت

2.۰933.41وپست

3.۰453.19غمارگ

7.2593.1تکشا

 بیشترین درصد کاهش
قند مرودشت صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
شد. سیمان غرب در رده دوم این گروه ایستاد. قند اصفهان 
هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین کاهش قیمت جای 

گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.92(4.924قمرو
)4.84(3.462سغرب
)4.83(8.39۰قصفها

)4.82(1.917غشاذر

)4.79(3.398پسهند

)4.77(3.174بالبر

)4.76(1۰.219بنیرو

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته شد. 
پارس خودرو در رده دوم این گروه ایس��تاد. پلی اکریل هم 

در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

99.116 13۰9خساپا

25.1۰6 1۰62خپارس
21.۰62 636شپلي
19.693 1۰18خکاوه
18.316 4387مبین
16.573 1347فنوال
16.۰18 2792خودرو

بیشترین ارزش معامله
جای��گاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را س��ایپا به خود 
اختصاص داد. پتروشیمی مبین رتبه دوم را به دست آورد. سخت 

آژند هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامات قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

129.777 13۰9خساپا
8۰.36۰ 4387مبین
48.34۰ 3358ثاژن

44.728 2792خودرو
36.379 6۰79بفجر

34.84۰ 1۰۰72شبهرن
31.991 5384کماسه

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام معامله 
شده را به دست آورد که پارس خودرو در این گروه دوم شد 

و تامین ماسه ریخته گری در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

13۰94487خساپا
1۰621549خپارس
538415۰8کماسه
13471475فنوال
33581413ثاژن

1۰181233خکاوه
27921212خودرو

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

58351167ددام
1863932کساپا

12194۰6خریخت
3821273فمراد
252823۰تکنو

2513228خشرق
289۰2۰6خلنت

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

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

78۰2.۰8وخارزم
11462.12واعتبار
49712.4۰کگاز

1۰843.25پردیس
1۰833.61ورنا

3۰6544.۰5همراه
21494.13وبانک

نماگر بازار سهام
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تبری�ز – اس�د فالح- مالک ش��رکت 
هواپیمای��ی "آتا ایرالین" از خرید 10 فروند 
هواپیمای جدید 50 نفره توسط این شرکت 
و تحویل آنها در طول 6 ماه آینده خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمدرضا 
زنوزی مطلق در جمع خبرنگاران رسانه های 
گروه��ی اظهار داش��ت: ب��ا ورود این تعداد 
هواپیمای س��بک 50 نفره که توان نشست 
و برخاس��ت از باندهای با مس��افت کوتاه را 
نیز به خوبی دارا هس��تند، ش��بکه ناوگان 
هوای��ی مویرگی برای فرودگاه های کوچک 
کشور تشکیل می ش��ود. وی با بیان اینکه 
اولوی��ت اجراي این ش��بکه در ش��مالغرب 
کش��ور با محوریت تبریز اس��ت، گفت: این 
سیس��تم، فرودگاه هاي کوچک کشور را به 
فرودگاه ه��اي بزرگ متصل ک��رده و امکان 
پرواز از این ش��هرها به مقصدهاي مختلف 
داخل��ي و خارج��ي را فراهم م��ي کند که 
در اولویت نخست ش��هرهای آذربایجان از 
جمله اردبیل، مراغه، ماکو را برای پروازهای 
 داخل��ی و خارج��ی تح��ت پوش��ش قرار

 می دهد. به گفته زنوزی مطلق، هواپیماهای 
مذکور توان چهار س��اعت پرواز بدون وقفه 
را دارا ب��وده و می توانند عالوه بر ش��هرهای 
شمالغرب، پروازهای تهران و حتی استانبول 
و باک��و را هم پوش��ش دهن��د. مدیرعامل 
ش��رکت هواپیمایی آت��ا نی��ز در ادامه این 
نشست خبری یادآور شد: این شرکت تنها 
ایرالین کشور است که هیچ بدهی نداشته 
و اغلب هواپیماهایش "ملکی" بوده و تنها دو 
هواپیمایي اجاره اي دارد. "کاپیتان عبدالرضا 
پازوکی" با بیان اینکه هواپیمایی آتا در ابتدا با 
سه فروند هواپیما راه اندازی شد، گفت: امروز 
 ،MD  این ش��رکت با داشتن هشت فروند

سه فروند ایرباس و 4 فروند هواپیمای 737، 
مجموعا 15 هواپیمای داشته و به زودی 10 
فروند نیز به آن اضافه خواهد ش��د. کاپیتان 
پازوکی با اشاره به اینکه آتا هم اینک روزانه با 
80 سورتی پرواز، پس از ایران ایر و ماهان و 
آسمان در جایگاه چهارم ایرالین های کشور 
قرار دارد، گفت: در تالش هستیم تا جایگاه 
س��وم شرکت های هواپیمایی ایران را از آن 
خود کنیم. وی از توسعه پروازهای خارجی 
آت��ا ایرالین خبر داد و افزود: امروزه عالوه بر 
پروازهای روزانه به استانبول، خطوط پروازی 
آتا به ش��هرهای نجف، باکو، تفلیس، ازمیر 
و دنیزل��ی برقرار بوده و با اس��تقبال خوبی 
مواجه شده اس��ت. وی یادآور شد: در حال 
حاضر 800 نفر در ش��رکت هواپیمایی آتا 
مش��غول به کار هستند که تعداد 300 نفر 
آنها در تبریز و بقیه در ش��هرهای مش��هد، 
یزد، تهران، ارومیه و اهواز شاغل مي باشند. 
مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی آتا از پروژه 
احداث آش��یانه تعمیرات��ی اختصاصی این 
شرکت در فرودگاه تبریز خبر داد و گفت: با 
مساعدت ویژه مسئولین هواپیمایي کشوري 
تالش مي ش��ود تا پایان فصل کاري امسال 

زمینه بهره برداري از این پروژه فراهم شود. 
کاپیتان غالمرضا پازوکی اهمیت آش��یانه 
تعمیراتی برای ش��رکت ه��ای هواپیمایی 
را غیرقابل انکار خواند و اظهار داش��ت: این 
آش��یانه برای ما اهمیت زیادی دارد چراکه 
نه تنها برای سرویس دهی برنامه ریزی شده 
 بلکه قصد داریم تا نسبت به انتقال دانش و 
فناوری های تعمیرات اساسی به داخل کشور 
به ویژه شمالغرب اقدام کنیم. وی یادآور شد: 
در روزهای نخست راه اندازی آتا ایرالین در 
تبریز، تمام مهندس��ان فنی و کادر پروازی 
از کش��ورهایی مانند سوئد و اوکراین بودند 
اما امروز تمام خدمه پروازی این ش��رکت را 
نیروهای بومی تشکیل می دهند. مدیرعامل 
شرکت هواپیمایی آتا از همکاری این شرکت 
با یک ش��رکت خارجي ب��رای تعمیرات و 
نگهداری و نیز انتقال تکنولوژی به ایران خبر 
داد و گفت: این شرکت دارای استاندارد اروپا 
بوده و در حال حاضر یک تیم از کارشناسان 
فنی تبریز در این کش��ور درحال گذراندن 
دوره های بین المللی هس��تند که آشیانه 
مرکز تعمیرات آتا در ف��رودگاه تبریز را راه 
اندازی نمایند. مدیرعامل شرکت هواپیمایی 

آت��ا در بخ��ش دیگری از س��خنان خود، از 
نوسازی هواپیماهای ملکی این شرکت خبر 
داد و اف��زود: به دنبال این طرح، نوس��ازی 
مبلم��ان داخلی هواپیماهای یاد ش��ده در 
اولویت بوده و صندلی های جدید با فواصل 
استاندارد به منظور راحتی بیشتر مسافران 
نصب خواهد شد. پازوکي در ادامه با اشاره به 
انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری 
کش��ورهای اس��المی، از برنامه ریزی ویژه 
آت��ا برای تبری��ز 2018 خب��ر داد و گفت: 
قرار بود با آغاز س��ال آین��ده میالدی پرواز 
ورودی هامبورگ - تبریز راه اندازی ش��ود 
که در تالش هس��تیم الیسنس مورد نظر 
را از آلم��ان دریافت کنیم. وی همچنین از 
رنگ آمیزی یکی از هواپیماهای آتا با لوگوی 
تبریز 2018 خبر داد و افزود: توریسم بخش 
اعظم ه��ر ایرالین ب��ه ش��مار می آید ولی 
وظیفه ما فقط انتقال مس��افر بوده و جذب 
گردش��گران باید مورد توج��ه آژانس های 
مسافرتی باشد.  قائم مقام شرکت هواپیمایی 
آتا نیز دراین مصاحبه با اشاره به برنامه این 
شرکت براي ارتقاي رضایتمندي مسافران با 
مدیریت متمایز گفت: کمیته اي ویژه جهت 
جلوگی��ري از تاخیرها در ش��رکت ایجاد و 
کلیه موارد تاخی��رات و  برخورد همکاران با 
مس��افران در ایستگاه ها را رصد مي کند تا 
زمینه افزایش رضایتمندي مسافران را فراهم 
سازد. غالمرضا صادقیان ادامه داد:  این کمیته 
کاهش تاخیرهاي پروازي آتا را در دستور کار 
خود دارد و ورود هواپیماهاي جدید نیز این 
کمک را به ما خواهد کرد تا میزان تاخیرهاي 
اجباري را ت��ا حد زیادي کاهش دهیم. وي 
با بیان اینکه از نظ��ر تاخیرات پروازی جزو 
ایرالین های متوس��ط کشور هستیم، ادامه 

داد: گرچه تنها دو درصد جمعیت جامعه با 
هواپیما مسافرت می کنند اما همین تعداد 
اندک را اساتید دانشگاه، پزشکان، بازرگانان 
و افرادی نظیر آنان تش��کیل می دهند که 
حضور به موقع آنها در مقصد، تاثیرات بزرگی 
در جامع��ه دارد لذا تمام ت��وان ما برای رفع 
مشکل تاخیرهای پروازی است. به گفته وی، 
به همین منظور نیز مرکز تصمیم گیری در 
شرایط حساس در شرکت هواپیمایی آتا راه 
اندازی ش��ده که در صورت وقوع تاخیرهای 
ناخواس��ته، تصمیم��ات ف��وری و نهای��ی 
اتخاذ ش��ود. قائم مقام ش��رکت هواپیمایی 
آتا ب��ا بیان اینک��ه یک��ی از ماموریت های 
وی، استانداردس��ازی رفت��ار کادر آتا، کادر 
ایستگاهي و خدمات کترینگ این شرکت 
بوده اس��ت، گفت: مس��افران حق دارند از 
بهترین خدمات در ش��رکت هواپیمایی آتا 
برخوردار شوند و تمام تالش ما نیز بر همین 
امر استوار خواهد بود تا پذیرایي مناسب تري 

از میهمانان آتا صورت گیرد. 
قائم مقام شرکت هواپیمایی آتا با اشاره به 
برنامه هاي توسعه اي ناوگان این شرکت و 
نیاز به کادر پروازي در آینده نزدیک، گفت: 
طی س��الیان گذش��ته به دلیل عدم امکان 
خری��د هواپیم��ا ناش��ی از تحریم های بین 
المللی، فرصت شغلی برای رشته هاي کادر 
پروازي فراهم نبوده و اقبال به این مش��اغل 
وجود نداش��ت. صادقیان همچنی��ن از راه 
ان��دازی مرکز آموزش کادر پروازي توس��ط 
هواپیمایی آتا خبر داد و اظهار داشت: مرکز 
آموزش هوایی در تبریز ایجاد ش��ده و قرار 
است ضمن هماهنگی با "مرکز هواپیمایی 
کش��ور" نیازه��ای داخلی در ای��ن حوزه را 

برطرف نماید.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مراس��م افتتاح 
پروژه گازرسانی به 3 روستای شهرستان مرزی مراوه تپه 
به مرکزیت روستای چنارلی با حضور سید رضا صالحی 
امیری وزیر فرهنگ وارشاداس��المی، صادقلو اس��تاندار 
گلس��تان،معاونین استاندار،کوسه غراوی نماینده شرق 
و نورقلی پور نماینده غرب اس��تان گلستان   ،فرماندار، 
بخش��دار،مدیران کل،مدیران و مسئولین دستگاههای 
اداری و اجرای��ی, جمع کثیری از مردم برگزار ش��د.به 
گزارش روابط عمومی،صالحی امی��ری وزیر فرهنگ و 

ارش��اد اسالمی که برای ش��رکت در دویست و هشتاد 
و چهارمین نکوداشت "مختومقلی فراغی" به گلستان 
س��فرکرده بود ضمن گرامیداشت نیمه شعبان سالروز 
والدت با س��عادت امام زمان)عج( اظهار داشت:اینجانب 
حامل س��الم رئیس جمهور به ش��ما مردم شریف می 
باشم و اگر مشکالتی و کوتاهی وجود دارد به بزرگواری 
خودتان ببخش��ید و قول می دهیم تا توان داریم برای 
ارتقای سطح معیش��ت و رفاه مردم تالش نمائیم  چرا 
که ح��ق زیادی بر گردن ما دارند وی ضمن تش��کر از 
تالشهای انجام شده در زمینه خدمات رسانی به مردم 
بویژه روند توسعه گازرسانی ،از زحمات مهندس جمال 
لیوانی مدیرعامل دلسوز شرکت گاز استان تقدیر نموده 

و افزود:خوش��بختانه امروز درشهرس��تان مراوه تپه 3 
روستای چنارلی ،چشمه لی و کچیک  به بهره برداری 
رس��یده و انشاء ا... تا پایان س��ال 97تمامی روستاهای 
استان گلستان که قابلیت گازرسانی دارند از این موهبت 
اله��ی بهره مند خواهند ش��د . وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی در ادامه خدمات دولت تدبیر و امید را بسیار مهم 
برشمرد و گفت: افزایش برداشت گاز از میادین مشترک 
در جنوب کشورو برابری آن با کشور همسایه و نیز بهره 
برداری از پاالیشگاه تولیدبنزین که منجر به خودکفایی 
در تولید بنزین و صادرات آن می شود را از دیگر اقدامات 
دولت تدبیر و امید برشمرد.در همین خصوص مدیرعامل 
گازگلس��تان درمصاحبه با پایگاه خبری شرکت با ابراز 

خرس��ندی از حضور وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی به 
استان گلستان و افتتاح  گاز 3 روستای شهرستان مراوه 
تپه  این حضور را بسیار ارزشمند و منبع برکات و خیرات 
بیشماری دانست وی افزود: درحال حاضر درشهرستان 
مراوه تپه ازمجموع 102 روستای با احتساب 3 روستایی 
که در این ایام مورد به��ره برداری قرار گرفت تعداد46 
روستا گازرس��انی شده است.مهندس صفر علی جمال 
لیوانی اظهار داشت:درحال حاضر تعداد 29  شهر و  819 
روستا ، 543 واحد صنعتی عمده و همچنین 64 جایگاه  
CNG می باشد که ازنعمت گازطبیعی بهره مند شده 
اند ضمن اینکه عملیات گاز رسانی به  32 روستانیز در 

مرحله اجرا می باشد.

اصفهان- خبرن�گار فرصت ام�روز - باحضور 
خان��م دکتر زهرا زنگنه مدار دکت��ری مدیریت پروژه 
ساخت از دانشگاه مونترال کانادا موضوع ارزیابی ابزار 
مدیریتی در شبکه آبرسانی پایدار در شرکت آبفا استان 
اصفهان مورد بررس��ی قرار گرفت. در این نشست که 
اعضای شورای معاونین، شورای مدیران و کارشناسان 
آبفا حضور داش��تند دکتر زنگنه مدار گفت: امروزه در 
دنیا موضوع ارزیابی ابزارهای مدیریتی در شبکه های 
آبرسانی به صورت پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اس��ت این درحالیست که شرکت آبفا استان اصفهان 
هم مسئله مدیریت آبرسانی به صورت پایدار را به طور 

ج��دی دنبال می کند. وی افزود: ش��بکه های توزیع 
آب از پرهزینه ترین تأسیس��ات آبرسانی به شمار می 
آیند چراکه در زیر زمین مدفون هس��تند و نیز بسیار 
این شبکه گسترده است و بر اساس تحقیقاتی که بر 
روی ش��بکه آبرسانی آمریکا انجام گرفت حاصل شد 
قرن 21 پایان عمر مفید ش��بکه آبرسانی آمریکاست 
پس باید عم��ر مفید لوله ها تخمین زده ش��ود تا از 
شکس��تگی لوله ها جلوگیری ش��ود زی��را تعویض و 
تعمیرها خطوط انتقال آبرسانی بسیار هزینه بر است. 
وی به روشهای تشخیص نشتی در شبکه های آبرسانی 
 اشاره کرد و گفت: روشهای تشخیص نشتی براساس 

تکنولوژی هایی که در اختیار هست متفاوت می باشد 
هم اکنون روش چش��می، فرکانس رادیویی، صوتی، 
رادیوگرافی برای اطالع رسانی جهت نشتی لوله ها وجود 
داردکه آبفا استان اصفهان می تواند باتوجه به تجهیزات 
و تکنولوژی که در اختیار دارد اقدام به تشخیص نشتی 
در ش��بکه آبرسانی نماید. دکتر زنگنه مدار درادامه به 
نوع لوله و جنس خاک در تشخیص و مهار نشتی ها 
پرداخت و گفت: شناس��ایی و تعیین نشتی لوله های 
 آبرس��انی یکی از بخ��ش ه��ای الزم در تأمین پایدار 
شبکه های آبرسانی است هر شیوه ای که مورد استفاده 
قرار می گیرد مس��تلزم استفاده از شکلهای گوناگون 

تکنولوژی در شناس��ایی و تعیین محل نش��ت است. 
تعیین محل نشت باید دقیقاً مشخص شود تا مانع از 
هزینه های گزاف شود. وی افزود: اخیراً روشهایی برای 
شناسایی محل نشت ابداع گردید که معمول ترین آنها 
که برای شناس��ایی و تعیین محل نشت بکار می رود 
تکنولوژی رابط صدا و نشت است یعنی بکارگیری این 
روش برای تعیین وضعیت نش��ت منوط به صداهایی 

است که از نشت تولید می شود. 

قزوین – مس�عود زارع - رئیس روابط عمومی 
شرکت گاز اس��تان قزوین از برگزار شدن برنامه ها و 
فعالیت های مختلف در راستای فرهنگ سازی مصرف 
ایمن و بهینه گاز در سطح استان قزوین در سال 95 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز استان 
قزوین، علی حسنپور با اعالم این خبر اظهار کرد: در 
سال گذشته برنامه ها و کارگاه های مختلف آموزشی 
در راس��تای نهادینه س��ازی فرهنگ مصرف ایمن و 
بهینه گاز طبیعی و در جهت کاهش حوادث ناشی از 
مصرف گاز برگزار گردید که این موارد در سال جاری 
نیز ادامه خواهد داش��ت. وی بیان داشت: این شرکت 
هرساله با برنامه ریزی های الزم، طرح های مختلفی 

را در زمینه فرهنگ س��ازی مصرف انرژی در دستور 
کار خود قرار می دهد که از جمله کارهای انجام شده 
در سال گذش��ته می توان به تهیه و پخش 60 مورد 
برنامه تلویزیونی، حضور کارشناسان انرژی در مدارس، 
مساجد و همچنین انعقاد تفاهم نامه آموزشی با کمیته 

امداد اشاره کرد. وی با اشاره به برنامه های آموزشی و 
فرهنگی اجرا ش��ده در مدارس استان که با همکاری 
واحد روابط عمومی و HSEشرکت گاز استان قزوین 
صورت می گیرد، افزود: در س��ال گذشته کارشناسان 
انرژی این ش��رکت با حض��ور در مدارس به آموزش و 
تش��ریح نکات ایمنی و موارد مرتبط با اصالح الگوی 
مصرف گاز و توزیع بسته های فرهنگی آموزشی میان 
6000 دان��ش آموز اقدام نمودند. حس��نپور در ادامه 
افزود: از دیگر برنامه های آموزشی و فرهنگی شرکت 
گاز استان در سال 95 حضور همکاران شرکت گاز به 
منظور آموزش فرهنگ صحیح استفاده از گاز طبیعی 
در مساجد سطح استان و توزیع چک لیست کنترل 

وسایل گاز س��وز، بروشورها، بس��ته های آموزشی و 
همچنین تبلیغات محیطی در ناحیه شهری مهرگان 
با نصب بنر و پالکارد بوده است. به گفته وی از دیگر 
اقدامات مهم این شرکت انعقاد تفاهم نامه آموزشی با 
کمیته امداد امام خمینی )ره( می باش��د که با هدف 
ارتقاء و گس��ترش فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز 
طبیع��ي منعقد ش��ده اس��ت. وی در خاتمه تصریح 
نمود: امیدواریم با ارتقاء سطح آموزش های ارائه شده 
به جوامع هدف و همراهی هر چه بیشتر مردم فهیم 
استان در رعایت موارد مصرف ایمن وبهینه گاز طبیعی 
شاهد مدیریت هر چه بیشتر مصرف انرژی و همچنین 

کاهش سوانح مرتبط باشیم.

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان اردبیل در این نشست که طی 
دو روز برگزار شد ابتدا مهندس خدائی مدیر عامل شرکت 
گاز اس��تان اردبیل ضمن خوشامدگویی و تبریک اعیاد 
شعبانیه ، روز جانباز و روز جهانی کار و کارگر به تشریح 
عملکرد شرکت گاز استان اردبیل در جمع صمیمی اعضاء 
پرداخت همچنین مهندس مومنی مدیر گازرسانی شرکت 
ملی گاز ایران، در روز نخست این نشست با گرامیداشت 

میالد ش��عبانیه و روز جانباز ، روز جهانی کار و کارگر و 
گرامیداشت روز معلم با بیان اینکه هدف از تشکیل این 
نشست ها برطرف کردن مسائل و مشکالت بوجود آمده 
در شرکتهای گاز استانی میباشد . مهندس مومنی ضمن 
بیان مطلب فوق اظهار کرد : عملکرد مثبت شرکت گاز 
اس��تان اردبیل سال گذشته در مقابله با برودت آب و هوا 
که در این منطقه ش��اهد آن بودیم قابل توصیف اس��ت 
و عملیات گازرس��انی دراین استان از رشد چشمگیری 

برخوردار می باشد که طبق آمار گازرسانی درصد خانوار 
ش��هری 100 درصد و جمعیت روس��تایی آخر سال به 

5/97 درصد که یک عملکرد قابل تحس��ینی در شرکت 
ملی گاز است . وی با اشاره به مسئولیت همگانی در قبال 
بهبود مستمر افزود: بی شک امروزه با توجه به تأکیدات و 
برنامه های توسعه گازرسانی به اقصی نقاط میهن اسالمی  
چنانچه خواهان نقش آفرینی در زمینه اقتصاد مقاومتی 
هستیم ، مشارکت همفکری و بهره گیری از پیشنهادات 
سازنده می تواند نقش آفرینی مؤثر و بسزایی در این رابطه 

ایفا کند.  

س�اری - دهقان - سخنگوی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه س��اری گف��ت : آموزش دو 
روزه نقش زنان در توس��عه با هدف ارتقاء سطح آگاهی 
کارکن��ان زن منطقه س��اری برگزار ش��د . به گزارش 
خبرنگار مازندران ، عباس خلیل پور سخنگوی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری از برگزاری 
دو روز دوره آموزش��ی نقش زنان در توسعه در منطقه 
ساری خبر داد و بیان کرد : واحد آموزش با هدف ارتقاء 

سطح آگاهی کارکنان زن نسبت به نقش آفرینی آنها 
در توس��عه جامعه ،  یک دوره آموزش دو روزه ) نقش 
زنان در توس��عه ( از تاریخ 18/2/96 با حضور اس��اتید 
 مجرب در سالن تدبیر منطقه ساری برگزار کرد . عباس 
خلیل پور ادامه داد : در این دوره بانوان ش��اغل منطقه 
 س��اری نقش و س��هم زنان در توسعه ، دس��تاوردها و

 با ناکامی های برنامه توس��عه  آش��نا ش��دند و از نحوه 
مشارکت زنان در برنامه های توسعه  آگاهی های الزم را 

کسب کردند.  وی افزود : شاخص های توسعه ، تحلیل 
شاخص های توس��عه های زنان در صنعت در مقایسه 
داخلی و بین الملل از دیگر س��رفصل هایی بود که در 
این دوره آموزش داده شد . خلیل پور اظهار کرد : زنان 
شاغل دربخشی از این دوره آموزشی به صورت کارگاهی 
با طرح پرسشهایی ، دیگر موضوعات در این حوزه را نقد 
و بررسی کردند . سخنگوی منطقه ساری اذعان داشت:  
با توجه به اهمیت آموزش کارکنان در منطقه ساری در 

س��ال 95 برای زنان شاغل 494 نفر ساعت دوره های 
آموزش متعدد برگزار شد.

مالک شرکت هواپیمایی آتا ایرالین از اوج گیری »آتا« در فضای پسابرجام خبر داد

راه اندازی مرکز آموزش کادر هوایی توسط هواپیمایی آتا در کشور

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت گرفت

افتتاح پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان مرزی مراوه تپه 

سمینار تخصصی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
ارزیابی ابزار مدیریت در شبکه آبرسانی پایدار 

برگزاری برنامه های مختلف آموزشی فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در سطح استان

نشست صمیمی مهندس مومنی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با هیات رئیسه شرکت گاز استان اردبیل

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :
منطقه ساری دوره آموزشی نقش زنان در توسعه را برگزار کرد

اخبار

تقدیر وزیر نیرو از مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان گلستان

آیی��ن گرامیداش��ت   گ�رگان- خبرن�گار فرص�ت ام�روز - 
خدمات رس��انی آب وبرق به روستاهای کشور به مناسبت گرامیداشت 
برق رس��انی ب��ه روس��تاهای ب��االی 10 خان��وار وآبرس��انی ب��ه پنج 
هزارو200روستای کش��ور با تحت پوشش قرار دادن چهارمیلیون نفر 
دردولت تدبیر وامید درمحل س��الن اجالس سران کشورهای اسالمی 
برگزارش��د.درآیین خدمت رسانی آب و برق به روستاهای کشور که با 
حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، حمید چیت چیان 
وزیر نیرو، جمعی از استانداران، فرمانداران و مدیران عامل شرکت های 
توزیع نیروی برق و مدیران عامل ش��رکت های آب و فاضالب روستایی 
و نمایندگانی از اقوام مختلف سراس��ر کش��ور برگزار ش��د، مدیرعامل 
ش��رکت توزیع نیروی برق استان گلستان با هیات همراه، نمایندگانی 
از اقوام مختلف استان گلستان )کتولی، مازنی، ترکمن، قزاق، سیستانی، 
قزلباش(نیز در این مراسم شرکت کردند.در این آئین حمید چیت چیان 
وزیر نیرو با اهداء لوح تقدیری به علی اکبر نصیری، مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق اس��تان گلستان از زحمات این مدیر شایسته در امر 
برق رس��انی تقدیر و تجلیل نمود.در این لوح چنین آمده است: توسعه 
روستاها مرهون تالش ارزشمند مدیران و کارکنانی است که با تدبیر و 
امید و روحیه جهادی در این عرصه نقش آفرینی میکنند. اینک که با 
برق رسانی به روستاهای باالی 10 خانوار و آب رسانی به 5200 روستا 
ب��ا جمعیت 4 میلیون نفر در دولت یازدهم، گامی بلند در راه توس��عه 
روستاهای کشور برداشته شده است، از تالش های مجدانه جنابعالی و 
همکارانتان در راستای تحقق اهداف صنعت برق و برقرسانی روستایی 
تقدیر و تش��کر می نمایم.مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان 
گلستان از بهبود 23 درصدی شاخص های کالن صنعت توزیع برق در 
گلستان طی چهار س��ال دولت یازدهم خبر داد. طی چهار سال اخیر 
دولت تدبیر و امید، مجموع خطوط شبکه توزیع طی سال 92، 13 هزار 
و 575 کیلومتر بوده که در سال 96 به 14 هزار و 643 کیلومتر رسیده 
اس��ت که افزایش 8 درصدی را نشان میدهد.به گفته مهندس نصیری 
ش��رکت توزیع برق استان گلستان در حال حاضر با دارا بودن 14 هزار 
شبکه فشار متوسط و ضعیف، 15 هزار ترانس هوایی و زمینی وظیفه 
برق رسانی باکیفیت به 680 هزار مشترک برق گلستان را دارا می باشد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان :
جذب سرمایه گذار در بخش اجرای طرح های 

فاضالب از اولویت های وزارت نیرو است
زنج�ان- خبرن�گار فرصت ام�روز - مدیر عامل ش��رکت آبفای 
اس��تان زنجان گفت : جذب سرمایه گذار در بخش طرح های فاضالب 
از اولویتهای وزارت نیرو در دولت یازدهم اس��ت .  مهندس جزء قاسمی 
مدیر عامل ش��رکت آبفای اس��تان زنجان با بیان مطلب فوق افزود : در 
همین راستا احداث مدول دوم و ارتقاء  مدول اول تصفیه خانه فاضالب 
زنجان ب��ه روش BOT و تکمیل تصفیه خانه فاض��الب ابهر به روش 
بیع متقابل به س��رمایه گذار بخش خصوصی واگذار ش��ده است .  وی 
گفت : عملیات اجرایی طرح ایجاد تاسیس��ات فاضالب ش��هر زنجان از  
س��ال  71شروع شده و تا پایان س��ال 95  حدود 296 کیلومتر شبکه 
و خ��ط انتقال ، عملیاتی ش��ده اس��ت .  جزء قاس��می اف��زود : جهت 
اجرای 296 کیلومتر ش��بکه و خط انتق��ال و احداث مدول اول تصفیه 
 خانه فاضالب زنجان با ظرفی��ت 125 هزار نفر)27648 متر مکعب در 
ش��بانه روز ( 444 میلیارد ریال اعتبارهزینه ش��ده اس��ت .  مدیر عامل 
ش��رکت آب فاضالب شهری اس��تان زنجان در ادامه به گسترش شهر 
نش��ینی و لزوم اتصال مشترکین به ش��بکه فاضالب در راستای حفظ 
مناب��ع آب و ارتقاء بهداش��ت عمومی اش��اره و تصریح نم��ود : افزایش 
تقاضای مردمی خصوصا در مجتمع های مسکونی و مساکن مهر جهت 
بهره مندی از تاسیس��ات جمع آوری فاضالب و محدودیت منابع مالی 
دولتی این ش��رکت را بر آن داش��ت تا پیگیر استفاده از ظرفیت و توان 
اقتصادی – مدیریت��ی و اجرایی بخش خصوصی برابر ماده 142 قانون 
برنامه پنجم باشد و پس از طی مراحل قانونی نسبت به عقد قرارداد برای 
احداث مدول دوم و ارتقاء مدول اول تصفیه خانه به روش BOT  با رقم 
سرمایه گذاری  1100 میلیارد ریالی اقدام نماید که با اجرای این پروژه 
ظرفیت تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان از 125 هزار نفر به 410 هزار نفر 
افزایش می یابد . مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری افزود : پساب 
تصفیه شده با توجه به روند پیشرفت تصفیه فاضالب قابلیت استفاده در 
صنایع پایین دس��تی و حوزه کش��اورزی و رها سازی در محیط زیست 
 را دارد و این ش��رکت برای تامین بخش��ی از هزینه های اجرای شبکه 
جمع آوری فاضالب پیگیر فروش پس��اب حاصله به صنعت می باشد .  
جزء قاس��می گفت : از دیگر پروژه های واگذار شده به بخش خصوصی 
تامین منابع مالی ، تکمیل ، بهره برداری از تاسیس��ات فاضالب ش��هر 
ابهر برای دوره زمانی 20 س��اله با روش بیع متقابل ش��امل اجرای 67 
کیلومترشبکه جمع آوری باقیمانده و تکمیل تصفیه خانه فاضالب این 
ش��هرها می باش��د . وی افزود: اعتبار سرمایه گذاری شده جهت اجرای 
طرح 400 میلیارد ریال می باشد همچنین پساب حاصله در صنایع فوالد 
منطقه مورد استفاده قرار گرفته و ضمن حفظ ذخایر آب های زیرزمینی 

با بازچرخانی آب از آلودگی محیط زیست جلوگیری خواهد شد .  

شرکت آب و فاضالب استان گیالن 
عملکرد 4ساله خود را اعالم کرد

رش�ت- زینب قلیپور- مهندس حسینی مدیرعامل این شرکت 
ضمن تشریح عملکرد چهارساله آبفای گیالن از افزایش جمعیت تحت 
پوش��ش آب و فاضالب شهری خبر داد. سید محسن حسینی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به افزایش 4,04 درصدی 
جمعیت شهری و روستایی تحت پوشش تأسیسات آب شهری اظهار 
داشت: 96485 نفر در حوزه شهری طی سالهای 92 تا 95 از خدمات 
آبرسانی این شرکت بهره مند شدند که جمعیت برخوردار آب شهری 
به 99,90 درصد رس��ید. وی با اعالم آبرس��انی به 2 شهر استان طی 4 
س��ال اخیر تصریح کرد: هم اکنون 50 شهر استان از آب شرب سالم و 
بهداشتی برخوردار هستند که با افزایش 86102 فقره اشترک آب، تعداد 
کل مشترکین آب استان 465888 فقره و کل آحاد آب استان 647881 
واحد می باشد. مدیرعامل آبفای گیالن با ذکر افزایش جمعیت شهری و 
لزوم تأمین نیاز آب شهروندان، به حفاری و بهره برداری از 21 حلقه چاه 
اشاره نمود. مهندس حسینی 230 کیلومتر افزایش طول شبکه توزیع 
آب ، 39 کیلومتر خطوط انتقال آب و احداث 12 باب مخزن ذخیره را 
از اهم اقدامات آبفای گیالن در چهارس��ال اخیر برشمرد و خاطرنشان 
کرد: حجم مخازن ذخیره آب اس��تان ب��ا 107627 مترمکعب افزایش 
به 382643 مترمکعب رس��ید. گفتنی است با توجه به در دست اجرا 
 BOT بودن م��دول دوم پروژه تصفیه خانه بزرگ آب گیالن به روش
 در آینده نزدیک به میزان 3000 لیتر بر ثانیه بر ظرفیت تولید آب این 

تصفیه خانه افزوده خواهد شد.

تجلیل فرماندار زرندیه از مرتضی 
جالیی فر، رئیس ناحیه ساوه 

اراک - خبرن�گار فرص�ت امروز - جعفر نخس��تین، سرپرس��ت 
فرمانداری و رئیس ش��ورای مدیریت بحران زرندیه با اهدای لوح تقدیر از 
مرتضی جالیی فر، رئیس ناحیه س��اوه تجلیل نم��ود .  به گزارش روابط 
عمومی منطقه اس��تان مرکزی  وی آماده باش ش��بانه روزی  ایشان در 
مدیریت وضعیت غیر مترقبه برف و کوالک در زمستان اخیر را مایه وظیفه 
شناسی و هماهنگی کامل با ستاد مدیریت بحران شهرستان زرندیه دانسته 

و از عملکرد مرتضی جالیی فر در امر سوخت رسانی تجلیل نمودند .

اخبار

گازرسانی به 5 روستای دشتستان در 
استان بوشهر

فرص�ت  خبرن�گار  بوش�هر- 
امروز- در آئینی با حضور اس��تاندار 
بوشهر ، مسئوالن محلی ، مدیر عامل 
و معاونین شرکت گاز استان بوشهر 
ط��رح گازرس��انی به پنج روس��تای 
شهرستان دشتستان افتتاح شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان بوشهر، این روستاها شامل : خیرآباد ، بنه جابری ، سیامنصور علیا،  
سیامنصور سفلی و شول می باشند که به منظور گازرسانی به آنها 25 
کیلومتر شبکه اجرا شده است. استانداربوشهر در آیین افتتاح گازرسانی 
به این روستاها بیان داشت :  تالش های بسیار زیادی به منظور توسعه 
همه جانبه در اس��تان صورت گرفته  است که افتتاح طرح های عظیم 
گازرسانی در استان از آن جمله می باشد. دکتر ساالری در ادامه افزود: 
 در سال های اخیر ش��اهد اجرای پروژه های متعدد گازرسانی در استان 
بوده ایم که با تحقق آن هم اکنون بخش زیادی از شهرها و روستاهای 
استان تحت پوشش شبکه سراسری گاز قرار گرفته اند. استاندار بوشهر 
با بیان اینکه توسعه گازرس��انی در استان بوشهر با شتاب باالیی ادامه 
دارد، بیان کرد: اتصال روستاها به شبکه گازرسانی سراسری از اهمیت 
بسیار زیادی برای روستانشینان برخوردار است و در همین خصوص از 
تالش های شرکت گاز قدردانی می نماییم. مدیرعامل شرکت گاز استان 
بوشهر نیز در آیین افتتاح گازرسانی به روستاهای شهرستان دشتستان 
بیان داش��ت : به منظور گازرسانی به پنج روستای این شهرستان ،12 
میلیارد ریال هزینه و زمینه برخورداری 260 خانوار از نعمت گاز فراهم 
شده است. مهندس حسینی همچنین یادآور شد : تا کنون افزون بر640 
کیلومتر شبکه شهری و 467 کیلومتر شبکه روستایی در دشتستان اجرا  
و زمینه برخورداری  7 شهر و 68 روستا دراین شهرستان از گاز طبیعی 
فراهم ش��ده است . وی در همین رابطه  بیان داشت : تاپایان سال ،گاز 
رسانی به بخش های ارم و بوشکان شهرستان دشتستان به اتمام رسیده 

و به تدریج بیشتر روستاهای استان بوشهر گازدار خواهند شد.

 برگزاری پنجمین مرحله قرعه کشی مشتریان 
خوش حساب همراه اول در استان مرکزی

رتبه برتر شرکت مخابرات استان مرکزی 
در زمینه تهیه نرم افزارهای مخابراتی

اراک- خبرنگار فرصت امروز - با حضور مهندس فراهانی مشاور 
کسب وکار مدیر مخابرات منطقه مرکزی ، مهندس فرهادی مدیر تجاری 
ومشتریان استان مرکزی وجمعی از کارشناسان ونمایندگان بخش های 
مختلف شرکت مخابرات منطقه مرکزی وجمعی از اصحاب رسانه استان 
مرکزی پنجمین قرعه کشی مش��ترکین خوش حساب همراه اول در 
اس��تان مرکزی برگزار ش��د. در این مراسم مشاور کس��ب و کار مدیر 
مخابرات منطقه مرکزی گفت: شرکت مخابرات استان مرکزی به عنوان 
یکی از استان های پیشرو در تهیه نرم افزار های مخابراتی بوده که در 
این زمینه و تهیه و تولید این نرم افزارها از ظرفیت نیروهای بومی استان 
استفاده شده است. ابوالقاسم فراهانی بیان کرد:  شرکت مخابرات استان 
مرکزی 600 هزار شماره تلفن ثابت دارد و در رتبه بندی و ارزیابی های 
ش��رکت های استانی که از سال 90 انجام شده شرکت مخابرات استان 
مرکزی در رده اول تا س��وم کش��ور ق��رار گرفته اس��ت. وی ادامه داد: 
کارکنان شرکت مخابرات استان در همه زمینه ها به ویژه فنی و مالی 
از استان های دیگر بسیار جلوتر هستند به طوری که معموال طرح های 
مخابراتی که در طرح های اجرا ش��ده در کشورشرکت مخابرات استان 
مرکزی همیشه پیشتاز  و جزو اولین استان ها بوده است. مشاور کسب 
وکار مدیر مخابرات منطقه مرکزی افزود: همچنین این استان در زمینه 
اجرای طرح  هم کد سازی در استان توانسته موفق عمل کند و بعد از 
استان های تهران و قم با کمترین اختالل این طرح را اجرا کرده است. 
فراهانی اظهار کرد: رعایت حقوق مشتریان، افزایش رضایتمندی آنان و 
ارتقای  سطح خدمات مورد تاکید و توجه مخابرات استان مرکزی بوده 
و هست، زیرا مشتری مداری و رضایت مندی یکی از اصلی ترین اهداف 
این ش��رکت اس��ت. وی گفت: اجرای برنامه های و طرح هایی که دارای 
ارزش های مشتری مدارانه است مورد تاکید و توجه شرکا مخابرات استان 
مرکزی است که اهدای جوایز به مناسبت های مختلف را در این زمینه 
انجام می شود. مشاور کسب وکار مدیر مخابرات منطقه مرکزی بیان کرد: 
ارتباطات الزمه پیشرفت و توسعه هر جامعه است که شرکت مخابرات 
استان مرکزی تاکنون در این زمینه و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان 
گام های بس��یار خوبی را برداشته است. فراهانی ادامه داد: اجرای طرح 
فیبر نوری در کشور نیز یکی دیگر از این اقدامات است که در دستور کار 
شرکت مخابرات ایران قرار گرفته که خوشبختانه در زمینه اجرای این 
طرح در اس��تان مرکزی نیز عزم و اراده بسیار قوی و جدی وجود دارد 
تا بتوانیم با اجرای این طرح رضایتمندی شهروندان را بیشتر از گذشته 
داشته باشیم.  در این مراسم قرعه کشی جشنواره بزرگ وصول مطالبات 

ویژه مشترکان همراه اول استان مرکزی انجام شد.

نشست هم اندیشي مدیرکل راه آهن 
شمال و بانوان شاغل در مجموعه راه آهن

ساری -دهقان - به گزارش خبرنگار 
مازندران ،این نشس��ت با حضور مدیرکل 
راه آهن ش��مال،معاون توس��عه مدیریت 
ومنابع انس��اني و بانوان شاغل اداره کل و 
شرکتهاي پیمانکاري در سالن اجتماعات 
راه آهن شمال برگزارشد. در این نشست مدیرکل راه آهن شمال وظایف 
و مس��ئولیتهاي زنان شاغل را خطیر توصیف نموده و اظهار داشتند: زنان 
شاغل با مسئولیتهاي مهم و حیاتي در اجتماع و خانواده مواجه هستند و با 
توجه به توانایي زنان این وظایف با مدیریت باالي بانوان به خوبي انجام مي 
پذیرد و مي بایست به بانوان توجه ویژه مبذول گردد. گران پاشا بیان داشت:  
زناني نمونه هستند که در خانه و خانواده نقش همسري و مادري را به نحو 
احسن ایفا مي کنند و در کار و فعالیت هاي اجتماعي نیز حضور موثري 
دارند و دوشادوش مردان فعالیت و تالش مي کنند. مدیرکل راه آهن شمال 
ضمن بیان اهمیت سالمت روح و جسم در افراد باالخص زنان شاغل که 
مسؤلیت مضاعف بر عهده دارند ، بر اجراي ضوابط اداري در دستگاههاي 

اجرایي جهت تقویت سالمت روحي و جسمي بانوان شاغل تأکید کرد.
 

جاده روستایی چم سید محمد باغملک 
افتتاح شد

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان 
از افتتاح پروژه راه روستایی چم سید محمد باغملک به طول 4 کیلومتر 
و با اعتبار 4 میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد. منوچهر رحمانی  
اظهار کرد: جاده روستایی چم سید محمد باغملک به طول 4 کیلومتر 
و عرض 13 متر روز گذش��ته در این شهرستان افتتاح شد.  وی افزود: 
اعتبار هزینه شده در این محور به ازای هر کیلومتر یک میلیارد تومان 
است که جمعا حدود 4 میلیارد برای ساخت این محور روستایی از محل 
منابع استانی و ملی هزینه شده است.   رحمانی تصریح کرد: با توجه به 
این که در دو سال گذشته از محل ماده 180 تخصیصی انجام نگرفت و 
بدهی هایی نیز بر عهده اداره کل راه و شهرس��ازی بود، انجام این پروژه 
مدت زمان زیادی به طول انجامید که در این زمینه از مردم عذرخواهی 
می کنم.  مدیرکل راه و شهرس��ازی خوزستان خاطرنشان کرد: با توجه 
به مش��کالتی که در زمینه راه روستایی خوزستان وجود دارد،  به دنبال 
آن هستیم تا توسعه هماهنگی میان راه های روستایی و راه های اصلی 

در استان  به وجود آید.
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به گفته کارشناس��ان دریافت غرامت از پژو، 
سرمایه گذاری مس��تقیم این شرکت فرانسوی 
در ای��ران و آغ��از تولی��د انبوه پ��ژو ۲۰۰۸ از 
دستاوردهای برجام در صنعت خودروی ایران 

است. 
صنع��ت خ��ودرو در زمان تحریم ه��ا یکی از 
بخش های��ی ب��ود که بیش��ترین آس��یب را از 
مش��کالت رخ داده دی��د به گونه ای ک��ه تیراژ 
تولید خودرو در کش��ور در س��ال ۱۳۹۲ بیش 

از ۵۰ درصد کاهش یافت. 
در آن زمان ارتباط خودروس��ازان داخلی با 
خودروس��ازان مطرح اروپایی و آس��یایی قطع 
شد و خودروس��ازان چینی نیز با سوءاستفاده 
از فض��ای پیش  آمده حضور خود را در صنعت 

خودروی ایران افزایش دادند. 
در چنان ش��رایطی اما اجرایی ش��دن برجام 
ش��روعی برای احیای صنعت خ��ودروی ایران 
بود؛ به گونه ای که طی حدودا یک س��ال و نیم 
گذش��ته از اجرایی ش��دن برج��ام این صنعت 

توانس��ته افت تولی��د رخ داده را جبران کند و 
فراتر از آن به خودروسازان بین المللی بپیوندد. 
کارشناس��ان اجرایی ش��دن برجام را دوران 
احیای مج��دد صنعت خودروی ایران می دانند 
و معتقدن��د در فض��ای ایجاد ش��ده در دوران 
پس��ابرجام، صنعت خودرو در مسیر رشد کمی 

و کیفی قرار گرفته است. 
در این ش��رایط در حالی  که رئیس جمهوری 
از سرمایه گذاری ۲۷۰ میلیون یورویی شرکت 
فرانسوی پژو در ایران در دوران پسابرجام خبر 
داده اس��ت عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و 
صنع��ت این اتف��اق را حاصل برج��ام و نقطه 

عطفی در صنعت خودروی ایران می داند. 
ابوالفضل خلخالی در این رابطه می گوید: این 
برای نخس��تین بار در تاری��خ صنعت خودروی 
ایران اس��ت که ی��ک خودروس��از خارجی به 
ش��کل مس��تقیم و واقعی در صنعت خودروی 
ایران سرمایه گذاری می کند.  وی با بیان اینکه 
سرمایه گذاری شرکت فرانس��وی پژو در ایران 

دستاورد بزرگ برجام برای اقتصاد ایران است، 
خاطرنش��ان می کند: این موضوع نقطه عطفی 
در فعالیت صنعت خودرو اس��ت که توانس��ته 
اعتماد سرمایه گذاران خارجی را جلب کرده و 

در مسیر جهانی شدن حرکت کند. 
همچنین یک��ی دیگر از اعضای هیأت علمی 
دانش��گاه علم و صنعت با اش��اره ب��ه پرداخت 
غرام��ت از س��وی پ��ژو ب��ه ای��ران، می گوید: 
دس��تاوردهایی چون دریافت غرامت از شرکت 
فرانس��وی پژو در س��ایه فضای ایجاد شده در 

دوران پسابرجام حاصل شده است. 
امیرحسن کاکایی خاطرنشان می کند: اینکه 
یک کش��ور بتوان��د از یک خودروس��از بزرگ 
بین المللی بابت ترک این کش��ور غرامت بگیرد 
در تاری��خ صنعت خ��ودروی جهان بی س��ابقه 
است. در سایه برجام بود که شرکتی چون پژو 
که در زمان تحریم ه��ا ایران را ترک کرده بود 
برای حضور مج��دد در صنعت خودروی ایران 

مجبور به پرداخت غرامت شد. 

عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین 
طوس��ی نیز با اشاره به تولید پژو ۲۰۰۸ اظهار 
می کند: آغاز تولید انب��وه پژو ۲۰۰۸ در ایران 
ب��ه فاصل��ه دو م��اه از تولی��د این خ��ودرو در 
اروپا نخس��تین میوه و ثم��ره برجام در صنعت 

خودروی ایران است. 
شهرام آزادی ادامه می دهد: در زمان تحریم، 
خودروس��ازان داخلی در شرایط بسیار بدی به 
س��ر می بردند. آن زمان در برهه ای تیراژ تولید 
خودروس��ازان داخل��ی ب��ه دلیل ع��دم تامین 
قطعات و مش��کالت مالی به یک س��وم کاهش 

یافت. 
وی ب��ا بی��ان اینکه صنعت خ��ودرو از زمان 
اجرایی ش��دن برج��ام تغییر جه��ت داده و از 
رکود س��ال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ فاصله گرفته 
اس��ت، تصریح می کند: صنعت خودرو در ریل 
توسعه و پیشرفت قرار گرفته است و به تدریج 
مصرف کنن��دگان ثم��رات برج��ام در صنعت 

خودرو را احساس خواهند کرد. 

برجام صنعت خودرو را زنده کرد

ب��رای آنهایی که برند هیون��دا را در ایران با 
آس��ان موتور عجین می دانن��د و حفظ محیط 
زیس��ت برای آنها در اولوی��ت قرار دارد، عرضه 
رس��می س��وناتای هیبری��دی ۲۰۱۷ توس��ط 
شرکت آس��ان موتور خبر خوشی بود که هفته 
گذش��ته اعالم شد. بسیاری از دوستداران برند 
هیون��دا که به خری��د خودروه��ای هیبریدی 
عالقه مند ش��ده اند، منتظر بودند آس��ان موتور 
که سال هاس��ت ن��ام آن با نام برن��د هیوندا در 
ایران گره خورده است، فروش رسمی سوناتای 
LF هیبریدی ۲۰۱۷ را اعالم کند. طبق اعالم 
این ش��رکت عالقه مندان می توانند این خودرو 
را ب��ه قیمت رقابت��ی ۱6۱ میلی��ون تومان با 
ش��رایط ف��روش ۱۲۰ روزه خری��داری کنند. 
طب��ق معم��ول این خودرو نیز از پنج س��ال یا 
۱۵۰ هزار کیلومتر گارانتی برخوردار اس��ت و 
باتری های آن نیز به صورت جداگانه دارای یک 
گارانتی هفت ساله است تا خیال خریداران آن 

راحت باشد.
 

قدرتمند تر از سوناتا LF عادی! 
ش��اید تعج��ب کنی��د ک��ه چط��ور یک 
خودروی هیبرید از مدل عادی آن می تواند 

قدرتمند تر باش��د، اما موضوع خیلی س��اده 
اس��ت. س��وناتای LF هیبری��دی دارای دو 
موتور مجزا اس��ت؛ موتور الکتریکی با توان 
 ۲ GDI ۵۱ اس��ب بخ��ار و موت��ور بنزینی
لیتری با قدرت ۱۵6 اس��ب بخ��ار. با توجه 
به اینکه در س��رعت های باال می توان از هر 
دو موت��ور به صورت همزمان اس��تفاده کرد 
قدرت نهایی خودرو برابر ۱۹۵ اس��ب بخار 
 می شود که از مدل عادی آن با قدرت ۱۷۸ 

اسب بخار قدرتمند تر است. 
جالب اینجاس��ت ک��ه هر دو موت��ور قادرند 
خودرو را به حرکت درآورند. برای تردد شهری 
و با س��رعت های پایین موتور الکتریکی ایده آل 
اس��ت و برای س��رعت های باال موتور بنزینی. 
باتری ه��ا نیز هنگام اس��تفاده از موتور بنزینی 

شارژ می شوند. 
ب��ه این ترتیب س��وناتا LF هیبرید می تواند 
ترکیب��ی از ی��ک رانندگ��ی اقتص��ادی و یک 
رانندگ��ی س��ریع را ارائه کن��د، به گونه ای که 
مصرف سوخت ترکیبی آن با وجود ابعاد بزرگ 
و قدرت باالی موت��ور تنها 4.۷ لیتر در یکصد 
کیلومتر است و از سوی دیگر می تواند بیش از 

۱۹۰ کیلومتر در ساعت سرعت بگیرد.

 سوناتا هیبریدی یا کمری هیبریدی؟ 
در حال��ی که س��وناتای هیبری��دی در بازار 
جهانی با هوندا آکورد هیبریدی و فورد فیوژن 
هیبریدی رقاب��ت می کند، در ایران یک رقیب 
مهم ت��ر دارد: تویوتا کم��ری هیبریدی که در 
س��ه تیپ LE ، SE ، XLE  حدود یک س��ال 
است در بازار ایران حضور دارد. اگر از هیوندای 
بپرس��ید که چرا به ج��ای کم��ری هیبریدی، 
س��وناتای هیبریدی باید بخری��د چهار جواب 

برای تان دارد: 
۱- س��وناتای هیبریدی آپشن سنسور پارک 
عقب دارد ولی کمری هیبریدی فاقد آن است. 
۲-  س��وناتای هیبری��دی آپش��ن درب برقی 
هوشمند )Smart Trunk(  دارد که نه کمری 

هیبریدی آن  را دارد و نه دو رقیب دیگرش. 
۳-  مجم��وع فض��ای داخل��ی در س��وناتای 
هیبری��دی به حدود ۳۳۸۱ لیتر می رس��د که 
بیش��ترین میزان نس��بت به همکالس��انش و 
همچنین ۱۰۲ لیتر بیشتر از کمری هیبریدی 

است. 
4- س��وناتای هیبریدی تنها خودرو در میان 
همکالسانش اس��ت که پرده برای شیشه های 

عقب را در اختیار مشتریان قرار می دهد.

 رانندگی در سکوت
 LF س��وناتا  ب��ارز  ویژگی ه��ای  از  یک��ی 
رانندگ��ی در س��کوت اس��ت که با اس��تفاده 
از موت��ور بی ص��دای هیبری��دی و سیس��تم 
تعلی��ق ن��رم، رانندگی نرم و راحت��ی را برای 
رانن��ده به  ارمغان می آورد. از امکانات س��وناتا 
GLS+ می توان به پنج گرم کن و دو س��ردکن 
صندلی، صندلی های چرمی سرمه ای، حافظه 
حالت های صندلی، ترمزدستی برقی، اتوهلد، 
سیس��تم هش��داردهنده نقطه کور و سیستم 
هش��دار خروج از بی��ن خطوط جاده اش��اره 
 LF 2016  کرد. خودروی هیوندای س��وناتا
موفق به دریافت باالترین سطح ستاره ایمنی 
یعنی پنج ستاره از سازمان  NHTSA )اداره 
ملی ایمن��ی ترافی��ک بزرگراه ه��ای آمریکا( 
ش��د که این خ��ودرو را در ایمن ترین س��طح 
تصادف��ات قرار می ده��د. از دیگر خصوصیات 
ای��ن مدل خ��ودرو می توان ترم��ز بهبودیافته 
به  نس��بت دیگر خودروه��ای هیبریدی را نام 
برد که شرکت هیوندای توانسته با بهره گیری 
از ترمزه��ای هیدرولیک��ی و ب��ا اس��تفاده از 
باتری های اصالح ش��ده، چنین ترمز بی نظیر و 

راحتی را به وجود آورد. 

سوناتا هیبریدی 2017: رانندگی در سکوت
گزارش2
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خودروی خانوادگی و لوکس رنو مجوز 
واردات به ایران گرفت

رنو اس��پیس خ��ودروی لوکس فرانس��وی رنو اس��ت که 
توانس��ته مجوز واردات به کشور را دریافت کند. اسپیس در 
حقیقت س��ال ۱۹۸4 متولد شد و جزو مدل های قدیمی رنو 
به حس��اب می آید. رنو اس��پیس در ایران بی شک به عنوان 
یک ون نامیده می ش��ود اما جالب است بدانید که در بعضی 
از بازاره��ای اروپایی به این مدل خ��ودرو )جدیدترین مدل 
 )Espace( شاس��ی بلند نیز می گویند. نام اسپیس )اسپیس
که کلمه ای فرانس��وی اس��ت، در حقیقت هم��ان Space در 
انگلیسی است و به معنای فضا می باشد. البته یک مدل دیگری 
ب��ه ن��ام Grand Espace  نیز از این مدل معرفی ش��ده که 
نس��خه ای با فاصله بین دو محور بیش��تر LWB همین مدل 
اس��ت اما مدلی که به ایران می آید نس��خه معمولی اس��پیس 
است.  رنو اسپیس همانطورکه گفتیم جزو خودروهای قدیمی 
رنو اس��ت و مدلی که به ایران خواهد آمد، نسل پنجم اسپیس 
 CMF است. این خودرو روی پلتفرم مشترک رنو نیسان به نام
پیاده سازی شده و در سال ۲۰۱4 در نمایشگاه خودرو پاریس 
رونمایی شد.  نمای جلوی این خودرو کاماًل طبق امضای جدید 
رنو طراحی شده که می توان همین طرح جدید چراغ های جلو 
و جل��و پنجره رنو را در محصوالت دیگر این ش��رکت همچون 
رنو تالیس��مان و یا رنو کولیوس مش��اهده ک��رد. یکی از نکات 
جالب طراحی اسپیس استفاده از نقشه پاریس روی سقف تمام 
شیش��ه ای بعضی مدل های اسپیس اس��ت که ایده ای جالب و 
هنری اس��ت اما قطعاً نقشه پاریس روی سقف خودرویی برای 
استفاده در شهرهای ایران کاماًل بی معنی به نظر می رسد و بعید 
است روی مدل های وارداتی برای ایران نقشه پاریس روی سقف 
داشته باشد.  رنو اسپیس بعد از کولیوس و تالیسمان، سومین 
خودرویی اس��ت که از پیش��رانه ۱.6 لیتری توربو رنو استفاده 
می کند. این پیشرانه 4 سیلندر خطی می تواند ۱۹۷ اسب بخار 
در دور 6۰۰۰ و حداکثر ۲6۰ نیوتن متر در دور ۲۵۰۰ را تولید 
کند که قطعاً این میزان گش��تاور به کمک سیس��تم پرخوران 
تولید می ش��ود. ش��تاب صفر تا صد کیلومتر ای��ن خودرو ۸.۵ 
ثانیه اعالم ش��ده که باید دید در ش��هرهایی همچون تهران با 
توجه به ارتفاع از سطح دریا و البته بنزین عرضه شده در داخل 
کشور، به چه عددی دست خواهد یافت.  رنو اسپیس به غیر از 
پیشرانه بنزینی توضیح داده شده، با دو پیشرانه دیزلی نیز قابل 
عرضه است که بیشتر برای بازارهای اروپایی مناسب است و در 
ایران همان مدل بنزینی ۱۹۷ اسبی عرضه می شود. گیربکس 
اس��تفاده شده روی اسپیس، هفت سرعته خودکار است و تنها 

در مدل دیفرانسیل جلو عرضه می شود. 

خدمات پس از فروش خودروهای 
وارداتی در حد تعویض روغن است

رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران اتومبیل با اشاره به کمبود 
قطعات یدک��ی خودروه��ای وارداتی و برخ��ی خودروهای 
جدید داخلی مانند س��اندرو، گف��ت: خدمات پس از فروش 
خودروهای وارداتی در حد تعویض روغن اس��ت و ش��کایات 
زیادی در این مورد وجود دارد.  سعید موتمنی اظهار داشت: 
هم اکن��ون تامین قطعات یدکی خودروه��ای وارداتی اعم از 
مدل ۲۰۱۷ و قبل از آن با مش��کل روبه رو است و صاحبان 
این خودروها باید دوندگی زیادی برای رسیدن به حق خود 
داش��ته باش��ند.  وی ادامه داد: قطعات یدک��ی خودروهای 
خارجی بس��یار کم اس��ت، به ط��وری که ب��رای تامین این 
قطعات یا باید به صورت کاالی همراه مس��افر اقدام ش��ود یا 
از کشورهای همسایه وارد شود که این کار هم زمان بر است. 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تصریح کرد: همچنین اگر قرار 
باشد قطعه  یدکی از کشور مادر مانند کره وارد شود، دو ماه زمان 
می برد و مشتری باید معطل رسیدن این قطعه شود.  موتمنی 
با بیان اینکه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در حد 
روغن عوض کردن اس��ت، گفت: خودروهای وارداتی معموال از 
کیفیت بهتری نس��بت به خودروهای داخلی برخوردارند و به 
همین دلیل مشتریان با مشکل زیادی روبه رو نمی شوند، وگرنه 
باید شاهد صف طویل خودروها مقابل تعمیرگاه های خودروهای 

وارداتی می بودیم. 
بی توجهی سازمان حمایت

وی ادام��ه داد: ب��رای حل این مش��کل با س��ازمان حمایت  
نامه نگاری های��ی انج��ام داده ایم، ولی به نتیجه ای نرس��ید.  به 
گفته وی، واردکنندگان خودرو صرفا نس��بت به واردات خودرو 
اقدام می کنند و توجه زیادی به خدمات پس از فروش و تامین 
قطعات خودرو ندارند، به طوری که مصوبات وزارت صنعت در 
مورد خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی نیز در حد حرف 
باقی مانده اس��ت.  رئیس اتحادیه نمایشگاه داران با بیان اینکه 
دستگاه های ناظر برخوردی با وضعیت نامناسب خدمات پس از 
فروش خودروهای وارداتی ندارند، گفت: شرکت های واردکننده 
در ازای تاخیر در ارائه خدمات موظف به پرداخت خس��ارت به 

مشتریان هستند ولی این مسئله نیز رعایت نمی شود. 
تامین قطعات ساندرو نیز با مشکل روبه رو است

وی با اش��اره به اینکه مشکل تامین قطعات یدکی در مورد 
اکث��ر خودروهای وارداتی از جمله محصوالت هیوندایی، تویوتا 
و نیس��ان وج��ود دارد، اظهار داش��ت: تامین قطع��ات برخی 
خودروهای جدید داخلی مانند س��اندرو نی��ز با کمبود روبه رو 
اس��ت و خریداران این خودروها نیز با مش��کل تامین قطعات 
مواجه هستند.  موتمنی در پایان با اشاره به شکایات زیاد مطرح 
ش��ده در مورد پیش خرید خودرو از شرکت های متفرقه گفت: 
برخی ش��رکت ها به دلیل رکود بازار، ب��رای فروش خودرو زیر 
قیمت به مش��تریان تبلیغ می کنند، اما تحویل این خودروها با 
مش��کل روبه رو است که خریداران باید توجه الزم را نسبت به 

شرکت های عرضه کننده خودرو داشته باشند. 

تاکسی های فرودگاه امام خمینی توسط 
ایرانسل به اینترنت همراه این شرکت 

متصل شدند 
ایرانس��ل در گام اول اینترن��ت دار ک��ردن تاکس��ی های 
فرودگاه��ی کش��ور، تاکس��ی های ف��رودگاه بین المللی امام 
خمین��ی ته��ران را ب��ه اینترنت پرس��رعت نس��ل ۳ تا 4.۵ 
 VIP مجه��ز ک��رد.  در این ط��رح ۸۰ دس��تگاه تاکس��ی
فرودگاه بین المللی امام خمینی به اینترنت همراه ایرانس��ل 
مجهز ش��دند تا مس��افران این فرودگاه، در زمان سفر با این 
خودروها بتوانند از اینترنت اس��تفاده کنند.  البته براس��اس 
اعالم ایرانسل، مسافران این تاکسی ها می توانند از رانندگان 
سیم کارت، شارژ و مودم خریداری کنند.  قرار است ایرانسل 
در گام بعدی، تمام تاکس��ی های فرودگاه های کشور را تحت 
پوش��ش اینترنت خود قرار دهد تا مس��افران بتوانند در این 

فرودگاه ها از اینترنت رایگان استفاده کنند. 
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جریان رو به گسترش همکاری های 
خارجی در صنعت قطعه سازی کشور

نایب رئی��س انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه س��ازی 
کشور می گوید قطعه سازانی که بتوانند الزامات و استانداردهای 
مورد نظر ش��رکت های خودروساز خارجی را در تولید قطعات 
رعای��ت کنن��د مس��لما وارد زنجی��ره تامین این ش��رکت ها 
خواهند ش��د. احمدرضا رعنایی اظهار داش��ت: خوشبختانه با 
توجه ب��ه توانمندی ای که در این عرصه وج��ود دارد، تعدادی 
از قطعه س��ازان برای تولید قطعات خودروهای جدید در حال 
انعقاد قرارداد هستند. وی تصریح کرد: بی شک در سال جاری 
نیز روند قرارداد با قطعه س��ازان ادام��ه خواهد یافت و به مرور 
زمان قراردادها برای تولید خودروهای جدید میان قطعه سازان 
و ش��رکای جدی��د و ش��رکت های خارجی برای دس��تیابی به 
س��هم مورد نظر در داخلی س��ازی به امضا خواهد رسید. وی با 
اش��اره به عدم وجود مش��کل برای تولید قطعه سازان در سال 
جاری، خاطرنش��ان کرد: پیش بینی می ش��ود برخی از موانع و 
مشکل مانند نقدینگی قطعه سازان نیز پس از انتخابات ریاست 
جمهوری، بهتر و جریان مال��ی و فعالیت در این حوزه تعدیل 
ش��ود. وی با اشاره به آغاز بازسازی خطوط تولید در واحدهای 
قطعه ساز و افزایش هماهنگی ها برای انعقاد قراردادهای خارجی 
در صنعت قطعه س��ازی افزود: خوشبختانه ش��رایط برای ورود 
تکنولوژی ه��ای به روز تر در صنعت قطعه س��ازی فراهم ش��ده 
و مش��کل چندانی به جز کمب��ود نقدینگی ب��رای واحدهای 
قطعه س��ازی وجود ن��دارد. این فعال در صنعت قطعه س��ازی 
کش��ور تصریح کرد: خوشبختانه در روند همکاری های جدید، 
واحدهای��ی ک��ه از تکنولوژی های جدید برخوردارن��د وارد فاز 
همکاری ش��ده اند اما بی تردید مش��ارکت و همکاری ها نصیب 
تولیدکننده ای می شود که ضمن توانمندی باال و به روزرسانی 
در تولید ، از هزینه تولید کمتر و قیمت رقابتی برخوردار باشد. 
رعنایی افزود: با گس��ترش همکاری و انتقال تکنولوژی تولید، 
بی ش��ک به مرور زمان سایر قطعه سازان نیز وارد چرخه تولید 

خودروهای جدید خواهند شد. 
 

باید عقب ماندگی های گذشته 
خودروسازان جبران شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت 
باید عملکرد دولت در صنعت خودرو را به دو سال اول و دو سال 
پایانی دولت تقس��یم کرد و براساس آن بررسی و ارزیابی شود. 
حمید گرمابی اظهار داشت: قاعدتا در دو سال اول فعالیت دولت 
یازده��م، به جهت تحریم ها عملک��رد دولت در صنعت خودرو 
ش��تاب چندانی نداش��ت، اما در دو سال پایانی با توجه به آمار 
تولید و قراردادهای همکاری که منعقد ش��د، می تواند عملکرد 
دولت در صنعت خودروسازی را قابل قبول دانست.  وی تصریح 
ک��رد: البته انتظار می رود این جری��ان در صنعت خودرو ادامه 
یابد چرا که در سال های گذشته فرصت های زیادی در صنعت 
خودرو از دست رفته است و باید امروز با توجه به فضای فراهم 
ش��ده، عقب ماندگی های قبلی جبران شود، از این رو دستیابی 
به شرایط مطلوب و کس��ب جایگاه مناسب در صنعت خودرو 
دنیا، نیازمند تالش مضاعف در حوزه خودروسازی و قطعه سازی 
اس��ت.  وی با توجه به تفاهم��ات و قراردادهای اخیر در حوزه 
تولید و طراحی پلتفرم در صنعت خودرو گفت: بی شک اقدامات 
صورت گرفته و از س��ویی همکاری با دانش��گاه ها برای تولید 
خودروه��ای برقی و هیبریدی می تواند ضم��ن ارتباط بهتر و 
گسترده تر میان صنعت و دانشگاه، موجب توسعه تکنولوژی و 

به کارگیری نیروهای متخصص داخلی در کشور شود. 
نماینده نیش��ابور در مجلس شورای اس��المی اظهار داشت: 
قطعا ش��رایط فراهم شده و انعقاد برخی قراردادهای جدید در 
حوزه تولید خودرو می تواند ثمرات خوبی را در صنعت خودرو 
ایران داش��ته و خودروسازی کش��ورمان را در دنیا مطرح کند. 
گرمابی با اشاره به نقش مهم تحقیق و توسعه در صنعت خودرو، 
تاکید کرد: متاس��فانه در این سال ها موضوع تحقیق و توسعه 
در صنعت خودرو جدی گرفته نش��ده اس��ت از این رو با آغاز 
همکاری های مشترک و تالش برای طراحی و تولید محصوالت 
جدید و همچنین ارتباط بهتر با دانشگاه ها، امید می رود جریان 
تحقیق و توسعه با قوت و قدرت بیشتری در صنعت خودروی 
دنبال شود و پس از سال ها در صنعت خودرو حرفی برای گفتن 
داش��ته باش��یم. وی تصریح کرد: خوش��بختانه در پسا برجام، 
همزمان با ایجاد برخی جوینت ونچرها با شرکت های خارجی، 
موضوع تقویت توان داخلی و همکاری با دانشگاه ها نیز صورت 
گرفته که بی شک از اقدامات خوبی است که در صنعت خودرو 
صورت گرفته و امید می رود در آینده نزدیک ثمرات آن به عینه 
مشاهده شود. وی گفت: قطعا در این جریان صنعت قطعه سازی 
کش��ور نیز با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از آن توس��ط 
بخش خصوصی اداره می شود، می تواند به توسعه و ارتقای تولید 

و تکنولوژی دست یابد. 
 

 کاهش تقاضای خودرو
در بزرگ ترین بازار دنیا

گزارشی که آسوشیتدپرس روز پنجشنبه از افت شدید تولید 
و ف��روش خودرو در بازار چین به علت کاهش تقاضا منتش��ر 
کرد، برای سیاست گذاران آن کشور طنین نگران کننده ای دارد. 
قانونگذاران چینی با وضع مالیات بر فروش خودروهایی با موتور 
کوچ��ک عمال آن بازار را با رکود مواجه کرده اند. فروش خودرو 
در چین در ماه آوریل میالدی )۱۲ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت 
۱۳۹6( طبق اعالم انجمن تولیدکنندگان خودروی چین افت 
ش��دیدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان داده است. 
به گفته این انجمن که بزرگ ترین تشکل خودروسازان چینی 
اس��ت، در ماه گذش��ته میالدی ۱.۷ میلیون دستگاه اتومبیل 
 س��واری در چین فروخته ش��ده اس��ت و این رق��م از کاهش 
۳.۷ درصدی نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل حکایت دارد. 
این در حالی است که بازار خودروی چین، یک ماه پیش از آن 
در ماه مارس جاری )۱۹ اس��فند گذشته تا ۱۱ فروردین( رشد 
۱.۷ درصدی فروش نس��بت به مدت مشابه سال قبل از آن را 
تجربه کرده بود. در م��اه آوریل مجموع فروش انواع خودرو، از 
جمله اتوبوس و کامیون در چین به میزان ۲.۲ درصد نس��بت 
به سال پیش از آن افت داشته و تا ۲.۱میلیون دستگاه کاهش 
یافته است.  به گزارش آسوشیتدپرس، انجمن تولید کنندگان 
خودروی چین روز پنجشنبه در بیانیه ای اعالم کرد:  »تولید 
و فروش خودرو در ماه گذش��ته به طور قابل توجهی کاهش 
یافت��ه اس��ت.« در این بیانیه همچنین ب��ه عامل اصلی افت 
فروش اش��اره شده و آمده که »تقاضا در بازار خودرو ضعیف 
بوده است«. تعداد خودروهای فروخته شده برندهای چینی 
در آن کشور در ماه آوریل حدود ۷۳۳ هزار دستگاه بود. این 
تعداد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته میالدی کاهش 

۱.۹ درصدی را نشان داده است. 
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سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اعالم کرد که ضرورتی 
برای همراه داشتن کارت ملی برای شرکت در انتخابات 29 
اردیبهشت ماه نیست و حفظ بودن شماره ملی کافی است. 
س��یف اهلل ابوترابی در گفت وگو با ایس��نا، درباره اینکه برای 
ش��رکت در انتخابات چه مدارکی باید همراه رأی دهندگان 
باش��د، گفت: همراه داش��تن شناس��نامه برای شرکت در 
انتخابات ضروری است، اما همراه داشتن کارت ملی ضروری 
نبوده و تنها کافی اس��ت که رأی دهن��دگان کد ملی خود 
را به خاطر داش��ته  باشند. سخنگوی س��ازمان ثبت احوال 
کشور درباره س��ازوکار راستی آزمایی شماره ملی ارائه شده 
از س��وی شهروندان نیز گفت: سیس��تم ها آنالین و برخط 
بوده و بالفاصله ش��ماره ملی ارائه شده از سوی رأی دهنده 
با اطالعات شناس��نامه ای وی تطبیق داده ش��ده و اگر این 

اطالعات با یکدیگر مطابقت نداشته باشند از رأی دادن فرد 
جلوگیری خواهد شد. البته اگر فردی کارت ملی اش را همراه 
دارد بهتر است که همراه با شناسنامه اش در روز رأی گیری 
بیاورد. به گفته ابوترابی، تفاوتی میان کارت ملی هوش��مند 
و کارت های ملی قدیمی وجود ندارد و س��امانه تش��خیص 
اطالع��ات در صندوق های س��یار اخ��ذ رأی نیز پیش بینی 
شده اس��ت. وی همچنین از آمادگی سازمان ثبت احوال و 
ادارات تابعه برای ارائه ش��ماره ملی رأی دهندگان حتی در 
روز برگزاری انتخابات خبر داد و گفت: این افراد می توانند به 
ادارات ثبت احوال مراجعه کرده و در روز برگزاری انتخابات 
نیز در شهرستان ها و مراکز استان ها از طریق تلفن افراد فاقد 
شماره ملی می توانند این شماره را دریافت کنند تا همه افراد 

واجد شرایط بتوانند در انتخابات شرکت کنند. 

سخنگوی ثبت احوال: 
برای شرکت در انتخابات داشتن شناسنامه و شماره  ملی کافی است

  محمدرضا نعم�ت زاده، وزیر صنعت، 
معدن و تج�ارت ادعای ک�ذب یکی از 
ریاس�ت جمهوری  انتخابات  نامزدهای 
درب�اره عضوی�ت وی در هیات مدی�ره 
9۰ ش�رکت را رد ک�رد و گف�ت که این 
تهمت و افترا را از طریق مراجع قضایی 

پیگیری می کند. 
 ات�اق اصن�اف ته�ران از ائتالف خود 
ب�رای پنجمین دوره انتخابات ش�ورای 

شهر تهران خبر داد 

امانوئ�ل مکرون، رئیس جمهور جدید فرانس�ه در مراس�م تحلیف 
خود در کاخ ریاست جمهوری اعالم کرد که فرانسوی ها »امید« را 
انتخاب کرده اند و در دوره ریاست جمهوری وی، اتحادیه اروپا از نو 

اصالح و بازسازی خواهد شد. 

تیتر اخبار

معاون کاهش تقاضا و توس��عه مش��ارکت مردمی ستاد 
مبارزه با مواد مخدر از مس��دود شدن سایت های اینترنتی 
آموزش کش��ت ماری جوانا خبر داد. پرویز افش��ار، معاون 
کاهش تقاضا و توس��عه مش��ارکت مردمی ستاد مبارزه با 
مواد مخدر در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان گفت: 
در روزه��ای اخیر برخی با سوء اس��تفاده از امکانات فضای 

مجازی اقدام به تبلیغات دروغین مواد مخدر می کردند. 
وی افزود: بیشتر مطالب منتشر شده در این سایت ها به 
آموزش نحوه کش��ت و تولید، چگونگی نورپردازی و نحوه 
آبیاری موادی چ��ون گل و ماری جوانا بود. معاون کاهش 
تقاضا و توسعه مشارکت مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
ادامه داد: مطالب منتش��ر ش��ده، مربوط به گروه خاصی 
نبوده و مدیریت س��ایت های متخلف، با سوداگران حوزه 

مواد مخدر بود. عوامل س��تاد مبارزه با مواد مخدر پس از 
شناس��ایی و تحت نظر گرفتن فعالی��ت آنها و اطمینان از 
تخلف سایت های مذکور با ارسال گزارش مکتوب به پلیس 
فتا موضوع را با این مجموعه در میان گذاشتند. وی با اشاره 
به همکاری سازمان های بهداشتی و حمایتی و همچنین 
نهاد های فعال در عرصه پیشگیری از اعتیاد افزود: اطالعات 
بسیاری در خصوص فعالیت سایت های متخلف، مبنی بر 
آموزش کش��ت و تولید دو ماده افیون��ی گل و ماری جوانا 
به س��تاد مبارزه با مواد مخدر رس��یده بود که سرانجام با 
پیگیری ستاد و ارائه گزارش، توسط پلیس فتا مسدود شد. 
افش��ار تاکید کرد: تبلیغات دروغین در مورد عدم ایجاد 
وابستگی در مصرف ماده گل و ماری جوانا در این سایت ها 

به هیچ عنوان صحت ندارد. 

سایت های اینترنتی آموزش کشت ماری جوانا مسدود شد

  عل�ی ربیع�ی، وزی�ر کار، رف�اه 

فیلت�ر  درب�اره  اجتماع�ی  ام�ور  و 
نام�زد  قالیب�اف  کارورزی  س�امانه 
فعالی�ت  گف�ت:  ریاس�ت جمهوری 
س�امانه کار قالیب�اف ب�دون مجوز 
ب�ود و م�ن ای�ن س�امانه را فیلت�ر 
نکرده ام. این امر حاکمیتی اس�ت و 
کس�ی نمی تواند بدون داشتن مجوز 
اق�دام به راه اندازی س�امانه و انجام 

در زلزله 5.7 ریش�تری شنبه شب در استان خراسان شمالی، دو تن فعالیت های مربوطه شود. 
کشته و حدود 4۰۰ تن مصدوم شدند

تیتر اخبار

رئیس ایکوم ایران از انجام هماهنگی با 2۷ گالری 
در تهران و شهرس��تان ها، برای پرداختن به موضوع 
م��وزه و میراث فرهنگی خبر داد. به گزارش ایس��نا، 
س��یداحمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم ایران که 
روز گذش��ته در نشس��ت خبری روز جهانی موزه ها 
در دفت��ر ایکوم ایران س��خن می گف��ت، اظهار کرد: 
تعدادی از گالری ها به عنوان اقتصادی ترین بنگاه های 
فرهنگ��ی، در هفت��ه فرهنگی موزه، نمایش��گاه های 
خ��ود را به فضاه��ای فرهنگی اختص��اص می دهند 
و در ای��ن م��دت، فروش نخواهند داش��ت. او با بیان 
اینک��ه هماهنگی این کمیته ب��ا 2۷ گالری در تهران 
و شهرستان ها برای پرداختن به بحث موزه و میراث 

فرهنگی در روز جهانی موزه انجام شده است، گفت: 
براساس فعالیت وسیع و دامنه داری که آغاز کرده ایم، 
قرار است در طول هفته میراث فرهنگی و همزمان با 
روز جهانی موزه، 2۷ گالری در تهران و شهرستان ها 
فض��ای گال��ری خ��ود را به آث��ار مربوط ب��ه میراث 
فرهنگی و موزه ها اختصاص دهند. وی با بیان اینکه 
ما می خواس��تیم ارتباط مستقیمی بین هنر معاصر و 
می��راث فرهنگی برقرار کنیم، ادامه داد: برخی از این 
گالری ه��ا و مجموعه های فرهنگی که در این فعالیت 
ش��رکت می کنند سیحون، آرت س��نتر، اندیشه، آبی، 
کاوه، ش��یرین، احسان، فرهنگس��رای نیاوران و موزه 

امام علی )ع( هستند. 

27 گالری به استقبال روز جهانی موزه ها می روند

  * اصغ�ر فره�ادی برن�ده دو جایزه 
اس�کار اعالم کرد که در انتخابات پیش 
رو به حس�ن روحانی رأی خواهد داد. او 
نوش�ت:»به دکتر روحانی رأی می دهم 
و امیدوارم کس�انی که هن�وز برای رأی 
دادن در تردیدند با همه شرایط و دالیل 
قاب�ل درکی که در نظ�ر دارند به خاطر 
سرنوشت فرزندان این سرزمین و نسل 
آینده، با رأی دادن ش�ان از این حداقل 

حق انتخاب خود استفاده کنند.«

س�ی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به پایان رسید و بنا به 
گفته های همایون امیرزاده س�خنگوی نمایشگاه بین المللی کتاب 
ته�ران در جمع خبرنگاران، روزانه در نمایش�گاه کتاب 1۰ میلیارد 

تومان کتاب به فروش رسید

تیتر اخبار

یداهلل محبی نماینده سنگین وزن ایران نیز مدال طالی 
کشتی آزاد قهرمانی آس��یا را از آن خود کرد تا تیم ایران 
در پایان این رقابت ها با 3 مدال طال، یک نقره و 3 برنز بر 
س��کوی نخست آسیا قرار گیرد. به  گزارش  ایسنا، در ادامه  
رقابت های کش��تی آزاد قهرمانی آس��یا 2۰۱۷ در دهلی 
پایتخت هن��د، یداهلل محب��ی آزادکار وزن ۱25 کیلوگرم 
ایران در دیدار نهایی س��ومیت از کشور میزبان را شکست 
داد و سومین مدال طالی ایران در این رقابت ها را بر گردن 
آویخت. پی��ش از این بهنام احس��ان پور نماینده وزن 6۱ 
کیلوگرم ایران نیز در دیدار نهایی هان س��انگ کیم از کره 
ش��مالی را شکست داد و طال گرفت. دیگر مدال آور طالی 
ای��ران در روز دوم و پایانی ای��ن رقابت ها، علیرضا کریمی 

نماین��ده وزن 86 کیلوگرم بود که در دیدار نهایی عظمت 
دولت بیکوف از قزاقس��تان را شکس��ت داد و مدال طالی 
آسیا را از آن خود کرد. در وزن ۷۰ کیلوگرم حامد رشیدی 
در دیدار رده بندی غالم جان ش��اریپوف از تاجیکستان را 
شکس��ت داد و مدال برنز آسیا را بر گردن آویخت. در روز 
نخس��ت این رقابت ها نیز حسین ش��هبازی به مدال نقره 
رسیدو رضا اطری، میثم نصیری و بهمن تیموری به مدال 
برنز رسیدند تا در پایان رقابت های قهرمانی آسیا، تیم ملی 
کش��تی آزاد ایران ب��ا 3 مدال طال، یک نق��ره و 3 برنز بر 
س��کوی نخست آس��یا قرار گیرد. تیم ملی کشتی فرنگی 
ای��ران نیز پیش از این ب��ا 4 طال، یک نقره و 2 برنز عنوان 

قهرمانی آسیا را از آن خود کرده بود. 

تیم ملی کشتی آزاد ایران با 3 طال، یک نقره و 3 برنز قهرمان آسیا شد

رئی�س  پهل�وان زاده،  مه�رداد   *   
فدراسیون ش�طرنج گفت که با رایزنی 
با فدراس�یون جهانی ش�طرنج مشکل 
تعلی�ق این فدراس�یون برطرف ش�ده 
اس�ت. پهلوان زاده همچنین تاکید کرد 
که باقی مانده جوایز رقابت های قهرمانی 
جهان�ی بانوان تا هفت�ه  آینده پرداخت 

خواهد شد.

کرار جاس�م هافبک عراقی تیم فوتبال تراکتورس�ازی تبریز برای 
تمدید قراردادش با این تیم ش�رط گذاش�ت که قول بدهند س�ال 

آینده جریمه اش نکنند

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

3۰۰ ناشر حمایت خود را از حسن روحانی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعالم کردند. در بیانیه بیش از 3۰۰ مدیر نشر ایران در حمایت از دکتر حسن روحانی آمده است: 
» چهار س�ال را س�پری کردیم در حالی که فضای کس�ب و کار نش�ر ثبات و آرامش بیش�تری را تجربه کرد. برای ایجاد انگیزه و نیاز در همه  اقشار اجتماعی به منظور افزایش و ارتقای مطالعه 
بسترسازی شد. امکان گردش آزاد اطالعات برای عرضه  تفکرات گوناگون به جامعه فراهم و از نابرابری ها برای توزیع منابع حمایتی کاسته شد. شفافیت بیشتر در بخش فرهنگی دولت پدید 

آمد و بسیاری از امور نشر به کارگزارانش واگذار شد و از این طریق، تصدی گری دولت کاهش یافت و موانع نشر کتاب کمتر شد.
 از این ها مهم تر، امروز امید بیش�تری در کالبد نش�ر نشس�ته اس�ت. هرچند وضع موجود برای بس�یاری از ما هنوز مطلوب نیس�ت، اما باور داریم که مدیریت فرهنگی دولت تدبیر و امید با 

خواسته های ناشران هماهنگ است و میان ما اهل فرهنگ همدلی بیشتری پدید آورده است.

معاون روحانی گفت: کس��انی که روز 29 اردیبهش��ت 
ب��ا بی تفاوتی از کنار حق رأی خ��ود و اثرگذاری در این 
فرص��ت مهم تاریخی بگذرند، اگر بعد از انتخابات اتفاق 
بدی برای کش��ور بیفتد، حتما در آن سرنوش��ت سهیم 
هستند. معصومه ابتکار در گفت وگو با خبرآنالین درباره 
میزان گرایش آرای خاکس��تری به طرف آقای روحانی 
گفت: آرای خاکس��تری یا کس��انی که هن��وز تصمیم 
نگرفتند ب��ه تجربه و حافظه تاریخی خودش��ان رجوع 
کنند، ارزیابی کنند و ببینن��د در دورانی که مردم پای 
صندوق های رأی نیامدند چه بالیی برسر ایران آمد. وی 
افزود: مردم در انتخابات ش��ورای ش��هر دوم و انتخابات 
ریاست جمهوری س��ال 84 خیلی ها پای صندوق های 
رأی نیامدند و همین عاملی ش��د که آن آقا اول شهردار 
و بعد رئیس جمهور ش��ود. پس این اتفاقات حاصل عدم 
حضور م��ردم در پای صندوق ه��ای رأی بود. این عضو 

کابینه دولت تدبیر و امید یادآور شد: با عدم حضور مردم 
پای صندوق های رأی نه تنها هیچ اتفاق مثبتی برای ایران 
رخ نمی دهد، بلکه آثارش قطعا منفی خواهد بود. افرادی 
که با بی تفاوتی از کنار این حق رأی می گذرند حتما در 
قبال آن اتفاقاتی که بعد رخ می دهند مسئولند. وی ادامه 
داد: اگر بعد از انتخابات سرنوشت بدی برای کشور فراهم 
شود، کسانی که روز 29 اردیبهشت با بی تفاوتی از کنار 
این فرصت مهم تاریخی گذشتند، حتما در آن سرنوشت 
سهیم هستند و اجازه ندارند بعدها بیایند، مطالبه کنند 
و مدعی ش��وند. این فعال اصالح طلب، انتخابات ریاست 
جمهوری دوازدهم را فرصتی تاریخی برای همه افراد و 
آحاد مردم ایران خواند و اظهار کرد: همه کشورها چنین 
فرصت��ی به مردم خود نمی دهن��د. این حاصل زحمت، 
رنج ها، خون دل ها و خون های پاکی است که پای انقالب 
ریخته ش��ده که هر ایرانی حق رأی دارد. هر ایرانی حق 

دارد در سرنوش��ت آینده کش��ور خودش دخالت کند، 
پس از بی اعتنایی ح��ق رأی در انتخابات توجیه ناپذیر 
نیس��ت. وی ادامه داد: می گویند ملت هایی که از تجربه 
ملت های دیگر عبرت بگیرند ملت های هوشمند هستند، 
پ��س ملت هایی ک��ه از تجربه خودش��ان نتوانند عبرت 
بگیرند و از اش��تباهات گذشته خودشان درس نیاموزند 
و یاد نگیرند دیگر نمی دانم چه توصیفی می ش��ود برای 
آنه��ا بیان کرد. معاون رئیس جمه��ور تأکید کرد: طیف 
خاکس��تری حتما به یک تصمیم خوبی می رسد چون 
هی��چ ایرانی دلس��وز نمی تواند در چنی��ن وضعیتی که 
تعیین کنندگی رأی دادن در انتخابات کامال برای آینده 
و سرنوشت کش��ور آشکار است از حق رأی خود بگذرد 
چون انتخاب کامال بین راه و بیراه است. وی ادامه داد: هر 
دولت مستقری یکسری مشکالت دارد اما برآیند را باید 
دید که نتیجه کلی عملکرد دولت یازدهم بهبود شرایط 

کشور ش��د. افزایش دو تا سه برابری درآمد روستاییان، 
فراگیری بیمه های درمانی، مثبت شدن طراز صادراتی، 
بهبود وضعیت شرایط ایران در عرصه بین الملل، برداشته 
شدن زنجیرها از پای ایران، رسیدگی به وضعیت محیط 
زیس��ت با وجود همه مشکالت و سالم تر شدن کیفیت 
هوا برای تنفس بهتر مردم نشان می دهد دولت یازدهم 
در طول چهار س��ال گام های خوبی برداشت و به نتایج 
خوبی رسید. ابتکار بهبود وضعیت کشور نسبت به چهار 
س��ال پیش را غیرقابل انکار خواند و یادآور شد: دریاچه 
ارومی��ه و تاالب هورالعظیم امروز زنده هس��تند و رو به 
حیات کامل خود می روند. ان ش��اءاهلل مردم به ویژه آرای 
خاکستری این دس��تاوردها را می بینند و حتما به نفع 
آینده ای��ران پای صندوق های رأی می آیند. ان ش��اءاهلل 
دیگر آرای سفید نداشته باش��یم چون انتخاب بین راه 

و بیراهه است. 

وزی��ر راه و شهرس��ازی درباره صحبت ه��ای کاندیداهای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری در آخرین مناظره تلویزیونی در کانال تلگرامی خود نوشت: به مردم 
حق می دادم که به زمین و زمان بدگمان و به هیچ چیز ایمان نداشته باشند، 
اما آنها می دانند که عدم حضور و منفعل شدن، پاداش قابل قبولی به همین 
افرادی است که بی اخالقی را در ایران بنیان گذاشته اند. به گزارش ایسنا، عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی در یادداش��ت تلگرامی خود ادامه داد: آخرین 
مناظره را در یکی از ستادهای انتخاباتی آقای روحانی در میان جمعی از مردم 
عزیز دیدم. عکس العمل آنان ترکیبی از شور و هیجان و بهت و سکوت بود. یک 

لحظه امید به قدرت جنگندگی و توان مدیریت شخصیت هایی که دوست شان 
دارند و یک لحظه بهت و س��کوت یا هو و انکار در برابر اتهام های بی محابا به 
آنان. من همانجا از ش��دت بی اخالقی برخود لرزیدم. با خود می اندیشیدم که 
آیا برگزاری انتخابات به این گونه می تواند امید اجتماعی به بهبود را در میان 
مردم زنده کند؟ به گمان من چیرگی آنان در این دوره، به دو دلیل س��خت 
می رس��د. یکی آگاهی مردم و دیگری فهم مردم از قدرت رایی که در اختیار 
دارند. در نهایت مردم دوره گذش��ته را فراموش نکرده اند. فکر نمی کنم کسی 
دوست داشته باشد به دوره گذشته باز گردد. حتی خود این حضرات هم که 

می خواهند آن دوران را بازگردانند، جرأت نمی کنند این موضوع را آش��کارا بر 
زبان جاری سازند. 

مردم می دانند، عدم حضور و منفعل شدن، پاداش قابل قبولی به همین افرادی 
اس��ت که بی اخالقی را در ایران بنیان گذاش��ته اند. بنابراین اگر از بی اخالقی 
بیزاریم با رأی ندادن به آن به جنگ آن برویم. با آرام از کنارِ آن گذش��تن به 
آن پاداش خواهیم داد. آقای داریوش کاردان در پایان همان جلسه که نگران 
خروج جمعیت از جلسه بود، به خوبی گفت که ما نیازی به کارناوال نداریم. ما 

با رأیمان در 29 اردیبهشت پاسخ این حضرات را خواهیم داد. 

با نزدیک ش��دن ب��ه روز انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
خط و ربط رس��انه  های حامی هر یک از نامزدها پررنگ تر 
از گذشته نمایان می ش��ود. به گزارش خبرآنالین، اگرچه 
برخی رس��انه ها ب��ه دلیل ارتزاق از بیت الم��ال از تبلیغات 
انتخاباتی ممنوع شده اند، اما برخی از آنها به رغم تذکرات 
قانون��ی همچنان به فعالیت تبلیغاتی خود ادامه می دهند. 
روزنامه های اطالعات، ایران، خراس��ان، کیهان، همشهری، 
جام ج��م، ش��هروند، فرهیخت��گان و خبرگزاری های آنا، 
ایبنا، ایرنا، ایس��نا، ایکن��ا، برنا، پانا، تس��نیم، حوزه، خانه 
ملت، دانشجو، شبستان، فارس، مهر و میزان، رسانه  هایی 

بودند که از فعالیت تبلیغاتی منع شده بودند. در حالی که 
رسانه های اصالح طلب در حمایت از نامزدی حجت االسالم 
حس��ن روحانی یکصدا پیش می روند، به نظر می رسد که 
رس��انه های اصولگرا در حمای��ت از دو نامزد مورد حمایت 
جمنا، هم راس��تا نیستند. در فهرس��ت زیر تفاوت مواضع 
رس��انه های اصولگرا در حمای��ت از نامزدهای دوازدهمین 

دوره ریاست جمهوری گویاست:  )ترتیب الفبا(
الف: حامی قالیباف و رئیسی با تأکید بیشتر بر قالیباف. 
البته تا پیش از هفته گذش��ته بیشتر حامی رئیسی بود / 
باشگاه خبرنگاران: حامی قالیباف و رئیسی با تأکید بیشتر بر 

قالیباف / تابناک: حمایت نسبتا نزدیک از قالیباف و رئیسی/ 
تسنیم: حامی قالیباف و رئیسی با تأکید بیشتر بر رئیسی 
/ جهان نیوز: حامی قالیباف / حوزه نیوز: حامی رئیس��ی / 
خان��ه ملت: حامی روحانی / خبرآنالی��ن: حامی روحانی / 
خبرگزاری دانشجو: حامی قالیباف و رئیسی با تأکید بیشتر 
بر رئیس��ی / رسا: حامی رئیس��ی / روزنامه ۱9 دی: حامی 
روحان��ی / روزنامه اطالعات: حامی روحانی / روزنامه افکار: 
حامی قالیباف / روزنامه  جام جم: حامی قالیباف و رئیسی با 
تأکید بیشتر بر رئیسی / روزنامه جمهوری اسالمی: حامی 
روحانی / روزنامه جوان: حامی رئیس��ی / روزنامه خراسان: 

حامی قالیباف و رئیس��ی / روزنامه رسالت: حامی رئیسی / 
روزنامه صبح نو: حامی تند قالیباف / روزنامه قدس: حامی 
رئیسی / روزنامه کیهان: حامی قالیباف و رئیسی با تأکید 
بیش��تر بر قالیباف / روزنامه همش��هری: حامی قالیباف / 
روزنامه وطن امروز: حامی قالیباف و رئیسی با تأکید بیشتر 
بر قالیباف / شفاف: حامی قالیباف / فارس: حامی قالیباف 
و رئیسی با تأکید بیشتر بر قالیباف / فردا: حامی قالیباف / 
مشرق: حامی قالیباف و رئیسی با تأکید بیشتر بر قالیباف 
/ مهر: حامی قالیباف / میزان: حامی قالیباف و رئیس��ی با 

تأکید بیشتر بر رئیسی

معصومه ابتکار:  
رأی سفید نداریم چون انتخاب بین راه و بیراهه است

عباس آخوندی: 
با حضور در محل صندوق های رأی به جنگ بی اخالق ها برویم

رسانه های اصولگرا حامی کدام نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند؟  

قدم های دولت یازدهم برای میراث فرهنگی
از بازگشت آثار تاریخی تا ثبت جهانی در یونسکو

از زم��ان آغ��از به کار دول��ت یازدهم تا امروز قدم هایی ک��ه برای میراث 
فرهنگی در این سازمان عریض و طویل برداشته شده، شاید آن قدر که باید 
در سطح باالیی نبودند، اما با توجه به وضعیت نابسامان این سازمان در دولت 

دهم، می توان همین قدم ها را راهی به سوی روشنایی دانست. 
به گزارش ایسنا، استرداد چهار محموله تاریخی ایران از کشورهای دیگر، 
جهانی شدن هفت اثر تاریخی، طبیعی و ناملموس در چهار سال گذشته تا 
امروز؛ برگزاری نمایش��گاهی بزرگ از 446 شیء تاریخی ایران در شهر بُن 
آلمان و پیگیری ها برای تهیه فهرس��ت قرمز آث��ار تاریخی ایران را می توان 
مهم ترین اقدامات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در طول چهار سال 
گذشته دانست. اواخر سال 93 اتفاقی جدید در دولت و در بخش فرهنگی 
رخ داد، و آن آغاز اس��ترداد یک س��ری از آثار تاریخی ایران از کش��ورهای 
مختلف بود. در قدم نخس��ت دی ۱393 آثار  »خوروین« از بلژیک به ایران 
برگردانده شدند، این آثار شامل 369 شیء فلزی و سفالی از دوره آهن بودند.

 چهار ماه بعد در اردیبهشت 94 اعالم شد ۱۰8 اثر تاریخی منحصربه فرد 
از محوطه چغامیش در اس��تان خوزستان که 5۱ سال پیش با هدف انجام 
مطالعات علمی توس��ط مؤسسه شرق شناسی شیکاگو از کشور خارج شده 
بودند، به کشور اس��ترداد و از فرودگاه امام خمینی  )ره( به موزه ملی ایران 

منتقل شدند. 
آثار تاریخی از جنس ِگل و متعلق به شش هزار سال قبل. ۱9 اردیبهشت 
سال گذش��ته نیز تعداد ۷3 قطعه  ُمهر تاریخی باقی مانده از دوره ساسانی 
توس��ط دولت آمریکا به ایران عودت داده شده بود که این محموله باارزش 
باستانی عصر یک شنبه  )۱9 اردیبهشت( 95 در مراسمی از طرف نماینده 
وزارت امور خارجه به رئیس موزه ملی ایران تحویل ش��د. این مجموعه در 
س��ال 2۰۰2 میالدی و زمانی که به صورت غیرقانونی در حال وارد شدن به 

کشور آمریکا بود، شناسایی شد. 

بازگشت آثار تاریخی چغامیش
در چهارمین اس��ترداد آثار تاریخی؛ ۱۰ مرداد 94 خبر رسیدکه در ادامه  
توافقات یونسکو با کش��ورهای عضو و به پیوسِت این توافق در کنوانسیون  
»یونی��دروا«، 28 قطعه از اش��یا و آثار فرهنگی متعلق به دوران قبل و پس 
از اس��الم که به صورت غیرقانونی در سال های گذشته از کشور خارج شده 
بودند، به ایران برگردانده می ش��ود، تا اینکه ۱۷ آبان 95 تحویل موزه ملی 
ایران ش��د و از ۱4 دی تا 23 بهمن م��اه 95 در موزه ملی ایران به نمایش 
درآمدند. این آثار مربوط به هزاره سوم و هزاره اول پیش از میالد و شامل 3۰ 
قلم شیء شامل ظروف سفالی بی لعاب و لعابدار، مهر استامپی، پیکرک، النگو 
و انگشتری بودند. و البته پیگیری های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
هنوز برای بازپس گیری باقی مانده های الواح هخامنشی به عنوان تنها پرونده 

ایران از آثار تاریخی در کشورهای دیگر در دستور کار است. 

در طول چهار س�ال گذش�ته ک�دام آثار از کدام ش�هرها جهانی 
شدند؟ 

صعود ایران در فهرست ثبت  آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی در یونسکو 
به عنوان یازدهمین کشور پیشرو در ثبت آثار تاریخی از دیگر افتخارات ایران 
می توان��د قلمداد ش��ود. قرار گرفتن 2۱ اثر فرهنگ��ی و ۱۱ اثر ناملموس و 
معنوی در فهرست میراث جهانی یونسکو که جمعا 32 اثر تاریخی، فرهنگی 
و طبیع��ی و معنوی ایران را جهانی کرده، حائز اهمیت اس��ت. تیر ۱393 
محوطه تاریخی و ارزش��مند  »شهرس��وخته« در سیستان و بلوچستان به 
فهرس��ت آثار جهانی اضافه شد. تیر سال بعد یعنی ۱394 محوطه جهانی  
»ش��وش« از استان خوزس��تان و  »منظر فرهنگی هنری میبد« در استان 
کرمان در فهرست میراث جهانی یونسکو نامدار شدند. آذرماه ۱395 پرونده 
چندملیتی نوروز در فهرست میراث ناملموس جهانی در یونسکو ثبت شد، 

پرونده ای که با افزوده شدن نام پنج کشور به هفت کشوری که در نخستین 
پرونده ثبت جهانی نوروز حضور داشتند نیاز به تأیید مجدد یونسکو داشت 
و این تأیید در ان زمان انجام شد. در همین روز و تاریخ نیز، در یازدهمین 
اجالس بین الدول میراث ناملموس، پرونده »فرهنگ پخت نان لواش« مطرح 
و پس از بحث و بررسی طوالنی به ثبت رسید که با ثبت این پرونده، میراث 
ناملموس جهانی ایران به یازده عنوان رسید، این پرونده به طور مشترک بین 
کشورهای ایران، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، و ترکیه ثبت شد. تا تیر 
س��ال گذش��ته که دو پرونده جدید»پرونده زنجیره ای قنات ها« شامل ۱۱ 
قنات ایرانی با معیارهای شاخص از شهرهای مختلف کشور و  »بیابان لوت« 
که میان سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان محصور 

شده اند با تأیید یونسکو درفهرست آثار جهانی به ثبت رسیدند. 
از س��وی دیگر و در ادامه تالش های مسئوالن سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری در تیرماه امسال نیز پرونده»شهر تاریخی یزد« به عنوان نخستین 
شهر تاریخی ایران به یونسکو معرفی شده و قرار است بررسی شود. همچنین 
آبان ماه نیز دو پرونده  »چوگان ایرانی« و  »کمانچه« برای ثبت در فهرست 
میراث ناملموس در یونس��کو بررسی می ش��وند. به گزارش ایسنا، اما اگر از 
ایرادات وارد ش��ده ب��ه برگزاری نمایش��گاه»ایران، فرهنگ کهن بین آب و 
بیابان« در 23 فروردین امس��ال که 446 ش��یء تاریخی و ارزشمند ایرانی 
در ت��االر و موزه هنر و نمایش جمهوری ف��درال آلمان به نمایش درآمدند 
بگذریم، برگزاری فی النفس��ه این نمایشگاه به مدت چهار ماه را می توان از 
دیگر اقدامات این معاونت ریاس��ت جمهوری در دولت یازدهم دانس��ت. از 
سوی دیگر برگزاری نخستین ش��ورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 
در این دولت و در دستور کار قرار گرفتن تهیه»لیست قرمز« توسط»ایکوم 
ایران« و معاونت میراث فرهنگی س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری، از 

دیگر اقداماتی است که باید به ثمر نشستن آنها را به مرور دید. 
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بازاریابی و فروش فرصت کسب وکار

ایجاد ۳۷۰۰ فرصت شغلی 
کسب و کار کوچک در دولت یازدهم

13

مدیریت کسب و کار
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غول های تکنولوژی، تحول آفرینان 
دنیای کسب وکار امروز 

 مهارت های برقراری ارتباط با مشتری
به شکل اثربخش

نگاهی به رازهای سناریو نویسی تبلیغاتی

چگونه ترانه های خرید در گوش مخاطبان زمزمه می شود 

در رزومه خود دروغ ننویسید

نقش اعتماد در معامله با مشتریان

نوآوری امروز آنقدر س��ریع به کار گرفته می ش��ود که خیلی زود به یک هنجار عادی تبدیل می ش��ود. زمان به سرعت می گذرد و 
سرمایه ای از فرصت های مختلف را در اختیار افراد خالق قرار می دهد. دیگر نیاز نیست یک قرن بگذرد تا شرکتی جزو پنج شرکت برتر 
دنیا قرار بگیرد. این اتفاق می تواند در دوره عمر یک انسان رخ دهد. به گزارش عصر بانک، تاکتیک مهم تر از استراتژی و کم اهمیت تر 
از بینش است. به نظر می رسد این قانون جدید دنیای کسب وکار امروز باشد. کسب وکارها نمی توانند به سادگی رد پای رقبای بزرگ تر 
خود را دنبال کنند و باید مسیر خودشان را پیش بگیرند. در گذشته، قهرمانانی که در مناطق جغرافیایی مختلف فعالیت می کردند در 
صدر اقتصاد بازار جهانی در رقابت با هم بودند، اما در دنیای کسب وکار امروز جایگاه دومی وجود ندارد، بنابراین دنبال کردن غول های 
بزرگ گزینه پیشنهادی نیست. سال گذشته مشخص شد که شرایط چقدر تغییر کرده است. برای نخستین بار، پنج شرکت ارزشمند 

دنیا همگی شرکت های تکنولوژیک بودند: اپل، الفبت، مایکروسافت، آمازون و فیس بوک. پس چه چیزی غول های تکنولوژی...
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 مدیریت و رهبری
 در سازمان های آموزشی 
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 بازاریابی چریکی
در شبکه های اجتماعی
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قدرت انتخاب هایی که جهت دارند 
فرض کنید شما صاحب یک برند مشهور هستید و انواع مختلفی 
از محص��والت خوراکی را تولید می کنید. اخیراً یکی از محصوالت 
کارخانه تان با وجود ارزش غذایی خوب، به لحاظ بازدهی مالی سود 
چندانی ایجاد نکرده و قصد دارید آن را با یک محصول جایگزین 
دیگر که ارزش غذایی کمتر، اما س��ود بیشتری دارد، عوض کرده 
و محص��ول کم بازده را از خط تولید خ��ارج کنید، اما با توجه به 
حساس��یت موضوع، نگران هس��تید که در ص��ورت انجام چنین 
کاری، رقب��ا از فرصت اس��تفاده کرده و با ارائه محصول مش��ابه با 
کاالی پیشین شما، بازار را به نفع خود تغییر دهند. در این شرایط 
آگهی های بازرگانی می توانند مثل ناجی های قدرتمند، ش��ما را از 

امواج شکست تجاری نجات دهند، اما چگونه؟ 
یکی از روش های رایج که در اغلب موارد سرافراز و موفق ظاهر 
ش��ده، راهکار ارائه فهرست انتخاب است. در این راهکار، مخاطب 
در براب��ر دو یا چند انتخ��اب اصلی قرار می گیرد اما این انتخاب ها 
به ش��یوه ای تنظیم شده اند که نظر فروشنده را تأمین کنند. برای 
مثال اگر همچنان ش��ما را در کس��وت همان صاحب برند مذکور 
که به دنب��ال راهی برای خروج کاالی پیش��ین از چرخه تولید و 
ارائ��ه محصولی جدید به بازار اس��ت فرض کنیم، می توانیم با یک 
مثال به اهمیت دیالوگ های تبلیغاتی اشاره کنیم. در متن آگهی 
تبلیغاتی ش��ما دو محصول قدیمی )الف( و محصول جدید )ب( با 

این خصوصیات معرفی می شوند. 

محص��ول الف: این آبمیوه به لح��اظ ارزش غذایی خوب، اما به 
لحاظ طعم و مزه متوسط است. 

محصول ب: این آبمیوه به لحاظ طعم و مزه عالی و به یاد ماندنی، 
اما به لحاظ ارزش غذایی متوسط است. 

ش��اید باورکردنی نباش��د، اما اغلب مخاطبان محصول  »ب« را 
راحت تر می پذیرند، چرا که آگهی ساز به نقطه ضعف مخاطبان انواع 
خوراکی یعنی طعم تأکید بیش��تری کرده اس��ت. همین موضوع 
باعث می ش��ود مخاطبان به راحتی از دو کلمه خوب و متوس��ط 
در توصیف ارزش غذایی خوراکی مورد نظر بگذرند. در ضمن این 
بسیار مهم اس��ت که مخاطبان احساس کنند تولید کننده با آنها 
صادق اس��ت و با رائه اطالعات مفید و مس��تند، دست آنان را در 
انتخاب محصول دلخواه شان باز می گذارد. بنابراین دیالوگ نویسی 
براساس یک منوی چندگزینه ای و جهت دار، تمایل مخاطب برای 

پذیرش محصول جدیدتر را افزایش می دهد.
 

استفاده از اثر تباین 
تکنیک »تباین« را می توان تکراری ترین روش��ی تلقی کرد که 
همچنان تأثیرگذار اس��ت؛ روش��ی که بیش از هر مخاطبی، برای 
عالقه من��دان ب��ه آگهی های کاهش وزن آشناس��ت. بس��یاری از 
نویس��ندگان آگهی های تجاری متن آگهی را بر حس��ب تکنیک 
تباین می نویسند اما این شیوه آشنا چگونه عمل می کند؟ اگر شما 
فردی با قد و وزن کامالً بهنجار و متوس��ط هس��تید، پس طبیعتا 
نباید از شرایط ظاهری خود نگران باشید اما در شرایطی که شما 
با قد 175 سانتی متری خود در کنار یک بسکتبالیست دو متری 

بایستید چطور؟ آیا باز هم احساس اعتماد به نفس می کنید یا تصور 
خواهید کرد از شهر لی لی پوتی ها آمده اید؟ در شرایطی معکوس اگر 
ش��ما در کنار فردی با قد 156 س��انتی متر بایستید چه احساسی 
خواهید داشت؟ احتماال احساس می کنید قد و قامتی بسیار بلند تر 
از سایرین دارید و اعتماد به نفس تان هم افزایش خواهد یافت. در 
آگهی های تباین محور، دیالوگ های گوینده آگهی در کنار تصاویر 
حائز اهمیت بس��یاری است. دیالوگ هایی که یک فرد عادی را در 
تله ش��ناختی می اندازد و برحسب خطاهای شناختی وی را برای 
خرید محصول مورد نظر تش��ویق می کند. ارائ��ه فرصت انتخاب 
براساس استفاده از روش تباین، اگرچه برای بسیاری از مخاطبان 

تکراری است، اما هنوز هم در فروش کاالها مفید واقع می شود. 

دیالوگ های تبلیغاتی دو پهلو 
برخی از مخاطبان آگهی های تبلیغاتی به مخاطبان  »وسواسی« 
مش��هور هس��تند؛ مخاطبانی که در تصمیم گیری برای خرید به 
سادگی راضی نمی شوند و برای جلب نظر مثبت شان به روش هایی 
پیچیده تر احتیاج است. بدیهی است نوشتن متن تبلیغ برای چنین 
مخاطبانی نیز بس��یار دشوار است اما یکی از روش های قانع کننده 
برای مخاطبان وسواس��ی، استفاده از روش کنایی و دو پهلو است. 
جالب اس��ت که این تکنیک نه تنها در روانشناسی تبلیغات، بلکه 
در روانشناس��ی سیاس��ی نی��ز کاربردهایی پرش��مار دارد و حتی 
کاندیداهای سیاس��ی نیز به اش��کال گوناگون از این تکنیک بهره 
می برند. شانتو آینگار، دونالد کیندر و مارک پیترز از شاخص ترین 
روانشناسان سیاسی جهان هس��تند که طی پژوهش های متعدد 

خود دریافته اند بسیاری از ویراستاران خبرهای انتخاباتی و سیاسی 
با اس��تفاده از تکنیک ارائه اطالع��ات دو پهلو، موفق به جلب نظر 
مثبت رأی دهندگان شده اند. برای شفاف تر شدن این موضوع بهتر 
است از یک مثال استفاده کنیم؛ یک برند مشهور داروسازی قصد 
دارد یک داروی مکمل و تقویتی برای مبتالیان به آس��م را تبلیغ 
کند که چندان تفاوتی با س��ایر داروهای موجود در بازار ندارد. در 
بخش��ی از آگهی تبلیغاتی این دارو با این موضوع روبه رو می شویم 
که داروی جدید ما تفاوت چندانی با سایر داروهای مشابه موجود 
 x در ب��ازار ندارد، اما ما تالش کرده ایم با اس��تفاده از کمک دکتر
ش��یوه ای دقیق تر از ترکیبات پیش��ین را آزموده و شما را تا پایان 
دوره درمانی همراهی کنیم. یکبار دیگر به جمالت باال نگاه کنیم. 
در هیچ بخشی از این آگهی به شیوه جدید، متفاوت یا جعلی اشاره 
نش��ده، اما با کمک اسم یک پزشک سرش��ناس و استفاده از واژه 
»شیوه ای دقیق تر« ذهن مخاطب به سمت احتمال موفقیت بیشتر 
این دارو سوق داده می شود. استفاده از روش دوپهلو، نیاز به دقت و 
مهارت باالیی دارد. در واقع این تکنیک برای اثربخش بودن باید از 
کلماتی استفاده کند که در کنار جلب توجه، مروج دروغ، شایعه و 
افزایش انتظار مخاطب نباشد. جالب است که بسیاری از مخاطبان 
نی��ز برای توجیه خرید چنین محصوالتی به دیگر دوس��تان خود 
می گویند »درست است که این کاال شبیه بقیه داروهای بازار است، 
اما دقیق تر و باکیفیت تر اس��ت.« این دقیقا حاصل همان سیاست 

کالمی است که آگهی ساز در ذهن مخاطب القا کرده است. 
 ارتباط با نویسنده:    
royapaksresht@gmail. com

نگاهی به رازهای سناریو نویسی تبلیغاتی

چگونه ترانه های خرید در گوش مخاطبان زمزمه می شود 
ایده های طالیی

از قانون جاذبه استفاده کنید

اگر آیزاک نیوتون یک طراح آگهی بود، به احتمال زیاد 
س��قوط سیب روی سرش او را به یک ایده تبلیغاتی ناب 
راهنمایی می کرد. در این صورت بس��یاری از دانشجویان 
نیز از مطالعه قانون جاذبه و خصوصیات آن رهایی یافته 
بودن��د. ای��ده تبلیغاتی که از آن س��خن گفت��م در واقع 
یک تئوری جالب اس��ت. براس��اس پژوهش های صورت 
گرفت��ه یک نیروی جاذبه خ��اص در برخی از آگهی های 
مطبوعات��ی و اینترنت��ی وج��ود دارد که مخاط��ب را به 

مطالعه آنها ترغیب می کند. 
ای��ن تئوری ب��ر المان هایی مانند تصوی��ر اصلی، تیتر، 
عنوان اصلی و فرع��ی، لوگو و توضیحات مقدماتی تأکید 
دارد. ش��ما می توانی��د از چنین المان هایی در راس��تای 
چشم نوازتر ساختن آگهی تان استفاده کرده یا آن را مورد 
بی توجهی قرار دهید. با این حال باید توجه داشته باشید 
که بحث حاضر در مورد جاذبه آگهی اس��ت، نکته ای که 

در بسیاری از آگهی ها و تبلیغات یافت نمی شود.
 

ایده
  Streetwise ایده این شماره براساس طرح انتشارات

نوشته شده است. 
آیا ش��ما گواهینام��ه رانندگی دارید؟ اگ��ر گواهینامه 
داش��ته باش��ید، یکی از دغدغه های ش��ما ممکن اس��ت 
حفظ این مدرک با ارزش از باطل ش��دن به علت سرعت 
غیرمجاز یا سایر تخلفات رانندگی باشد. در همین راستا 
انتش��ارات Streetwise کت��اب جیبی ب��ا همین عنوان 
منتشر کرده اس��ت. در اینجا قصد تبلیغ کتاب مذکور را 
ن��دارم، با این حال تئوری جاذب��ه در تبلیغات این کتاب 
جیبی، توسط انتش��ارات، به خوبی انجام شده است. اگر 
قرار باش��د برندی را به عنوان بهتری��ن نمونه اجرای این 
تئوری نام ببرم، بدون ش��ک Streetwise نخس��تین و 

تنها گزینه خواهد بود. 
تصویر اصلی آگهی این کتاب براس��اس طرح کلیشه ای 
پلیس و موتورس��وار ترسیم ش��ده بود. با این حال نحوه 
استفاده خالقانه این برند از چنین کلیشه ای جای تقدیر 
دارد. در این تصویر پلیس موردنظر جمله زیر را توس��ط 
بی س��یم ب��ه همکارانش منتقل می کند: »ف��رد موردنظر 
شناسایی شد. موتورس��وار متخلف را متوقف کردم.« در 
ادامه این آگهی تصویر فرد موتورس��وار با چنین جمله ای 
نقش بس��ته بود: »پلیس ها هیچ گاه نمی خواهد که ش��ما 
مطال��ب موجود در این کت��اب را مطالعه کنید. محتوای 

این کتاب کاماًل در تضاد با منافع آنهاست.« 
بیان چنین مطالبی در یک آگهی می تواند هر مخاطبی 
را ب��ه تکاپو وادار کن��د. با این حال نکت��ه مهم در مورد 
آگهی این انتش��ارات توجه به مخاطبان هدف اس��ت. به 
عبارت س��اده، Streetwise به خوب��ی مخاطبان هدف 
خود که رانندگان وسایل نقلیه هستند، شناسایی و هدف 
ق��رار داد. همچنین باید توجه داش��ت که این آگهی یک 
ساختارش��کنی قابل توجه در نوع خود محسوب می شود. 
ت��ا پیش از این به ط��ور معمول در آگهی های مش��ابه از 
ی��ک موتور پلیس اس��تفاده می ش��د و به عن��وان تیتر از 
جمله: »این اطالعات ممکن اس��ت به کار ش��ما بیاید و 
گواهینامه ت��ان را حفظ کند« اس��تفاده می ش��د. چنین 
کلیش��ه ای آنقدر مورد تکرار قرار گرفته اس��ت که دیگر 
هیچ کس به آن توجهی نخواهد کرد. با این حال ماجرا در 
مورد تبلیغ Streetwise به کلی متفاوت است. در واقع 
عنص��ر خالقیت به خوبی اثر خ��ود را روی فروش کتاب 

جیبی این انتشارات گذاشت. 
براس��اس آنچه در مورد انتش��ارات مذکور گفته ش��د، 
ش��ما نیز در طراحی آگهی تان می توانید از تئوری جاذبه 
اس��تفاده کنید. تنه��ا کاری که الزم اس��ت انجام دهید، 
شناسایی کلیش��ه مورد اس��تفاده و اجتناب از آن است. 
اگرچ��ه انجام چنین کاری به هیچ وجه آس��ان نیس��ت، 
با این حال ش��اید تف��اوت نتیجه دو تبلیغ کلیش��ه ای و 
آگهی Streetwise بتواند شما را وادار به تحمل اندکی 

دشواری کند.
 

آنچه در عمل باید انجام دهیم
- نیازی نیس��ت حتماً از تئوری جاذبه اس��تفاده کنید. 
در واقع بس��یاری از آگهی ها )حتی نمونه های موفق( نیز 
از چنین تئوری بهره نمی برند. با این حال توجه داش��ته 
باشید هرچه موانع بیشتری را در مقابل آگهی و مخاطب 
قرار دهید، احتم��ال توجه مخاطب کاهش خواهد یافت. 
موانع بیان ش��ده ش��امل اس��تفاده از متن طوالنی، عدم 

استفاده از تصاویر جذاب و نبود تیتر مناسب است. 
- هیچ گاه آگهی خود را به دو س��تون تقس��یم نکنید. 
خیال ت��ان را راحت کنم، اغلب مخاطبان حوصله مطالعه 
یک ستون آگهی را ندارند، دیگر چه برسد به ستون دوم. 

رویا پاک سرشت
کارشناس روانشناسی صنعتی/سازمانی
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تبلیغات خالق

آگهی: خودرو Land Rover_ شعار: شیرها می توانند سریع تر از ما بدوند اما ما می توانیم جلوتر بدویم!

ایستگاه تبلیغات

وقتی متخصص جلوه های بصری 
می خواهد ماشین قدیمی اش را بفروشد

برای اغلب ما، فروختن یک ماش��ین دس��ت دوم، معموالً 
معادل با ق��رار دادن یک آگهی روی وب س��ایتی پرطرفدار 
یا در بخش آگهی های طبقه بندی ش��ده یک روزنامه محلی 
اس��ت، اما هنگامی که قرار شد یوگین رومانوفسکی ماشین 
شاسی بلند قدیمی اش را بفروشد، تصمیم گرفت همه چیز را 
با خلق یک آگهی ویژه برای س��وزوکی ویتارای 1۹۹6 خود 

دگرگون کند. 
به گزارش ام بی  ای نیوز، این آرتیس��ت جسور، با استفاده 
از مهارت های��ش به عنوان یک متخص��ص جلوه های بصری، 
یک ویدئوی حماس��ی دو دقیقه ای س��اخته که هر آنچه را 
که ماش��ین قابل اعتمادش از پ��س آن بر می آید یا نمی آید 
به نمایش می گذارد. با وجود رانندگی در زیر آب تا س��فر به 
فضا و حتی کورس گذاش��تن با دایناس��ورها و ایفای نقش 
در Mad Max: Fury Road، چندان عجیب نیست که 
2میلی��ون نفر از زمانی  که یوگین این ویدئو را روی یوتیوب 

آپلود کرده آن را تماشا کرده اند. 

ترجمه: علی آل  علی

زمزمه کردن ترانه هایی که دوست ش�ان داریم، موضوعی بس�یار متداول است. بس�یاری از ما عادت داریم 
در هنگام کار، تفریح و حتی گاهی وقتی قرار اس�ت روی موضوعی تمرکز فکری داش�ته باش�یم، بخش هایی 
از ترانه ه�ای محبوب مان را زیر لب بخوانیم اما تا ب�ه حال برای تان پیش آمده دیالوگ های آهنگین یک پیام 
بازرگانی یا اش�عاری تبلیغاتی را که روی ملودی های قدیمی بازس�ازی شده اند بخوانید؟ اگر کمی فکر کنید، 
احتماال پاس�خی مثبت خواهید داش�ت. برخی از آگهی س�ازان عادت دارند از جلوه های بصری زیبا و جذاب 
اس�تفاده کنن�د و برخی دیگ�ر از دیالوگ های دلنش�ین و به یاد ماندنی اما ش�اید برنده اصلی ب�ازار رقابت، 
آگهی سازانی باشند که ترکیبی از این دو را در قالب ترانه های مخصوص و تصاویر دیدنی به بینندگان تقدیم 

می کنند. 
برخی برندها، برای ماندگاری 100 درصدی نام خود، آهنگ و ترانه ای منحصر به فرد خلق می کنند و برخی 
دیگر از »تکنیک های آش�ناپنداری« اس�تفاده کرده و با اندکی تغییر در ملودی و ترانه فیلم و س�ریال ها یا 

آهنگ های قدیمی و خاطره انگیز، توجه مش�تریان را به س�مت خود جلب می کنند. اما نحوه دیالوگ نویسی 
و جلب نظر مثبت بینندگان به س�ادگی نوش�تن چند خط شعار تبلیغاتی نیست. متفاوت بودن، سرآمد بودن 
و ماندگار بودن قفل هایی هس�تند که برای فتح کلیدشان باید ابتدا به ذهن مخاطبان نفوذ کرد و ایده آل های 

آنان را شناخت. 
نوش�تن متن تران�ه تیزرهای بازرگانی ی�ا دیالوگ هایی که بازیگران تبلیغاتی اس�تفاده می کنند، فرآیندی 
حرفه ای است. عدم تشابه محتوای پیام های تبلیغاتی با آنچه مخاطب بارها دیده و شنیده و ایجاد حس مثبت 

و متفاوت برای او، گاه به ماه ها پژوهش میدانی متکی است.
 اگرچه در مواردی استثنایی قرعه شانس برای برخی آگهی سازان به شیرین ترین شکل ممکن رقم می خورد 
و آگهی های ش�ان ناگهان محبوب می ش�ود، اما این یک اصل مهم اس�ت که بدانیم »موفقیت و ماندگاری یک 

آگهی تبلیغاتی اتفاقی نیست.«
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نقش اعتماد در معامله با مشتریان بازاریابی چریکی در شبکه های اجتماعی

از این مقاله اس��تفاده کنید تا به ش��ما کمک کند سطح 
اعتماد را در ذهن مشتریان تان باال ببرد. 

در چند س��ال اخیر شرکت های بس��یاری را دیده ام که 
به جهت اش��تباهات مدیریت ورشکس��ته ش��ده اند، بخش 
وسیعی از آنها به علت اشتباهات فروش، بحران های مالی، 
هک ش��دن و فرس��وده ش��دن بخش های امنیت به جهت 
فرس��ایش اعتماد در کس��ب و کار در اطراف ما اتفاق افتاده 

است. 
براس��اس تحقیقات گروه ادلمن که در ۱۵ سال گذشته 
فعالی��ت اصلی آنها دنبال کردن اعتماد در کس��ب و کارها، 

دولت ها و سازمان های غیر دولتی است: 
• کمتر از ۲۰درصد از ما اعتقاد داریم آنچه شرکت ها در 

بازاریابی و تبلیغات خود می گویند و
• دانش��گاهیان، صنایع و کارشناسان فنی و همکاران ما، 

دوبرابر معتبر تر به نظر می رسد
در نتیجه، یکی از چالش های اصلی در کس��ب و کارها در 
قرن بیست و یکم این است که ما چطور توسعه می دهیم، 
نگهداری می کنیم و به طور طبیعی اعتماد مشتریان مان را 

جلب می کنیم. 
مارت��ا راج��رز در کت��اب اعتم��اد بی نهایت می نویس��د: 
یک ان��رژی نوظهور وجود دارد که ش��رکت ها باید به طور 
سنجیده ای به چگونگی حفاظت از آن فکر کنند اعتمادی 

است که از مشتریان دریافت می کنند. 
برخی از ش��رکت ها چنان س��طحی از اعتماد و شفافیت 
در ارائ��ه خدم��ات به مش��تریان را به وج��ود آورده اند که 
مثال زدنی هس��تند. همانطور که می دانید صنعت گارانتی 
در کشور ما ضعیف است و متأسفانه برخی از شرکت هایی 
که خدمات مختلفی را ارائ��ه می کنند، به اصول اولیه این 

صنعت همانند شفافیت در ارائه خدمات پایبند نیستند. 
کس��ب و کار ارائه خدم��ات گارانتی و وارانت��ی با دیدگاه 
حداق��ل کردن هزینه ه��ا به وجود آمده اس��ت و پذیرفتن 
آن برای مش��تریانی که هی��چ انگیزه ای برای لذت بردن از 
این گونه خدمات ندارند بسیار سخت است. بنابراین، ایجاد 
خدمات شفاف و قابل دسترس برای مشتریان و اینکه سایر 
مش��تریان بدانند دیگران درباره آنه��ا چه چیزی را مطرح 
کرده اند بس��یار حائز اهمیت اس��ت. هدف خودتان را روی 
ایجاد و حفظ مش��تری برای یک عم��ر بگذارید و فقط به 

فکر سود بردن از یک خدمات گارانتی نباشید. 
جذب اعتماد مش��تریان یک چالش برای هر کسب وکار 
جدید اس��ت و فرآیندی اس��ت که نیاز به یک اقدام فوری 

و سازگار دارد. 
س��ه استراتژی زیر را برای ش��روع ایجاد اعتماد مشتری 

بسیار عالی می دانیم: 
انجام دقیق وعده ها

اگر ش��ما هم��واره س��عی در انجام به موق��ع وعده های 
خود داش��ته باش��ید به عن��وان ارائه دهن��دگان خدمات به 
مش��تریان فوق الع��اده ش��ناخته خواهید ش��د. ۷۸درصد 
از مصرف کنن��دگان یک کس��ب وکار را ب��ه دلیل خدمات 
به مش��تریان ضعیف ت��رک می کنند و ب��ه همین ترتیب 
۵۹درص��د از مردم ه��م می گویند که اگ��ر برند جدیدی 
از خدم��ات به مش��تریان بهبود یافته اس��تفاده کند آن را 
انتخ��اب خواهند ک��رد. برای یک ش��رکت جدید این آمار 

نشان دهنده یک فرصت فوق العاده برای رشد است. 

 شفافیت کامل
ای��ن مورد را با ی��ک مثال بیان می کنم. به بس��ته بندی 
غذاهایی که در آش��پزخانه ش��ما وج��ود دارد فکر کنید، 
م��واد  و  تغذی��ه ای  ارزش  بس��ته بندی  روی  احتم��اال 
تشکیل دهنده آن نوشته شده است. شما نیز باید نسبت به 
محصول و خدمات خود تا این اندازه شفاف و واضح باشید. 
یک��ی از نکته های اصلی در ای��ن مورد ارائه نظرات دیگر 
مش��تریان است. به اشتراک گذاری آن چه دیگران در مورد 
محصول یا خدمات ش��ما می گویند به کاهش نگرانی های 
مش��تریان کمک خواهد کرد. برخی مطالعات نش��ان داده  
که توصیفات مش��تری نفوذ زیادی بر کسب وکارها اعمال 
می کنند، بنابراین بررسی های مصرف کنندگان در افزایش 

فروش شما تأثیر به سزایی خواهند داشت. 

 دریافت بازخوردهای بیشتر
سیس��تم هایی که چرخ��ه بازخوردهای مثب��ت را چند 
برابر می کنند برای جلب اعتماد مش��تریان مفید هستند. 
به عن��وان مثال هنگامی که کس��ب وکار ش��ما در موضوع 
بررس��ی محص��ول به خوب��ی عمل می کن��د، باعث جذب 
مش��تریان جدید و فروش بیشتر می ش��ود و آن نیز منجر 
به کسب بررس��ی های محصول جدیدتر و به همین منوال 

فروش های بیشتر و بیشتر می شود. 
روش هایی وج��ود دارد که کمیت بازخوردها را بیش��تر 
 )NPS( می کند. به عن��وان مثال، امتیاز خال��ص پروموتر
مش��تریان را به س��ه گروه ترویج دهندگان، مشتریانی که 
احتماال به توس��عه ش��ما کمک کنند و مخالفان تقس��یم 
می کن��د و در صورتی ک��ه تخمین درس��تی از مش��تریان 
ترویج دهنده داش��ته باش��ید می توانید بهتر و متناس��ب تر 
از منابع موجود اس��تفاده کنید. بنابرای��ن ترویج دهندگان 
بیش��تری را برای توس��عه پیدا کنی��د و از طریق بازاریابی 
دهان به دهان روز به روز اعتماد مش��تریان به شما بیشتر 

هم خواهد شد. 

روش کاربرد
به طور فزاینده ای مشتریان در حال بررسی بازخورد های 
سایر مش��تریان در وب سایت ش��رکت ها یا سایر همکاران 
هس��تند و این موضوع یکی از راه های ارزیابی شرکت هایی 
اس��ت ک��ه تمایل دارن��د با آنها تج��ارت کنن��د. برخی از 
شرکت ها هنوز نمی دانند زمانی که بازخورد منفی دریافت 
می کنن��د، باید چه اقدامی را انجام دهند و به جای تمرکز 

روی آن، روی انجام کار دست فکر کنند. 
تحقیقات نشان می دهد نمایش امتیازات اعتماد دریافت 
شده از س��ایر مش��تریان می تواند به بهبود نرخ مکالمه تا 
۵۸درصد کمک کند. پس اگر به کاری که انجام می دهید 
اعتقاد دارید و می خواهی��د کیفیت محصوالت و خدماتی 
ک��ه ارائه می کنید در بازار مدرن امروز قابل رقابت باش��د، 

شما باید دو کار انجام دهید: 
• ش��روع کنید به سوال پرسیدن در خصوص بازخوردها 

و بررسی های مشتریان خود
• شروع کنید به نمایش بازخورد های سایر مشتریان در 

وب سایت و شبکه های اجتماعی خود
مش��تریان شما در هر جا در مورد شما صحبت می کنند 
ام��ا باید بازخوردهایی را نمایش دهی��د که از تأثیرگذاری 

فوق العاده ای برخوردار باشد. 

 مهارت های برقراری ارتباط
 با مشتری به شکل اثربخش

ارتباط با مشتری یکی از مهم ترین بخش های هر کسب و کاری 
اس��ت. به همین دلیل وجود ضعف در بخش ارتباط با مش��تری 
پیامدهای س��نگینی برای صاحبان کس��ب و کار خواهد داش��ت. 
برای روشن شدن این موضوع تصور کنید که در کسب و کار خود 
مراح��ل طراحی و تولید محصول، بازاریاب��ی و تبلیغات و جذب 
مشتری بالقوه را پشت سر گذاشته باشید. پس از طی این مراحل 
نوبت به تبدیل مش��تری بالقوه به مش��تری بالفعل فرا می رس��د. 
اینجاست که اهمیت برقراری ارتباط سازنده و اثربخش با مشتری 
آش��کار می ش��ود. بنابراین افرادی که به عنوان مسئوالن برقراری 
ارتباط با مش��تری انتخاب می ش��وند باید مهارت های ارتباطی و 
اجتماعی باالیی داشته باشند. از این رو یک مدیر موفق با بررسی 
عوامل مختلف مناسب ترین فرد را برای این کار در نظر می گیرد. 
زیرا حیاتی ترین بخش کس��ب و کار که می تواند منجر به فروش و 
س��ودآوری برای سازمان ش��ود، بخش ارتباط با مشتری است. از 
این رو مس��ئول ارتباط با مش��تری باید مهارت های خاصی را در 
خود تقویت کند که در ادامه به بررسی این مهارت ها می پردازیم. 

در ارتباط با مشتریان وقفه ایجاد نکنید
تأخیر یا ایجاد وقفه در ارتباط با مش��تری تأثیر روانی منفی بر 
ذه��ن مخاطب دارد، بنابراین فردی که به عنوان مس��ئول ارتباط 
با مش��تری در نظر گرفته می ش��ود باید برنامه منسجمی داشته 
باشد. به عالوه حفظ ارتباط با مشتریان وفادار و ارائه پیشنهادها و 
بسته های ویژه به آنها با ایجاد حس همدلی به ماندگاری نام برند 
در ذهن مش��تری کمک می کند. به یاد داشته باشید پاسخگویی 
سریع و توجه به نیازهای مشتریان از مهم ترین مهارت هایی است 
که مسئوالن روابط عمومی و ارتباط با مشتریان باید به آن توجه 

کنند.
 

شنونده خوبی باشید
مطمئناً هن��گام صحبت با برخ��ی از اف��راد در موقعیتی قرار 
گرفته اید که احس��اس کنید هیچ توجهی به صحبت های ش��ما 
نمی ش��ود. این امر تأثیر روانی بس��یار ب��دی روی گوینده دارد، 
بنابرای��ن برای برقراری ارتباط اثربخش با مش��تری بهتر اس��ت 
شنونده خوبی باشید. یعنی با استفاده از جمالتی به گوینده نشان 
دهید که به س��خنان او ارزش قائل هستید و تمام حواس تان به 
صحبت ها و نیازهای او اس��ت. به یاد داش��ته باشید در ۹۰ درصد 
مواقع تصمیم گیری احساس��ی منجر به خرید محصول توس��ط 
مشتریان می شود نه تصمیم گیری منطقی. به بیان دیگر مستمع 
صاحب س��خن را بر س��ر ذوق آورد. تقویت مهارت های برقراری 
روابط اجتماعی اثربخش و توجه به نکات روانشناسی از مهم ترین 
عواملی اس��ت که در بخش بازاریابی و فروش کسب و کارها مورد 

توجه قرار می گیرد. 

سواالت واضح بپرسید
قدرت کنترل مکالمه و برق��راری ارتباط اثربخش از مهم ترین 
مهارت های جذب مش��تری اس��ت، بنابراین افرادی در برقراری 
ارتباط با مشتری موفق هستند که قدرت کنترل مکالمه را داشته 
باشند و سبب جلب اعتماد مشتری شوند. مطمئناً پرسش و پاسخ 
مهم ترین بخش جمع آوری اطالعات از مش��تریان است، بنابراین 
بهتر است سواالت واضح و مفیدی حین مکالمه مطرح شود. زیرا 
طرح سواالت بی ربط و گیج کننده باعث می شود مشتری از ادامه 
ارتباط منصرف ش��ود. همچنین به عنوان یک فرد موفق و کار بلد 
به هیچ عنوان از کلماتی مانند »نمی دانم« اس��تفاده نکنید. شما 
به عنوان مسئول ارتباط با مشتری باید همه چیز را بدانید و بتوانید 

پاسخگوی سواالت مشتریان خود باشید.
 

دانش فنی خود را در زمینه فعالیت خود افزایش دهید
در ه��ر زمینه ای که فعالیت می کنید باید دانش فنی کافی در 
ارتباط با محصوالت و خدمات کسب و کار خود داشته باشید. زیرا 
بس��یاری از مشتریان شما افراد متخصص و کار بلدی هستند که 
از اصطالح��ات تخصصی اس��تفاده می کنن��د. بنابراین فردی که 
به عنوان مسئول ارتباط با مشتری فعالیت می کند باید دانش فنی 
کافی برای ارائه اطالعات مورد نیاز به مش��تریان را داش��ته باشد. 
البته الزم به ذکر اس��ت گاهی نیز مشتریان شما هیچ اطالعاتی 
در زمینه فعالیت ش��ما ندارند و ه��دف از تماس آنها جمع آوری 
اطالعات و آش��نایی با خدمات شما است. در این گونه موارد یک 
فرد حرفه ای باید با طرح سواالتی میزان دانش و اطالعات فرد را 
تخمین بزند و پس از آگاهی از میزان اطالعات در زمینه فعالیت 

می تواند ارتباط اثربخشی با او ایجاد کند.
 

نقاط قوت کسب و کار خود را در ابتدا بیان کنید
در حالت کلی مش��تریان تمایل دارند در ابتدای تماس خود با 
کسب و کارها در مورد خدمات و نقاط قوت آنها اطالعاتی به دست 
آورند، بنابراین هنگام برقراری ارتباط با مش��تری بهتر است پس 
از آگاهی از نیازها و ارائه یک سری اطالعات کلی سراغ نقاط قوت 
و ویژگی ه��ا و خدمات منحصر به فرد ش��رکت خ��ود بروید. زیرا 
این مرحله از ارتباط تأثیر بسیاری در شکل گیری ذهن مخاطب 
نسبت به برند شما دارد، بنابراین به عنوان یک فرد حرفه ای بهتر 
است مشتری را متقاعد کنید که در تماس با شما بهترین گزینه 

را انتخاب کرده است. 

ارتباط با مشتریکلید

ش��بکه های اجتماعی همانند یک کشتی 
در اقیان��وس بازار هس��تند که در کش��ور ما 
متأسفانه بس��یاری از کس��ب وکارها و افراد 
نگاهی تقلی��دی به اس��تفاده از آن را دارند 
و ب��ه همین دلیل از نتیجه راضی نیس��تند. 
ه��ر فعالیت حقیق��ی یا حقوقی ک��ه تمایل 
دارد از ش��بکه های اجتماع��ی به عنوان یک 
ابزار ترویجی بهره مند شود، ناگزیر است که 
مش��خصات خود را در همه ابع��اد به خوبی 

بشناسد و تعریف کند: 
۱( اگ��ر یک مخاط��ب )مش��تری بالقوه( 
ب��رای نخس��تین ب��ار از محتوای ش��ما در 
ش��بکه اجتماعی بازدید کند، بدون تماس یا 
صحبت با ش��ما یا همکاران تان به چه نتیجه  

و جمع بندی می رسد؟ 
۲( آی��ا پیام برند ش��ما می توان��د ارتباط 

مؤثری با بازدیدکنندگان برقرار کند؟ 
امروزه ش��بکه های اجتماع��ی نیز همانند 
مغازه ها و بازارهای س��نتی به مکانی ش��لوغ 
ب��رای عرض��ه ان��واع کاال و خدم��ت تبدیل 
ش��ده اند و ش��اید امروز بهتر باش��د به جای 
عبارت »بازاریابی در شبکه های اجتماعی«، 
عب��ارت »بازاریاب��ی چریکی در ش��بکه های 
اجتماع��ی« را به کار ببریم. عدم شناس��ایی 
بازار هدف در ش��بکه های اجتماعی، یکی از 

ده ها مشکل شرکت هاست.
 چن��دی پی��ش در یکی از مش��اوره های 
بازاریابی و اقتصادی به موردی بسیار عجیب 
برخورد کردیم: ش��رکتی با س��ابقه ۷۰ساله 
در حوزه می��وه و تره بار که به رغم راه اندازی 
وب س��ایت بهین��ه ش��ده و نیز فعال س��ازی 
شبکه های اجتماعی، بازهم از فرآیند فروش 

به شدت نارضایتی داشت.
 به راس��تی در فضای شبکه های اجتماعی 
چگون��ه باید عمل کنیم ک��ه بهترین نتیجه 
را بگیری��م؟ آیا مش��تریان ه��دف خود را به 

درستی شناسایی کرده ایم؟ 
یک کس��ب وکار تمایل دارد بدون واسطه 
و از طریق شبکه های اجتماعی به خانه های 
مردم وارد شود و با خانواده ها ارتباط مؤثری 

برقرار کند؛ چاره کار چیست؟ 
همه کاربران یک ش��بکه اجتماعی همانند 
اینس��تاگرام می دانند هشتگ گذاری یکی از 
ابزارهای مهم بهتر دیدن ش��دن پست ها در 

بین کاربران است. 
در بررس��ی میدانی تحقیق��ات بازاری که 
برای یک اس��تارتاپ داشتیم، متوجه شدیم 
به کارگیری مناس��ب هش��تگ گذاری، سبب 
افزای��ش ۱۲.6 درصد تعام��ل کاربران فعال 
با پس��ت های اینستاگرام آن کسب وکار شده 

است. 
پس هش��تگ یک راِه مؤثرافزایش ترافیک 
ب��رای ی��ک محت��وا در ش��بکه اجتماع��ی 

اینستاگرام است؛ اما آیا این کافی است؟ 
اجازه بدهید با یک مثال س��اده موضوع را 
به زبان س��اده تر بیان کنیم. کلمه ای همانند 

Love را در نظر بگیریم.
در  را  )هش��تگ(  کلی��دواژه  ای��ن  اگ��ر   
متوج��ه  کنی��م،  جس��ت وجو  اینس��تاگرام 
می ش��ویم تع��داد میلیون��ی از محتواه��ای 
مختلف با این نش��انه گذای وج��ود دارد که 
قابل مشاهده است: بیش از 6۹6میلیون! اما 
این محتواه��ا ترافیک باکیفیتی را برای یک 

صفحه به ارمغان نمی آورند. 
به عبارت دیگر، هشتگ های بسیار عمومی 
تنها یکسری دنبال کننده را برای یک صفحه 
به ارمغان می آورند که احتماالً یا یک روبات 
اینس��تاگرام هس��تند یا کاربرانی که بعد از 
مدتی از ادام��ه دنبال کردن صفحه منصرف 

می شوند. 
در بس��یاری کس��ب وکارهای ایرانی دقیقا 
چنین اش��کالی رخ می دهد که یک شرکت، 
صفحه اینس��تاگرام خود را ایج��اد و به طور 
منظم پس��ت هایی را با هش��تگ هایی بسیار 

عمومی نظیر بازار، فروش، فروشی، فروشگاه 
و. . . منتشر می کند؛ بدیهی است شرکت به 

نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
 به همین دلیل س��راغ ی��ک خطای دیگر 

می رود: خرید روبات اینستاگرام. 
کار روبات چیست؟

 یک��ی از کارها این اس��ت که ب��ر مبنای 
یکسری کلیدواژه )هش��تگ( اقدام به فالو و 

آنفالو کردن کاربران می کند. 
اقدام بعدی این روبات ها که به اعتقاد من 
و بس��یاری از همکارانم بیشتر از آنکه تبلیغ 
باش��د ضدتبلیغ است، درج کامنت های کلی 

نظیر »بسیار عالی بود. 
موفق باشید«، »از حضورتان خرسندیم«، 
»لطفاً از صفحه ما بازدید کنید« و. . . ش��بیه 
اینهاس��ت که در اکثر مواقع، شخصاً اقدام به 
بالک کردن چنین یوزرهایی می کنم: ش��ما 
تصور کنید ی��ک صفحه اینس��تاگرام بدون 
اجازه و هماهنگی ش��ما اق��دام به درج نظر 
تبلیغ��ی در زی��ر مطالب ش��ما می کند؛ چه 

احساسی به شما دست می دهد؟ 
اجتماع��ی  ش��بکه های  در  بازاریاب��ی 
ارتباط��ی  ام��ور  کلی��ه  هماهنگ کنن��ده 

کسب وکار شما در فضای آنالین است.
 به عنوان مثال اگر ش��رکتی قصد منتش��ر 
کردن محتواهایی را در ارتباط با فروش یک 
محصول دارد، با کمک یک تحلیل و بررسی 
تخصص��ی بای��د ببیند آیا نیاز اس��ت تمامی 
3۰هش��تگ یک مطلب��ش در اینس��تاگرام 

تکمیل  شود؟
 یا چه تعداد پس��ت و با چ��ه کیفیتی در 

کانال تلگرام باید اطالع رسانی شود؟ 
به خاطر می آورم ش��رکتی را که از فرآیند 
فروش خود از طریق رسانه اینترنت رضایت 
کافی نداش��ت و زمانی که مش��غول بررسی 
فرآینده��ای آن مجموع��ه بودی��م، متوجه 
شدیم کارش��ناس ش��بکه های اجتماعی در 
ارسال پس��ت های اینس��تاگرام یک مشکل 
جدی دارد و آن این اس��ت که نمی تواند در 

زیر تصاویر، کامنتی را بنویسد. 
علت را جویا ش��دیم و چون جواب روشنی 
را نگرفتیم، از کارش��ناس مربوطه خواس��تم 
اق��دام به ارس��ال یک مطلب کن��د: با کمال 
تعجب و ناباوری مش��اهده کردم کارشناس 
مربوطه بعد از توضیحات عکس، 3۲ هشتگ 
را ق��رار می دهد! کاماًل مش��خص اس��ت که 

اینستاگرام چنین پستی را بدون توضیحات 
منتشر می کند. 

بازاریابی چریکی در شبکه های اجتماعی
همیش��ه باید فرات��ر از تع��داد فالوورهای 
اینس��تاگرام ی��ا ممبرهای کان��ال تلگرام را 
ببینیم. این درس��ت اس��ت که اس��تفاده از 
هش��تگ# یا خرید ممبره��ای تلگرام، روی 
تعداد مخاطبان ما اثرگذار است، اما استفاده 
از این ابزارها به ش��کل ع��ادی نمی تواند به 
تنهای��ی در بهبود نام تجاری و فروش ش��ما 

نقش کلیدی را ایفا کند. 
حتماً این پرسش به ذهن شما می رسد که 

استفاده غیرعادی به چه معناست؟ 
اس��تفاده غیرعادی از هش��تگ ی��ا تعداد 
ممبرها در یک کانال تلگرام به این معناست 
ک��ه هر کس��ب وکار، باید رویک��ردی ویژه و 
مختص به خ��ود را برنامه ریزی و پیاده کند 
تا پیروان حقیقی یک ش��رکت از سایر افراد 

حاضر متمایز شوند. 
به عنوان مثال شبکه اینستاگرام را در نظر 
بگیرید. اگر کارش��ناس شبکه های اجتماعی 
اقدام به انتش��ار پس��ت هایی با هشتگ های 
عموم��ی و البته مرتبط ب��ا فعالیت می کند، 
خال��ی از فای��ده نخواه��د بود ک��ه یک نام 
تخصصی و به عبارت س��اده تر یک هش��تگ 
اختصاصی را ایجاد و در بین سایر هشتگ ها 
ق��رار ده��د و به همی��ن ترتیب ی��ک کانال 
اجتماعی  ش��بکه های  کارش��ناس  تلگ��رام: 
ه��م در ارس��ال مطالب و کیفی��ت محتواها 
باید به برجسته س��ازی اختصاصی ش��ما در 
ذهن مخاط��ب توجه کند و ه��م به کنترل 

فعالیت های کانال و نیز فعالیت سایر رقبا. 
بازاریابی چریکی در ش��بکه های اجتماعی 
ب��ه معنی نگاه هوش��مندانه در اس��تفاده از 

ابزارهاست. 
اینکه شبکه های اجتماعی یک مغناطیس 
برای جذب افراد هس��تند، یک فرصت و هم 
ی��ک تهدید تلقی می ش��ود: فرصت از جهت 
ج��ذب تعداد اف��رادی که ب��ا برنامه ریزی و 
اجرای هوش��مندانه می توانند به مش��تریان 
واقعی تبدیل ش��وند و تهدی��د از این جهت 
ک��ه به رغم ص��رف هزینه ه��ای گوناگون که 
مهم تری��ن آن زمان اس��ت، نتیجه مورد نظر 
عاید نش��ود و افزایش محسوس��ی در تعداد 

مشتریان فعال و حقیقی را شاهد نباشیم. 

چند اصل مهم در بازاریابی چریکی در 
شبکه های اجتماعی: 

۱( استفاده از عناوین با کیفیت و حرفه ای 
در کلیه محتواهای ارسالی

۲( مش��خص کردن دقیق بازار یا بازارهای 
هدف

3( استفاده از پیام های مرتبط و تخصصی 
در خصوص بازاریابی شما

4( گس��ترش تدریجی از یک بازار به بازار 
بهتر و مؤثرتر

۵( توس��عه رابطه استراتژیک شبکه شما با 
مخاطبان

6( توج��ه ب��ه مدیری��ت صحی��ح اهداف 
چندوجهی فعالیت و تولیدمحتوا

در نظر داش��ته باشیم توسعه کسب وکار بر 
مبنای ش��بکه های اجتماعی در عصر حاضر، 
بی��ش از یک کارش��ناس، احتی��اج به رهبر 
دارند؛ رهبرانی که ب��ا خالقیت، فرآیندها را 

به طور مستمر رصد و مدیریت کنند. 
دیگر روبات هایی که فالو و آنفالو می کنند، 
ح��س خوبی را به کارب��ران هدیه نمی کنند. 
ممبره��ای یک تلگ��رام، برندس��ازی مؤثر و 

ماندگار به ارمغان نمی آورد.
 رهبران ش��بکه های اجتماعی، نوعی نفوذ 
را در جامعه مشتریان به وجود می آورند که 
این نفود منجر به ماندگاری هر کس��ب وکار 

در اذهان خواهد شد. 

استراتژی چریکی شبکه های اجتماعی
ش��ما ش��بکه اجتماعی اینس��تاگرام را در 
نظ��ر بگیرید. به نظر ش��ما در چنین فضایی 
که بی��ش از 4۰۰میلیون کارب��ر فعال دارد، 
می توان بدون اس��تراتژی حرکت کرد؟ یا با 
اقداماتی تقلیدی، س��عی در تصاحب هر چه 
بیشتر س��هم از بازار داشت؟ رویکرد یک نام 
تجاری به میزان کمی��ت و کیفیت تعامل با 
مشتریان بستگی دارد و به همین دلیل تیم 
ی��ا مدیر متخصص توس��عه بازار ش��ما، باید 
به طور مس��تمر کلیه فرآینده��ا را کنترل و 
هدای��ت کند و این هم��ان معنی هدایتگری 

کشتی کسب وکار در اقیانوس بازار است.
 تمرک��ز ب��ر بازاریاب��ی محص��ول بس��یار 
بااهمیت اس��ت، اما یک کس��ب وکار چه نام 
تجاری را باید به ب��ازار معرفی کند تا بتواند 

فروش بیشتری را کسب کند؟ 
بازاریابی چریکی در شبکه های اجتماعی، 
اس��تانداردهایی را دارد که هر کسب وکار با 
کمک متخصص این موضوع می تواند از آنها 

استفاده کند.
 فراموش نکنید شبکه اجتماعی کسب وکار 
شما، نباید مانند برندهایی همانند کوکاکوال 
ی��ا اَپل مدیری��ت و رهبری ش��ود. محتوای 
خ��وب در ی��ک ش��بکه اجتماع��ی، س��بب 
افزایش حداکثری تعامل مخاطبان با برند و 
جایگاه تجاری ش��ما می شود که این افزایش 
حداکث��ری، فرات��ر از اصول اولی��ه و بدیهی 

حضور در شبکه های اجتماعی است. 
هر کس��ب وکار باید با توج��ه به ویژگی های 
خاص خ��ود، ارزیاب��ی رفت��اری در بازه زمانی 
معین را داشته باشد تا بتواند محتواهای دارای 

بیشترین پتانسیل تعاملی را مشخص کند. 
پس��ت های حمایتی و فرصت ه��ای فروش، 
باید به طور اس��تراتژیک و نه یک رویه معمول 
م��ورد بهره برداری قرار بگیرند. در نهایت اینکه 
فراموش نکنیم ش��بکه های اجتماعی )فارغ از 
نگاه شخصی یا کس��ب وکار( یک ابزار ارتباطی 
هس��تند که با ارائه فرصت هایی، سبب ایجاد و 
رشد یک شبکه از افراد می شوند، بنابراین به طور 
فزاین��ده اجزای جس��ت وجوی محتوا توس��ط 
کاربران در ارتباط با صنعت و دس��ته بندی هر 
فرآیند باید به طور دقیق تحلیل و سپس اجرایی 
ش��وند؛ حتی یک مسابقه یا محتوای خنده دار 
باید بر مبنای اس��تراتژی فروش فعالیت ش��ما 

تهیه و سپس به طور عمومی منتشر شود. 
madiseh@ :ارتباط با نویشنده
elenoon. ir

سجاد رحیمی مدیسه
تحلیلگر و مشاور کسب وکار

نویسنده: حمید حاتم طهرانی
www. hatamtehrani. com
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برای مطالعه 690 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: یکی از چالش هایی که بسیاری از شرکت های پخش 
با آن روبه رو هس��تند این اس��ت که فروش��ندگان نمی توانند به 
سازمان وصل شوند و خود را همراستای سازمان قرار دهند. یکی 
از دالیل این مس��ئله تفاوت های ش��خصیتی فروشندگان با هم 

است. در واقع اهداف سازمان برای افراد با عقاید و شخصیت های 
مختلف نوش��ته می ش��ود تا آنها را محقق کنند. علت دیگر این 
اس��ت که افرادی ک��ه در حوزه فروش کار می کنن��د بلند پرواز 
نیس��تند و برای پنج سال آینده خود برنامه ای ندارند درحالی که 
بخش عمده ای از فعالیت های س��ازمان بر عهده این افراد است. 
برای رفع این مشکل می توان آموزش هایی ترتیب دهید و سعی 

کنید از این طریق به آنها نزدیک شوید. از طرفی برنامه هر آنچه 
را به آنها آموزش داده اید به آنها بدهید و درآمدش��ان را براساس 
آن تعیین کنید. س��ازمان ها روی منابع انسانی خود باید بیشتر 
س��رمایه گذاری کنند زیرا تفاوت میان افراد بیشتر از پیش شده 
و ایجاد انگیزه در کارکنان سخت تر شده است. سعی کنید نقاط 

قوت و ضعف آنها را بشناسید و آنها را مدیریت کنید. 

اهداف همسو

س�وال: مدیریت یک ش�رکت پخش را بر عهده دارم و تعداد زیادی فروشنده در شرکت مشغول به کار هستند اما برخی از فروشندگانم در 
راس�تای اهداف ش�رکت عمل نمی کنند و با شرکت در یک راستا نیستند و این باعث شده با مشکالتی در فروش مواجه شویم. لطفا به من 

بگویید علت چیست و برای رفع این مشکل چه کاری می توانم انجام دهم؟ 
کلینیک کسب و کار

ش��اید در ابتدای امر نگاه تجاری 
به آم��وزش و در نظ��ر گرفتن آن 
به عن��وان یک صنع��ت در تضاد با 
ارزش های معنوی و انس��انی مقوله 
آموزش باش��د، اما ب��ه هر حال در 
تعاری��ف جدیدت��ر از کس��ب و کار 
عرض��ه یا ف��روش خدم��ات طیف 
ش��امل  را  گس��ترده تری  بس��یار 
می شود. با احتساب این موضوع که 
موسسات آموزش��ی نیز آموزش را 
به عنوان یک محصول به مشتریان 
خ��ود )دانش آم��وزان، زبان آموزان، 
هنرجوی��ان و غیره( ارائه می کنند، 
می ت��وان ب��ه بنگاه های آموزش��ی 
نیز ن��گاه تجاری داش��ت. بنابراین 
مدیری��ت  معیاره��ای  و  الگوه��ا 
کس��ب و کارهای موفق و پیشرو را 
می توان ب��رای بهب��ود و باال بردن 
بازدهی این دست از موسسات نیز 

اجرایی کرد. 

مدیریت و رهبری
تعاریف متعددی ب��رای »مدیر« 
ارائه شده اس��ت. در این میان این 
تعریف بسیار جامع و در عین حال 
مختصر است: »مدیرشخصی است 
که وظایف��ش را ب��ا مهارت هایش 
نق��ش بازی می کند.« س��ه مفهوم 
اصل��ی مدیری��ت، یعن��ی وظایف، 
مهارت ه��ا و نقش ها ب��ه خوبی در 
ای��ن تعری��ف ق��رار گرفته ان��د. به 
واقع مدیری��ت را می توان مجموعه 
وظایف��ی دانس��ت ک��ه رفتارها و 
فعالیت ه��ای ی��ک س��ازمان را در 
تنظیم،  اه��داف س��ازمان  مس��یر 
تقویت و هدایت می کند. البته برای 
داشتن س��ازمانی موفق، باید به هر 
دو مقوله »مدیریت« و  »رهبری« 
در کنار هم و ب��ه یک اندازه توجه 

داشت.
  »رهب��ری« را می توان به عنوان 
اس��تفاده مؤثر از فرآیند ارتباطات 
برای نف��وذ در میان افراد و هدایت 
ایشان به س��وی مقاصدی از پیش 
تعیین ش��ده تعریف کرد. در واقع 
رهب��ری فرآین��د تأثیرگ��ذاری بر 
دیگران اس��ت، به طوری ک��ه آنها 
با اش��تیاق بیش��تری برای حصول 
اهداف س��ازمان ت��اش کنند. در 
رهب��ری نوع��ی پذیرش از س��وی 
کارمن��دان مط��رح اس��ت ک��ه در 
مدیری��ت الزام��ا چنین پذیرش��ی 

وجود ندارد. این بدان معناست که 
پرس��نل مجموعه به دلخواه، نه از 
روی اجبار از رهبر اطاعت می کنند. 
بدین ترتیب از ویژگی های بارز یک 
رهبر ای��ده آل می توان ب��ه قابلیت 
هدایت و باال بردن انگیزه در گروه، 
از  و مش��ورت خواهی  نظرس��نجی 
اعض��ای تیم، توانمن��دی در ایجاد 
ارتباط ق��وی و بهره مندی از ثبات 

شخصیتی باال نام برد. 
به عقیده بنی��س  )1989(، یک 
رهب��ر نه تنها اداره، بلکه با خاقیت 
خ��ود ابداع نیزمی کن��د. یک مدیر 
بیش��تر بر سیس��تم و قواعد تمرکز 
می کن��د، در صورتی ک��ه برای یک 
رهب��ر نی��روی انس��انی از اهمیت 
بیش��تری برخ��وردار اس��ت. ی��ک 
مدیر ش��رایط فعل��ی را می پذیرد، 
اما یک رهبر مس��ائل را با ریزبینی 
به چالش می کشد. یک مدیر فقط 
سعی بر کنترل مس��ائل دارد، ولی 
یک رهبر محیطی آکنده از اعتماد 
را ب��ه وجود می آورد که در س��ایه 
آن افراد احس��اس امین��ت و تعلق 
خاطر بیشتری به مجموعه خواهند 
داشت. شاید یکی از مهم ترین این 
تفاوت ها این اس��ت که ب��ه اعتقاد 
بنی��س یک مدیر کارها را درس��ت 
انجام می دهد، کمااینکه یک رهبر 

کارهای درست را انجام می دهد. 
هرچند یک مدیر موفق می تواند 
با توج��ه به مهارت ه��ا و وظایفش 
سازمان را به سوی اهداف مشخص 
شده پیش ببرد، اما این مهارت های 
ب��رای موفقی��ت کافی  مدیریت��ی 
نیس��تند. در واقع به نظر می رس��د 
که مدیران موفق با داش��تن درک 
درستی از تفاوت میان »مدیریت« 
و »رهب��ری« می توانن��د با ترکیب 
این دو برای تحقق موفقیت در یک 

سازمان گام بردارند. 

وظایف مدیر
1-  برنامه ریزی

وظای��ف  اصلی تری��ن  از  یک��ی 
مدیران عملیات��ی تبیین و اجرای 
ی��ک نقش��ه راه و به واق��ع همان 
برنامه ریزی اس��ت. در سازمان های 
آموزش��ی نیز بدون ش��ک داشتن 
یک برنام��ه مدون که بر پایه نتایج 
نیازس��نجی های دقی��ق آموزش��ی 
طرح ریزی ش��ده اس��ت، دستیابی 
به اه��داف را آس��ان تر می س��ازد. 
برای داش��تن یک برنامه مؤثر ابتدا 

اهدافی که مدنظر هس��تند باید به 
صورت دقیق و ش��فاف بیان شوند 
ت��ا قدم ه��ای الزم ب��رای عملیاتی 
کردن این اه��داف و ایده ها منظم 
و تأثیرگ��ذار یکی پ��س از دیگری 
برداشته ش��وند. مش��خصا یکی از 
مواردی که ب��ه مدیران آموزش در 
مقول��ه برنامه ریزی کمک ش��ایانی 
می کند نوش��تن یک طرح تجاری  
)Business Plan( ساالنه است. 
در واقع تدوین طرح تجاری ساالنه 
برنامه ری��زی  راس��تای  در  کام��ا 
بلند مدت برای ارتقای کیفیت ارائه 
خدمات و وسعت بخشیدن به دید 
مدیران آموزش است. اساسا ایده ها 
و طرح هایی که یادداشت نمی شوند 
به آسانی فراموش خواهند شد و به 

سرانجامی نخواهند رسید.
نکته دیگ��ر در خصوص اهمیت 
نوش��تن طرح تجاری ساالنه امکان 
ارزیاب��ی میزان پیش��رفت پروژه ها 
و طرح ه��ای تدوین ش��ده در یک 
واح��د آموزش��ی اس��ت. برگزاری 
جلس��ات  آموزش��ی،  کارگاه ه��ای 
هدفمند آموزش��ی و اداری، تدوین 
برنامه مش��اهدات منظم کاس��ی 
ب��ا هدف ارتقای س��طح اس��اتید و 
کارشناس��ان  به  اختیارات  تفویض 
آم��وزش از جمل��ه مواردی اس��ت 
ک��ه نقش��ه راه را در برنامه ری��زی 
س��االنه به خوبی مشخص می کند. 
ی��ک برنامه ریزی موف��ق و کارآمد 
مستلزم همس��و بودن آن با اهداف 
س��ازمان اس��ت. یک��ی از وظایف 
مدی��ران تعیین راهبرد برای تحقق 
این اه��داف و ایجاد مجموعه ای از 
برنامه ها برای یکپارچه و هماهنگ 
کردن فعالیت ها مخصوصا تقس��یم 

وظایف است.

2- سازماندهی
وظیف��ه دیگر یک مدی��ر موفق، 
خصوصا در ح��وزه آموزش، تعیین 
کردن وظایفی اس��ت که پرس��نل 
اعم از آموزش��ی و اداری باید انجام 
دهند. س��ازماندهی به زبان ساده تر 
س��پردن کاره��ا و تدوی��ن ش��رح 
وظایف اف��راد س��ازمان به صورت 
دقیق و ش��فاف اس��ت. درواقع اگر 
برنامه ری��زی را این گون��ه در نظ��ر 
بگیریم که »چه کارهایی باید انجام 
شود؟«، در سازماندهی اینکه »چه 
کس��ی چه کاری را انج��ام دهد؟« 

اهمیت دارد.

یکی از مواردی که در جلس��ات 
با پرس��نل بایس��تی همواره به آن 
توجه شود مرور این مسئولیت ها و 
گفت وگو در خصوص حس��ن انجام 
آنهاس��ت. در واقع در این جلسات 
وظایف تعیین ش��ده افراد مجددا و 
به طور ضمنی یادآوری می ش��ود و 
اگر ایده جدیدی مطرح شده و نیاز 
به اجرایی ش��دن دارد به اشخاص 
اطاع رس��انی می  شود. اینکه کدام 
ش��خص عهده دار کدام مس��ئولیت 
اس��ت امور واحدهای آموزش��ی را 
منظم ت��ر ک��رده و ارزیابی عملکرد 

افراد را عینی تر می کند. 

3- هدایت: 
یک��ی از وظایف اصل��ی مدیران 
آموزش هدای��ت فعالیت های افراد 
در سازمان اس��ت. یک مدیر موفق 
ب��ا ایجاد هماهنگ��ی در انجام امور 
مختلف در پرس��نل ایج��اد انگیزه 
می کن��د و از تعارضات احتمالی در 
می��ان اعضای مجموع��ه با انتخاب 
ارتباط��ی،  کارآمدتری��ن مج��اری 
جلوگی��ری می  کند. وظیفه هدایت 
اعض��ای گ��روه رابط��ه نزدیکی با 
رهب��ری دارد. در واقع این هدایت 
نباید به ش��کلی افراطی و با تحکم 
صورت پذیرد، چ��را که روحیه کار 
گروه��ی از بین رفته و تعلق خاطر 
به س��ازمان کمرنگ خواهد ش��د. 
ی��ک رهبر موفق خ��ود را به عنوان 
عضوی از گروه می داند که می تواند 
ب��ا گرفتن ارتباطی مؤثر دیگر افراد 
گروه را راهنمایی کند و ایش��ان را 
در انج��ام امور تش��ویق و در عین 
حال در مسیر درست هدایت کند. 
ب��رای هدای��ت دقیق اف��راد یک 
گ��روه، مدیر باید وظیف��ه  نظارتی 
خود را به خوبی اجرا کند. در واقع 
با بودن در بطن کارها و رصد مداوم 
امور اس��ت که ی��ک مدیر می تواند 
اف��راد تیم را هدایت کند. داش��تن 
یک دفت��ر هماهنگی کامل که هم 
مختص به مس��ائل آموزشی و هم 
مرب��وط ب��ه اتفاقات بخ��ش اداری 
اس��ت می تواند بس��یار مفید واقع 
ش��ود. به عنوان مدیر از پرس��نل و 
کارشناسان خود بخواهید گزارشی 
کوتاه از کارهای انجام شده توسط 
ایش��ان در ای��ن دفت��ر هماهنگی 
یادداش��ت کنند. این امر به نظارت 
و هدایت هرچه مؤثر تر امور کمک 

شایانی می کند.

4- نظارت: 
نظ��ارت  دارم  اعتق��اد  ش��خصا 
مس��تمر ب��ر حس��ن انج��ام امور 
تکمیل کنن��ده  وظایف دیگر مدیر 
اس��ت که قبا به تفصی��ل در این 
مقاله ذکر ش��دند. ارزیابی عملکرد 
پرس��نل و نظارت بر انجام کارهای 
محوله و اطمینان از اجرای درست 
و به موقع آنه��ا یکی از اصلی ترین 
وظایف مدیران اس��ت. اگر انحرافی 
بین عملکرد واقعی و اهداف تعیین 
شده وجود داشته باشد، مدیر باید 
س��عی در اص��اح آنها کن��د. این 
فرآین��د ارزیابی، مقایس��ه و اصاح 

نظارت نامیده می شود. 
و  آم��وزش  ح��وزه  در  نظ��ارت 
خصوصا بر عملک��رد معلمان امری 
بسیار حس��اس اس��ت. باید توجه 
داشت که اس��اتید نباید دچار این 
حس منفی ش��وند که ه��ر لحظه 
عملک��رد ایش��ان تح��ت کنترل و 
بررسی است. ایجاد تعادل در ارائه 
بازخورد به اساتید بعد از مشاهدات 
حض��وری در کاس می توان��د ب��ه 
به وج��ود نیامدن ای��ن حس کمک 

قابل توجهی کند.

5- خالقیت: 
از وظای��ف پراهمیت  یکی دیگر 
یک مدیر که خصوصا در سال های 
اخیر بس��یار مورد بحث قرار گرفته 
اس��ت داش��تن خاقیت ف��ردی و 
همچنین توانای��ی ایجاد فضایی پر 
از خاقی��ت در محیط کار اس��ت. 
خاقی��ت در آموزش همواره رابطه 
مس��تقیم و مثبت��ی با ب��اال رفتن 
کیفی��ت و ب��ه دنب��ال آن بهب��ود 
داش��ته  مش��تریان  رضایتمن��دی 
اس��ت. به واقع مدیران موفق برای 
سازگاری با تغییرات سریع محیط 
آموزش��ی،  س��ازمان های  پیرامون 
بای��د راه هایی ن��و و ب��ه روز برای 
ارائه خدمات آموزش��ی خود بیابند 
ت��ا بتوانند به پیش��رفت س��ازمان 
خود کمک کنند. لذا امروزه ایجاد 
ش��رایط الزم برای ب��روز خاقیت 
یعنی پیدایش اندیشه های نو یکی 
از وظایف مدیر در نظر گرفته شده 
است. در واقع طلب کردن ایده های 
جدی��د از اعضای گروه و تش��ویق 
ایش��ان ب��ه ایده پ��ردازی معم��وال 
جرقه های اتفاق های بس��یار بزرگ 

در سازمان ها هستند. 

مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی 

مدیریت امروز

مسافران گله مند 

تاکسی به انتهای مسیر نزدیک می شود، زن جوانی که 
دو ایستگاه قبل سوار شده بود مبلغی را به راننده می دهد 
اما راننده تاکسی با لحنی طلبکارانه از زن جوان تقاضای 
پول بیشتری می کند. زن جوان اعتقاد دارد کرایه مسیری 
که او با این تاکس��ی طی کرده اس��ت کمتر از آن چیزی 
اس��ت که راننده تقاضا می کند، اما راننده تاکسی بی اعتنا 
ب��ه صحبت های زن جوان به حرف های��ش ادامه می دهد 
و ب��ا گفتن این جمل��ه که: »مگه مجبورت کردن س��وار 
تاکس��ی بشوی« ش��روع به جر و بحث می کند. زن جوان 
از خیر 500 تومان خود می گذرد و با ناراحتی از تاکس��ی 
پیاده می ش��ود. من که نظاره گر مشاجره راننده تاکسی با 
آن مس��افر بودم همچنان در صندلی جلوی تاکس��ی به 
بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر خیره شده ام. ناگهان 
بیلبورد تبلیغاتی شرکت تپس��ی به چشمم می خورد که 
روی آن نوش��ته شده: »با تپس��ی محترمانه سفر کنید« 
شعاری که شرکت های تازه تأس��یس اینترنتی در زمینه 
حمل و نقل شهری، حداقل تا به حال به آن پایبند بوده اند 

و در عمل نیز آن را اجرا کرده اند. 
ه��دف نگارن��ده مطلب آن نیس��ت که الق��ا کند همه 
رانندگان تاکس��ی با بی احترامی برخ��ورد می کنند، قطعاً 
ای��ن قش��ر از جامع��ه جزو اقش��ار زحمتکش محس��وب 
می شوند که بار اصلی حمل و نقل عمومی را بر عهده دارند 
و نیازمند توجه بیش��تر هس��تند اما کم نیس��تند افرادی 
که از برخورد نامناس��ب رانندگان تاکس��ی یا گرفتن پول 
اضاف��ی از آنه��ا، گله دارن��د. نقطه ضعفی که به درس��تی 
توس��ط ش��رکت های حمل و نقل اینترنتی شناسایی شده 
اس��ت و هم در تبلیغ��ات خود روی آن مان��ور می دهند 
و هم در برخورد رانندگان آن ش��رکت ها قابل مش��اهده 
اس��ت، چراکه دیگر خبری از جر و بحث های طوالنی بین 
مس��افر و راننده بر س��ر قیمت نیس��ت و قیمت از همان 
ابتدا مش��خص است. حتی مسافر می تواند آن را اینترنتی 
پرداخت کند و این نکته بس��یار مهمی محسوب می شود، 
چراکه همواره مس��افران در س��طح ش��هر از گرفتن پول 
بیش��تر توس��ط رانندگان تاکسی گله مند هس��تند و در 
واقع اش��کال کار اینجاست که سلیقه های شخصی برخی 
رانن��دگان در گرفت��ن کرایه، دخال��ت دارد، به طوری که 
یک مسیر مش��خص را اگر طی چند روز رفت وآمد کنید 
متوجه خواهید ش��د که مبالغ مختلفی برای یک مس��یر 
گرفته می ش��ود. همچنین نحوه برخورد درست رانندگان 
ش��رکت های اینترنتی با مسافران که نش��ان از گذراندن 
دوره های آموزش��ی برای رانندگان است باعث شده است 
تا رضایت نس��بتا باالی��ی در میان اس��تفاده کنندگان از 
حمل و نقل اینترنتی ایجاد ش��ود. رانندگان ش��رکت های 
اینترنت��ی حمل و نقل دیگ��ر کاری به سیاس��ت خارجی 
ترام��پ در خاورمیان��ه و میزان فس��اد اقتصادی برخی از 
مسئوالن و موفق یا ناموفق بودن برجام ندارند، برای آنها 
تحلیل های سیاس��ی و مسائل روزمره کش��ور و در میان 
گذاشتن آن مباحث با مسافران مهم نیست، بلکه آنها در 
طول مس��یر به کار خود مشغول هستند و سعی می کنند 
با مس��افرین وارد مشاجره و بحث نش��وند. لذا رانندگان 
آژانس ها و تاکسی ها به جای برپایی تحصن و راهپیمایی 
باید روی نقاط ضعف خود تمرکز کنند و سعی در برطرف 
کردن آنها داش��ته باشند. قیمت و برخورد مناسب راننده 
دو فاکتور اصلی برای مسافران محسوب می شود. واقعیت 
آن است که برای مسافران شفافیت کمی در مورد قیمت 
وج��ود دارد و از گرفتن مبالغ متفاوت و س��لیقه ای برای 
یک مس��یر اب��راز ناراحتی می کنند. رانندگان تاکس��ی ها 
بای��د برای گرفتن پول فکر اساس��ی کنند و بهتر اس��ت 
چیزی ش��بیه دس��تگاه های اتوبوس وجود داشته باشد تا 
دیگر ش��اهد جر و بحث های طوالنی بین مسافر و راننده 
نباش��یم. این حالت برای خود رانندگان نیز مفید اس��ت، 
چراکه دیگر نیاز نیس��ت تمرکز خود را روی بحث بر سر 
قیم��ت بگذارند. از طرف دیگر مس��ئوالن تاکس��یرانی و 
آژانس ها باید روی آموزش رانندگان و نحوه برخورد آنان 
با مسافران، هزینه بیشتری کنند. قطعاً با به وجود آمدن 
ش��رکت های اینترنتی در زمینه حمل و نقل، میزان درآمد 
رانندگان تاکس��ی و آژانس ها کاه��ش یافته، اما راه چاره 
چیس��ت؟ به نظر می آید راه چاره آن است تا نقاط ضعف 
خ��ود را بهبود بخش��ند و به جای آنکه ب��ه فکر تضعیف 
رقیب باش��ند به فکر تقویت خود باشند. جریاناتی که در 
یک سال اخیر برای سیستم های سنتی حمل و نقل پیش 
آمده اس��ت، می تواند به عنوان تلنگری محس��وب ش��ود؛ 
تلنگری که باعث ش��ود کیفیت خدم��ات خود را افزایش 
داده و به دنبال رقابت س��ازنده باش��ند ی��ا آنکه به دنبال 
حذف رقیب باش��ند. باید منتظر ماند و دید در آینده چه 

استراتژی هایی را به اجرا می گذارند. 

کارتابل

در رزومه خود دروغ ننویسید

ای��ده قبل را به بررس��ی ن��کات مه��م در طراحی رزومه 
اختص��اص دادی��م. در این ایده قصد دارم ب��ه بیان اهمیت 
بی��ان واقعی��ات و دوری از رویاپ��ردازی یا ب��ه عبارت بهتر 
بیان عبارات دروغ بپردازم. در مثال قبل بحثی از ش��رکت 
کوچ��ک ام کردم که با همکاری یک از دوس��تانم راه اندازی 
ش��ده بود. ع��اوه ب��ر فرآیند اس��تخدام حس��ابدار که در 
ایده پیش��ین به بیان آن پرداخته و نتیجه را نیز بیان کردم 
)نگاه کنید به ایده ش��ماره 20(، به سراغ استخدام تعدادی 

تحلیلگر بازار و مدیر بازرگانی رفتم. 
نکت��ه جالب در این میان آن ب��ود که دو تا از رزومه های 
دریافت��ی ح��اوی ادعاهای جالب��ی بودند. یک��ی از آنها از 
س��وی مردی 37 ساله ارسال ش��ده بود که مدعی توانایی 
در کار ب��ا انواع نرم افزارهای کامپیوت��ری و همچنین انجام 
امور حس��ابداری بود. اگرچه یک حس��ابدار به طور معمول 
باید با نرم افزارهایی از قبیل اکس��ل آش��نایی داشته باشد، 
با این حال ادعای تس��لط بر برخ��ی از نرم افزارهای عجیب 
ک��ه کاربردی در زمینه تخصصی و مورد نیاز ندارند، عجیب 
به نظر می رس��د. اگرچه از فرد موردنظر حتی مصاحبه هم 
نگرفتیم، با این حال کنجکاو ش��ده بودم تا از نحوه عملکرد 
واقعی ای��ن فرد اطاع کس��ب کنم. با اندکی جس��ت وجو 
فهمیدم که وی کارمند اخراجی یک از ش��رکت های دولتی 

است. 
علت اصل��ی اخراج وی نیز عدم کس��ب امتی��ازات الزم 
در ارزش��یابی س��االنه بود. این به معنای آن اس��ت که این 
حس��ابدار حتی توانایی کار با نرم افزاره��ای معمولی را نیز 

نداشت. 
هنگامی که قصد نوش��تن ادامه ایده ای در زمینه طراحی 
رزومه را داش��تم، فورا به یاد این ماجرا افتاده و ش��روع به 
نگارش مطلب کردم. در ادامه نتایج ناگواری را که عدم بیان 
واقعیت ها می تواند به همراه داش��ته باشد، بررسی خواهیم 

کرد.
1- در برگه ه��ای ثب��ت مش��خصات و رزومه که توس��ط 
ش��رکت ها ارائه می ش��ود، به طور معمول پرس��ش هایی نیز 
وجود دارد. این پرس��ش ها ش��امل دو دس��ته پر اهمیت و 
معمولی هستند. با این حال اگر گمان کرده اید که سواالت 
آس��ان از اهمیت کمتری برخوردار هس��تند، باید ش��ما را 
ناامید سازم. در واقع این پرسش های ساده به منظور کنترل 
روند پاسخگویی شما است. بر همین اساس در پاسخگویی 
به سواالت فرعی به اندازه سواالت اصلی توجه به خرج داده 

و از بیان اطاعات غلط خودداری کنید. 
2-  دیو دیویس، مدیرعامل ش��رکت RedFly، در مورد 
دروغ هایی که در رزومه ها درج می ش��ود، اظهارنظر جالبی 
دارد. براساس صحبت های این مدیر موفق، رزومه های افراد 
در برخی موارد می تواند به مثابه اس��ناد حقوقی در دادگاه  
مورد اس��تفاده قرار گرفته و موج��ب عواقب و پیگیری های 

ناخوشایندی شوند. 
جمله معروف دیویس به این صورت اس��ت: »اغلب افراد 
در رزومه ه��ای خود دروغ هایی را ج��ای می دهند. این امر 
طبیعی اس��ت. با این حال آنچه طبیعی نیست، عدم آگاهی 
این افراد نس��بت به پیگرد حقوقی اس��ت که ممکن اس��ت 

گریبان گیرشان شود.« 
3- استخدام در یک ش��رکت براساس ارائه رزومه بیشتر 
از آنکه به دلیل س��وابق و توانایی های حرفه ای ربط داشته 
باش��د، به نوع ن��گارش رزومه تان بس��تگی دارد. بر همین 
اساس مثال جالبی در میان مدیران وجود دارد: یک کارمند 
معمولی ب��ا رزومه خوب می تواند در گوگل هم اس��تخدام 
ش��ود. اما کارمند گوگل با یک رزومه بد بدون ش��ک بیکار 

خواهد ماند. 
4- نکته پایانی در مورد اهمیت تناس��ب شغل موردنظر با 

توانایی و تحصیات شماست. 
در واقع راهکار ش��ماره سه تنها در صورتی مؤثر است که 
شما حداقل مهارت و دانشی را در زمینه تخصصی موردنظر 
داشته باشید. در غیر این صورت هر رزومه ای را هم که برای 
ش��رکت ارسال کنید، در نهایت به هنگام مصاحبه حضوری 

همه چیز آشکار شده و وجهه شما خدشه دار خواهد شد. 
5.  یکی از مش��کات بزرگی که کارمندان و مدیران با آن 
دست وپنجه نرم می کنند، ارائه متناوب یک رزومه مشخص 
برای ش��رکت های مختلف و در طول سالیان متمادی است. 
اگ��ر خاصه بخواهم بگوی��م، از نظر علمی هر رزومه ای باید 
ش��ش ماه یکبار به روز رسانی شود. در غیر این صورت کارایی 
خ��ود را از دس��ت داده و نمی ت��وان روی کس��ب موفقیت 

براساس آن سرمایه گذاری کرد.
 نکت��ه ای که در اینجا باید به آن اش��اره ک��رد، باور غلط 
بس��یاری از کارمندان مبنی بر دشواری اصاح رزومه است. 
در واقع تنها کاری که ش��ما بای��د انجام دهید، اضافه کردن 
سابقه کاری جدیدتان به متن قبلی است. به همین سادگی. 

علی عاج

میالد مرادیترجمه: علی آل  علی
moradimilad909@gmial. com



افزایش سرمایه گذاری ال جی دیسپلی 
در بخش پنل اولد انعطاف پذیر 

ال جی دیس��پلی به عنوان یکی از بخش ه��ای مهم کمپانی 
ال ج��ی هم��واره یک��ی از بازیگ��ران مهم در زمین��ه  تولید 
صفح��ه  نمایش بوده اس��ت. به گزارش باش��گاه خبرنگاران 
جوان، طبق گزارش های جدید، ال جی دیس��پلی به دنبال 
 OLED  افزایش س��رمایه گذاری خود در بخش تولید پنل
انعطاف پذیر اس��ت. این افزایش س��رمایه گذاری از سه ماهه  
دوم س��ال میالدی کنونی آغاز می ش��ود. بخش عمده  این 
س��رمایه به کارخانه جدیدی که ب��رای تولید این پنل ها در 
نظر گرفته شده است، اختصاص خواهد یافت. این کارخانه 
به زودی با تکمیل احداث آن به مرحله تولید خواهد رسید. 
کارخانه  مورد بحث انحصارا برای تولید آخرین س��ری پنل  
اولد انعطاف پذیر ال جی )نس��ل ششم( طراحی شده است و 
محصول دیگری تولید نخواهد کرد.ال جی هم اکنون چیزی 
در ح��دود ۱.۹۹۹ تریلیون وون )تقریبا ۱.۷۸ میلیارد دالر( 
برای این کارخانه سرمایه گذاری کرده است. کارخانه  مذکور 
ب��ا هدف تولید ۱۵هزار صفحه نمایش در ماه کار خود را از 
سال ۲۰۱۸ آغاز خواهد کرد. با ساخت مرحله  دوم کارخانه، 
دو برابر ش��دن تولیدات آن دور از دس��ترس نخواهد بود. با 
تکمیل بخش های مختلف این کارخانه  بزرگ، امکان تولید 
۴۵ه��زار صفحه نمایش در ماه وجود دارد. ا ل جی دیس��پلی 
س��رمایه عظیمی ص��رف این پروژه خواهد ک��رد؛ از این رو 
پایین بودن س��رعت تولید و مش��کل در بازگش��ت سرمایه 
کم��ی نگران کننده به نظر می رس��د. ال جی ب��رای افزایش 
س��رعت تولید بس��یاری از تس��ت های کیفی��ت و تولید را 
ح��ذف خواهد کرد؛ ب��ا این حال برخی تس��ت های کنترل 
کیفی��ت الزم برای حفظ کیفیت محصول به کار خود ادامه 
خواهند داد.ابعاد صفحه  نمایش های نس��ل ششم و منعطف 
تولیدی این کارخانه کوچک تا متوس��ط خواهد بود. صفحه  
نمایش هایی با این ابعاد برای اس��تفاده در گوشی  هوشمند، 
تبلت ، س��اعت  هوش��مند و لپ تاپ  مناسب  هستند. درست 
است که سامسونگ دیسپلی در نبرد تأمین صفحه  نمایش  
برای اپل پیروز ش��د ولی ال جی همیش��ه رقیبی بی باک و 

جسور برای سامسونگ بوده است.

 

عربستان ۴۰ میلیارد دالر در تاسیسات زیربنایی آمریکا 
سرمایه گذاری می کند

 
 کسب و کار معلوالن ایرانی

با اینترنت و دورکاری
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وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت گفت 
در ص��ورت تایید س��تاد اقتص��اد مقاومتی 
۵۰۰ ه��زار واح��د صنفی تولیدی امس��ال 
خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه  می گیرن��د.  وام 
برن��ا، محمدرضا نعم��ت زاده در نخس��تین 
جش��نواره تجلیل از کارآفرین��ان برتر حوزه 
کس��ب و کارهای خرد و کوچک افزود: هدف 
دولت ایجاد اشتغال و تولید است و به همین 
دلیل در س��ال گذشته در حالی که قرار بود 
۷۵۰۰ واح��د تولی��دی وام بگیرند این رقم 
افزای��ش یاف��ت و به ۱۲ هزار واحد رس��ید. 
وی با اش��اره یه اینکه ش��عار دولت یازدهم 
در شرایطی انتخاب ش��د که کشور نیازمند 
تعقل، تفکر و تدبیر بود، اظهار کرد: در سایه 
خدمات دول��ت یازدهم کارهای خوبی برای 
افزایش تولید و اشتغال در کشور انجام شده 

و تداوم دارد. 
نعمت زاده با قدردانی از صندوق کارآفرینی 
امید در جه��ت حمایت از کس��ب و کارهای 
کوچ��ک تصریح ک��رد: به زودی ب��ا تصویب 
مجلس میزان س��رمایه این صندوق افزایش 
می یابد ت��ا از بنگاه های کوچ��ک اقتصادی 
حمایت بیش��تری صورت گیرد. وی با تاکید 
بر اینکه باید صنعت و فعالیت های اقتصادی 
به روس��تاها برده شود، افزود: جوانان کشور 
اس��تعدادهای زیادی دارند و باید با استفاده 
از ای��ن اس��تعدادها درآم��د م��ردم، به ویژه  

روستاییان افزایش یابد. 
به گفت��ه وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
برخ��ی از صنایع همچون صنایع الکترونیک 
می توان از روستاها کمک گرفت و با استفاده 
از ابتکار و خالقیت جوانان روستایی اقدامات 
خوبی انج��ام داد. مه��دوی رئیس صندوق 
کارآفرین��ی امی��د اس��تان مرک��زی نیز در 
ای��ن جش��نواره گف��ت: در دول��ت تدبیر و 
امی��د ۴۵۰۰ میلی��ارد تومان تس��هیالت به 
متقاضیان کس��ب و کارهای خ��رد و کوچک 
پرداخت ش��ده که در مقایسه با دولت قبل 
۵۰ درص��د افزایش دارد. ب��ه گفته وی، در 
س��ال گذش��ته ۱۱۲۹ فرصت شغلی جدید 
در اس��تان مرکزی توسط این صندوق ایجاد 
ش��ده و ۱۶۰۰ فرصت ش��غلی نیز در قالب 

سرمایه در گردش تقویت شده اند. 

ایجاد 3۷۰۰ فرصت شغلی با ۵۵۰ میلیارد 
ریال در حوزه کسب و کار کوچک

وی تاکید کرد: در بخش کس��ب و کارهای 
کوچک در فاصله س��ال های ۹۲ تا ۹۵ بیش 
از ۳۷۰۰ فرصت شغلی با ۵۵۰ میلیارد ریال 
ایجاد شده اس��ت. در پایان این جشنواره از 
کارآفرین��ان برتر این بخش ب��ا حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، اس��تاندار مرکزی، 
نماین��ده م��ردم اراک در مجل��س ش��ورای 

اسالمی و سایر مسئوالن قدردانی شد. 

در  دارد  قص��د  س��عودی  عربس��تان 
جریان س��فر هفته آین��ده دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا به این کشور، طرح های 
س��رمایه گذاری جدی��دی را اع��الم کند که 

ارزش آن به ۴۰ میلیارد دالر می رسد.
 به گزارش خبرآنالین،  یک مس��ئول کاخ 
س��فید که خواست نامش فاش نشود به این 
ش��بکه گفت تمام طرح ها در حال بررس��ی 
بوده و جرد کوش��نر، مش��اور و داماد ترامپ 
نقش سرنوشت سازی در زمینه طراحی این 

قرارداد داراست.
ای��ن گ��زارش حاکی اس��ت ک��ه نماینده 
صن��دوق س��رمایه گذاری و وزارت دارای��ی 

عربستان س��عودی هنوز درباره این گزارش 
اظهار نظر نکرده اند. 

شبکه سی.ان.بی.س��ی گزارش داد که به 
نظر می رس��د این قرارداده��ا مارس ۲۰۱۷ 
حین دی��دار ترامپ با ش��اهزاده محمد بن 
س��لمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی 
طراحی ش��ده اس��ت. طرفین در آن دیدار 
درب��اره برگ��زاری جلس��ات کارگروه ه��ای 
مش��ترک در زمین��ه صنای��ع و تاسیس��ات 
زیربنای��ی ب��ه توافق رس��یده و عربس��تان 
س��عودی متعهد ش��د به مدت چهار س��ال 
۲۰۰ میلیارد دالر به عنوان س��رمایه گذاری 
مستقیم و غیرمستقیم به آمریکا تزریق کند.

معلوالن ایران��ی با اس��تفاده از دوره های 
رای��گان دورکاری ی��ا همان فری لنس��ینگ 
بعد از کسب مهارت های الزم به کسب وکار 
خ��ود پرداخته یا با ش��رکت های برتر ایرانی 
و خارجی در زمینه ه��ای مختلف همکاری 
می کنند. در این دوره ها معلوالن کشورمان 
ب��ا مهارت های مختلف فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات آش��نا ش��ده و می توانند با دانش 
و تبح��ر خود در کنار انگی��زه و روحیه باال، 
خود را برای دورکاری )فری لنسینگ( آماده 

کنند. 
دورکاری باع��ث می ش��ود ف��رد نات��وان 
جس��می بدون رفت و آمد و مشکالت موجود 

در سطح ش��هر، بتواند در محیط آرام منزل 
به کسب وکار مورد نظرش بپردازد.

 اس��تفاده از اینترنت و دورکاری مشکالت 
اشتغال معلوالن ایرانی را بسیار کاهش داده 
است. این دوره ها توس��ط شرکت پونیشا با 
همکاری ش��رکت ها و خیریه ه��ای مختلف 
برگزار می ش��ود و س��بب باال رفتن روحیه 

معلوالن می شوند. 
با دورکاری از طریق اینترنت و فناوری های 
نوین، توانمندی های معلوالن کش��ور شکوفا 
شده و می توانند بدون دغدغه های ذهنی که 
پیش از این داش��ته اند، به راحتی در دنیای 

کسب وکار گام بگذارند. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

ایجاد ۳۷۰۰ فرصت شغلی کسب و کار کوچک در دولت یازدهم
خبر

غول های تکنولوژی، تحول آفرینان دنیای 
کسب وکار امروز 

نوآوری امروز آنقدر س��ریع به کار گرفته می شود که خیلی زود 
به یک هنجار عادی تبدیل می ش��ود. زمان به س��رعت می گذرد و 
س��رمایه ای از فرصت ه��ای مختلف را در اختیار اف��راد خالق قرار 
می ده��د. دیگر نیاز نیس��ت یک قرن بگذرد تا ش��رکتی جزو پنج 
ش��رکت برتر دنیا قرار بگیرد. این اتفاق می تواند در دوره عمر یک 
انسان رخ دهد. به گزارش عصر بانک، تاکتیک مهم تر از استراتژی و 
کم اهمیت تر از بینش است. به نظر می رسد این قانون جدید دنیای 
کس��ب وکار امروز باشد. کسب وکارها نمی توانند به سادگی رد پای 
رقبای بزرگ تر خود را دنبال کنند و باید مس��یر خودشان را پیش 
بگیرند. در گذش��ته، قهرمانانی که در مناطق جغرافیایی مختلف 
فعالیت می کردند در صدر اقتصاد بازار جهانی در رقابت با هم بودند، 
اما در دنیای کس��ب وکار امروز جایگاه دومی وجود ندارد، بنابراین 
دنبال کردن غول های بزرگ گزینه پیشنهادی نیست. سال گذشته 
مشخص شد که شرایط چقدر تغییر کرده است. برای نخستین بار، 
پنج شرکت ارزش��مند دنیا همگی شرکت های تکنولوژیک بودند: 
اپل، الفبت، مایکروس��افت، آمازون و فیس ب��وک. پس چه چیزی 

غول های تکنولوژی را آن قدر متفاوت کرده است؟ 
اول از هم��ه باید گفت ارزش بازار این ش��رکت ها س��هم بس��یار 
بزرگی از اقتصاد جهانی را در دس��ت دارد. در سال ۲۰۰۷، تنها یک 
کسب وکار تکنولوژیک – یعنی مایکروسافت – جزو ۱۰ شرکت برتر 
دنیا قرار داشت. ۱۰ سال پس از آن، نیمی از ۱۰ شرکت برتر دنیا از 
دنیای تکنولوژی هستند. این به آن معنا نیست که شرکت های فعال 
در صنای��ع دیگر تنزل کرده اند، بلکه یعنی ش��رکت های تکنولوژیک 
به س��رعت در حال رشد هستند. کس��ب وکارهای امروز باید سریع 
حرکت کنند؛ نه فقط به این خاطر که نس��بت به رقبای خود مزیت 
به دست بیاورند، بلکه در تالش برای بقای خود باید این کار را انجام 
دهند. شرکت های تکنولوژیک در به دست آوردن سهم بازار، کنترل 
هزینه ها و تصمیم گیری براس��اس توانمندسازی کارکنان خود برای 
ایجاد نوآوری مداوم، بس��یار س��ریع تر از شرکت های فعال در صنایع 
دیگر عمل می کنند.  به عالوه، نوآوری امروز آنقدر سریع به کار گرفته 
می ش��ود که خیلی زود به یک هنجار عادی تبدیل می شود. زمان به 
سرعت می گذرد و سرمایه ای از فرصت های مختلف را در اختیار افراد 
خالق قرار می دهد. دیگر نیاز نیست یک قرن بگذرد تا شرکتی جزو 
پنج شرکت برتر دنیا قرار بگیرد. این اتفاق می تواند در دوره عمر یک 
انس��ان رخ دهد. میانگین سن این شرکت ها در حال حاضر ۲۸ سال 
است. همه این شرکت ها توسط کارآفرینان ایجاد و مدیریت شده اند، 
حتی اگر شرکت های سهامی عام بزرگی باشند. در بیشتر موارد، بخش 
عمده سهام واگذار شده این شرکت ها در اختیار خود بنیان گذاران آنها 
است. این تحولی چشمگیر نسبت به ۱۰ سال گذشته است؛ زمانی که 
دنیای کسب وکار تحت تسلط شرکت های انرژی و معدنی با مالکیت 
مش��ترک؛ بانک هایی با قوانین نظارتی بوروکراتیک؛ غول های دولتی 
یا ش��رکت های خانوادگی متمرکز بر کاالهای مصرفی بود. بنابراین، 
کنترل دولتی بر بزرگ ترین شرکت های دنیا، جای خود را به کنترل 
خصوصی توس��ط عده ای از کارآفرینان داده که بیشترین ادعای آنها 
مسئولیت اجتماعی و بشردوستی است. کل ساختار ثروت، نظارت و 
مسئولیت بازسازی شده است. از آنجاکه سرعت تغییرات بی امان باال 
اس��ت، پیش بینی اینکه ۱۰ سال آینده چه برای ما به همراه خواهد 

داشت، دشوارتر شده است. 

گزارش 2
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معاون سازمان فناوری اطالعات ایران 
از تنظیم دستورالعمل پیشگیری از نفوذ 
باج افزار س��ایبری که در دو روز گذشته 
در بیش از ۱۰۰ کشور شناسایی شده و 
ابالغ آن به نهادها و سازمان های کشور 

خبر داد.
از روز گذش��ته حم��الت س��ایبری 
بی سابقه ای در کل جهان با سوءاستفاده 
از نش��ت اطالعات از آژانس امنیت ملی 
آمریکا آغاز شده است. این حمله سایبری 
که گفته می شود در بیش از ۱۰۰ کشور 
جه��ان مش��اهده ش��ده از طریق یک 
باج افزار به ن��ام  WannaCry و نفوذ 
به سیس��تم عامل ویندوز مایکروسافت 
انتش��ار یافته است.سید هادی سجادی 
معاون امنیت سازمان فناوری اطالعات 
ایران ، آخرین اقدامات انجام ش��ده برای 
جلوگیری از شیوع این باج افزار در ایران 
را تشریح کرد. وی با بیان اینکه نفوذ این 
باج افزار به سرعت در حال گسترش بوده 
و نه تنها در ایران بلکه برای بس��یاری از 
کشورها نیز مش��کل آفرین شده است، 
گفت: مرکز مدیریت امداد و هماهنگی 
عملی��ات رخدادهای رایان��ه ای )ماهر( 
ب��ه ش��دت در حال پیگی��ری این نفوذ 
اس��ت. براین اساس نس��بت به تنظیم 
دس��تورالعمل پیش��گیری از نفوذ این 
باج اف��زار در سیس��تم های کامپیوتری 
کش��ور، اقدام کردیم. این دستورالعمل 
به تمامی س��ازمان ها و نهادها ارس��ال 
شده است. معاون امنیت سازمان فناوری 
اطالعات ایران با تاکید براینکه هم اکنون 
مراکز آپای استانی )مراکز آگاهی رسانی 
و پش��تیبانی حمالت سایبری( و مراکز 
ماهر در کل استان ها در حالت آماده باش 
قرار دارند، خاطرنشان کرد: در این زمینه 

به مدیران سازمان ها اطالعیه دادیم و از 
آنها خواسته ایم که نسبت به بروزرسانی 

سیستم های خود اقدام کنند.
سجادی با بیان اینکه مهمترین مساله 
این است که مدیران نسبت به بروزرسانی 
کامپیوتری  ویندوز سیستم های  نسخه 
اقدام کنن��د، افزود: این باج افزار ناش��ی 
از یک آس��یب پذیری در سیستم عامل 
ویندوز اس��ت که مایکروسافت پیش از 
این نی��ز در این خصوص هش��دار داده 
بود اما بس��یاری از کاربران این سیستم 
را روزرس��انی نکردند. وی با اشاره به کد 
اسپلویت لو رفته در این سیستم عامل و 
دس��تیابی هکرها به این کد، گفت: این 

مش��کل تنها مربوط ب��ه یک نوع خاص 
از وین��دوز نبوده و این حمله س��ایبری 
نس��خه های مختل��ف وین��دوز را هدف 
ق��رار داده است.س��جادی گفت: در این 
دستورالعمل از تمامی مدیران سازمانی 
خواسته شده که پورت های ۴۴۵ و ۱۳۹ 
غیرضروری را بسته و از دسترس خارج 
کنند و اج��ازه اش��تراک گذاری فایل ها 
و اطالع��ات روی دس��تگاه ها را ندهند.

وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه درح��ال رصد 
اوض��اع لحظه به لحظه هس��تیم، گفت: 
تاکنون بیش از ۲۰۰ سیس��تم رایانه ای 
در ایران به این باج افزار آلوده ش��ده که 
اطالع رس��انی الزم در این زمینه صورت 

گرفت��ه اس��ت. س��جادی از کارب��ران و 
اطالعات س��ازمان ها  فن��اوری  مدیران 
خواست تا نس��بت به بروزرسانی نسخه 
ویندوز سیستم عامل خود اقدام کنند و 
گفت: کاربران و مدیران شبکه ها باید از 
فایل های مهم و حس��اس بک آپ )فایل 
پشتیبان( بگیرند و فایل های مشکوک و 

ناآشنا را باز نکنند.
این مقام مس��ئول در مرک��ز ماهر با 
تاکید براینکه ای��ن باج افزار بدترین نوع 
باج افزاری است که تاکنون شیوع یافته 
گفت: این نرم افزار مخرب به شیوه انتقال 
پ��ول بیت کوین باج خواه��ی می کند و 
پس از آلوده کردن سیس��تم و س��رقت 

اطالع��ات، ح��دود ۳۰۰ دالر از قربان��ی 
درخواس��ت می کند تا اجازه دسترسی 

مجدد به فایل های قربانی را بدهد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه از آنجای��ی که 
نقل و انتق��ال پول از طری��ق بیت کوین 
قابل ردیابی نیس��ت و امکان بازگش��ت 
پ��ول وجود ن��دارد اف��زود: در این مورد 
گفته ش��ده اس��ت که بداف��زار باج گیر، 
حتی ب��ه ازای زمان هایی که کاربران به 
درخواس��تش پاس��خ ندهند درخواست 
باج خواهی می کند. ما به شدت در حال 
کنترل و بررسی شرایط هستیم و عالوه 
بر سیستم های پزشکی و سالمت، بخش 
اطالعات بس��یاری از سیستم های دیگر 

نیز هدف این باج افزار قرار گرفته است.
س��جادی گفت: ب��رای پیش��گیری، 
دستورالعمل مدنظر در سایت اینترنتی 
مرک��ز ماهر ق��رار دارد. مرکز ماهر عصر 
روز گذش��ته اع��الم ک��رد ک��ه از میان 
بی��ش از ۲۰۰ قربانی ای��ن باج افزار در 
کشور، بیش��تر این آلودگی ها در حوزه 
پزش��کی و س��المت بوده که شناسایی 
ش��ده و اق��دام جه��ت رف��ع آلودگی و 
پاکس��ازی آنها از س��وی تیم های امداد 
و نجات مرکز ماهر )مراکز آپا( مس��تقر 
در اس��تان های کش��ور در دست انجام 
اس��ت. این حمله را می توان بزرگترین 
حمل��ه آلوده کردن ب��ه باج افزار تاکنون 
نامید. ای��ن باج افزار به نام های مختلفی 
 WannaCry، Wana همچ��ون 
و   Decrypt۰r، WannaCryptor
WCRY شناخته می ش��ود و همانند 
دیگ��ر باج افزارها دسترس��ی قربانی به 
کامپیوتر و فایل ها را سلب کرده و برای 
بازگرداندن دسترس��ی درخواس��ت باج 

می کند.

خبـرتهیه دستورالعمل پیشگیری از نفوذ بزرگ ترین باج گیر سایبری

استفاده بیش از حد از فناوری مشکالت 
روانی به همراه دارد

ام��روزه فناوری جزو الینفک زندگی همگان اس��ت و از آن 
تقریبا در هر زمینه ای استفاده می شود. 

به نقل از ساینس دیلی، پژوهشی که در دانشگاه دوک انجام 
شده نشان می دهد، نوجوانان هرچه بیشتر از فناوری استفاده 
کنند امکان مواجهه شان با مشکالت روانی بیشتر خواهد بود. 
استفاده بیش از اندازه از فناوری احتمال مواجهه با مشکالتی 
از قبیل ع��دم تمرکز، اختالل رفتاری و مدیریت ش��خصی را 
افزای��ش می ده��د، به خصوص ب��رای نوجوانان که بیش��تر از 

دیگران در معرض ابتال به مشکالت روانی هستند. 
مطالع��ه دانش��گاه دوک نش��ان می ده��د نوجوانان��ی ک��ه 
در مع��رض خط��ر هس��تند و اس��تفاده زی��ادی از وس��ایل 
تکنولوژی��ک دارن��د در مقایس��ه ب��ا نوجوانانی ک��ه کمتر از 
 فناوری اس��تفاده می کنند عالئم بیش��تری از ابتال به بیماری

 ADHD )Attention-deficit hyperactivity
disorder(  را از خود نشان داده اند. 

بیماری ADHD یک اختالل رفتاری رشدی است. معموال 
ک��ودک توانایی دق��ت و تمرکز روی یک موضوع را نداش��ته، 
یادگیری در او کند اس��ت و کودک از فعالیت بدنی غیرمعمول 
و بسیار باال برخوردار است. این اختالل با فقدان توجه، فعالیت 
بیش  از حد، رفتارهای تکانش��ی یا ترکیبی از این موارد همراه 
اس��ت. اختاللی که در آن پرتحرک��ی، بی توجهی و رفتارهای 
ناگهانی بیش��تر و ش��دیدتر از کودکان دیگر وجود دارد. ۳ تا 
۵۵ درصد کودکان به این اختالل مبتال هس��تند و در پسرها 
ش��ایع تر است. ممکن است در بعضی بیشتر عالئم پرتحرکی و 
رفتارهای ناگهانی و در گروهی عالئم بی توجهی بیش��تر دیده 
شود. عالئم این بیماری قبل از هفت سالگی شروع می شود ولی 

اغلب در دوران مدرسه مشکالت جدی ایجاد می شود. 
البته اس��تفاده بیش از ان��دازه از تکنولوژی نتایج مثبتی نیز 
دارد. براس��اس این تحقی��ق، زمانی که ک��ودکان و نوجوانان 
زمان بیش��تری به اس��تفاده از تکنولوژی اختصاص می دهند، 
آث��ار مثبت و تاثیرگذاری مانند کاهش اضطراب و افس��ردگی 
مش��اهده شده است. محققان در این پژوهش سعی بر بررسی 
رابطه میان س��المت روانی ک��ودکان و نوجوانان و زمان هایی 
که آنان از اینترنت و ش��بکه های اجتماعی اس��تفاده می کنند 
 داشتند. نتایج نش��ان داد روزهایی که استفاده آنان از وسایل 
تکنولوژیک ش��ان بیش��تر بود دچار اختالالت رفتاری همچون 
مشاجره و دعوای فیزیکی، دروغگویی و مشکالت دیگر شدند. 
عالوه بر اینکه عدم تمرکز و توجه و عالئم ADHD به وضوح 
در آنان دیده شد. از دیدگاه مثبت، محققان دریافتند استفاده 
از تکنولوژی برای کاهش میزان استرس و اضطراب و افسردگی 
میان کودکان و نوجوانان موثر واقع می ش��ود. دس��تیار اجرایی 
مدیر مرکز تحقیقات کودک و خانواده دانشگاه دوک می گوید: 
کاهش میزان اضطراب و افس��ردگی می��ان کودکان و نوجوانان 
به این دلیل اس��ت که آنان از طریق اس��تفاده از تکنولوژی با 
دوستان و هم کالسی های خود در ارتباط هستند. ضمن اینکه 
ب��رای یافتن تاثی��رات تکنولوژی بر س��المت روانی کودکان و 

نوجوانان نیاز به تحقیقات و بررسی های بیشتری است. 

خبـر

 VDSL واگذاری سرویس 
با سرعت 5۰ مگابیت به تهرانی ها

س��رویس اینترنت پرسرعت بر بستر VDSL با حداکثر 
س��رعت ۵۰ مگابیت توس��ط مخابرات منطق��ه تهران به 

متقاضیان واگذار می شود. 
در س��رویس VDSL یک خط تلفن ثابت به متقاضیان 
اختص��اص می یاب��د و حداقل س��رعت در این س��رویس 
۱۶ مگابیت و حداکثر س��رعت ۵۰ مگابیت است. همچنین 
س��رویس اینترنت پر س��رعت بر بس��تر VDSL در قالب 
چهار بس��ته مروارید، فیروزه، زمرد و الماس به متقاضیان 

عرضه می شود. 
به گفته مس��ئوالن مخابرات، مزایای س��رویس اینترنت 
بر بس��تر VDSL، اس��تفاده از بس��تر س��یم های مس��ی 
مش��ترک بدون نیاز به تعویض یا سیم کش��ی مجدد، ارائه 
خدمات ارزش افزوده ش��امل خطوط تلفن SIP )تلفن بر 
بس��تر اینترنت(، ویدئو کنفرانس، IPTV  و ارائه سرویس 
از کافوهای نوری نزدیک به مش��ترک ک��ه باعث افزایش 

کیفیت سرویس و سرعت می شود، است. 
پیش از این اعالم ش��ده بود ک��ه متقاضیان برای اطالع 
از مناطق تحت پوش��ش می توانند با شماره ۲۰۲۰ تماس 
گرفت��ه یا به س��ایت مخاب��رات منطقه تهران به نش��انی 

WWW. TCT. IR مراجعه کنند. 
 هزین��ه اتص��ال ه��ر خط تلف��ن )از جمله تلف��ن ثابت 
ارائه ش��ده در بس��ته مرواری��د( مبل��غ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
و مکالم��ات داخل اس��تان خ��ط تلفن ثابت ارائه ش��ده با 
سرویس رایگان است. قرارداد یک ساله و هزینه هر گیگ 

اضافی۱۲.۰۰۰ ریال اعالم شده است. 
 هزین��ه اتصال هر خط تلف��ن )از جمله تلفن ثابت ارائه 
ش��ده در بسته س��رویس فیروزه( مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال، 
مکالم��ات داخ��ل اس��تان خط تلف��ن ثابت ارائه ش��ده با 
س��رویس رایگان، ق��رارداد دو س��اله و هزین��ه هر گیگ 

اضافی۱۲.۰۰۰ ریال است. 
در صورت انصراف مش��ترک قب��ل از پایان قرارداد پس 
از کس��ر تخفیفات منظور شده بابت تلفن ثابت ارائه شده 
در این س��رویس، مابقی مبلغ متناسب با زمان قرارداد به 
مشترک عودت داده می شود یا از مشترک اخذ می شود. 

مش��ترک می توان��د کل مبلغ پیش پرداخت س��رویس 
را به ص��ورت یکجا پرداخ��ت کند یا این مبل��غ را مطابق 
با ج��دول ذیل، به صورت ۲،۰۰۰،۰۰۰ری��ال نقد و الباقی 
ط��ی ۴ قس��ط ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال��ی از طریق چه��ار دوره 

صورت حساب پرداخت کند. 
هزین��ه اتصال هر خط تلفن )از جمل��ه تلفن ثابت ارائه 
ش��ده در بس��ته زمرد( مبل��غ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ری��ال و مدت 
قرارداد شش ماه پس از آخرین خرید اعتبار یا اتمام اعتبار 
است و حداکثر زمان اعتبار ترافیک اولیه شش ماه است. 
ح��ق اتصال هر خ��ط تلفن جدید در س��رویس الماس 
۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال، قرارداد یک س��اله و س��رویس الماس۱ 
به ص��ورت پس پرداخ��ت و س��رویس های الم��اس ۲ و ۳ 

به صورت پیش پرداخت هستند. 

زم��ان زی��ادی تا معرفی آن��ر ۹ باقی 
نمان��ده اس��ت. این گوش��ی ک��ه قرار 
اس��ت جایگزین آنر 8 هوآوی ش��ود از 
مش��خصات فنی خوب و قیمت مقرون 
به صرفه ای برخوردار خواهد بود. هوآوی 
با مدل Honor 8 بار دیگر نش��ان داد 
می تواند گوشی زیبا و با کیفیتی بسازد 

که با داش��تن مش��خصات فنی بس��یار 
خوب ب��رای خری��د مقرون ب��ه صرفه 
 باشد. مدتی است خبرهایی در رابطه با
 Horor 9  می ش��نویم که قرار اس��ت 
جایگزین آن��ر 8 ش��ود. در جدیدترین 
ش��ایعات منتشر شده به تاریخ احتمالی 
رونمای��ی از این گوش��ی اش��اره ش��ده 

است. به نظر می رس��د ۳۰ یا ۳۱ خرداد 
زمانی اس��ت که هوآوی برای معرفی آنر 
۹ انتخ��اب کرده اس��ت.  Honor 9 از 
نظر طراحی شباهت های زیادی به نسل 
پیش��ین خود دارد. بدنه ای شیش��ه ای 
ب��ا دو لنز دوربین در پش��ت گوش��ی و 
اس��کنر اثر انگش��ت در جلو دس��تگاه. 

انتظ��ار داریم نمایش��گر ۵.۲ اینچی این 
 گوش��ی Full HD  باشد و از پردازنده

 Kirin 960 اس��تفاده کن��د. حافظه 
رم چه��ار یا ش��ش گیگابایتی و حافظه 
داخل��ی ۳۲ یا ۶۴ گیگابایت��ی از دیگر 
ویژگی های این دس��تگاه است. دوربین 
اصل��ی ای��ن دس��تگاه از ترکی��ب یک 

لنز ۲۲ مگاپیکس��لی رنگ��ی و یک لنز 
۱۲۲مگاپیکسلی سیاه و سفید تشکیل 
ش��ده است اما از کیفیت دوربین جلوی 
آن بی خبریم. پیش بینی می ش��ود آنر ۹ 
با قیمتی حدود ۳۶۰ دالر به بازار عرضه 
شود که قطعا با این قیمت مناسب دوباره 

مورد استقبال خریداران قرار می گیرد.



کره ش��مالی بامداد یکش��نبه یک موشک بالستیک با برد ۷۰۰ کیلومتر شلیک کرد. این نخستین آزمایش 
موش��کی پیونگ  یانگ از زمان انتخاب » مون جای این« به ریاس��ت جمهوری کره جنوبی به ش��مار می رود. 
آقای مون گفته اس��ت آمادگی دارد به پیونگ  یانگ س��فر کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این موشک از 
یک پایگاه در منطقه کوس��ونگ در ش��مال ش��رق پایتخت کره شمالی پرتاب ش��ده و پس از نیم ساعت در 
دریای ژاپن و در منطقه ای بین ش��به جزیره کره و کش��ور ژاپن سقوط کرده است. این آزمایش موشکی یک 
روز پس از آن انجام می ش��ود که پیونگ  یانگ برای مذاکره با آمریکا »در ش��رایط مناس��ب« اعالم آمادگی 
کرده بود. س��اعاتی پس از این آزمایش موش��کی، وزارت امورخارجه چین تمامی طرف  های مرتبط با بحران 
کره را به خویشتنداری فراخواند. دستگاه دیپلماسی روسیه هم اعالم کرده که شدیدا نگران تشدید تنش ها 

در شرق آسیا است. 
پیونگ یانگ: ما آماده هر گونه جنگی هستیم 

مقامات کره ش��مالی به اعزام ناوهای جنگی آمریکا به س��مت ش��به جزیره کره واکنش نشان داده اند. روز 
چهارش��نبه ۱۱ آوریل در خیابان های پیونگ یانگ پایتخت این کشور، مردم بیانیه وزارت خارجه در این باره 
را گ��وش کردند که از تلویزیون دولتی پخش ش��د. در این بیانیه از جمله گفته می ش��ود: »ما آماده هر نوع 
جنگی هس��تیم که آمریکا خواهان آن اس��ت.« یک ش��هروند پیونگ یانگ در واکنش به این بیانیه می گوید: 
»اکنون ایاالت متحده آمریکا ناوهای هواپیمابر مجهز به سالح هسته ای خود را برای تحریک ما به جزیره کره 
فرستاده، ولی ما هراسی نداریم. ما صلح دوستیم اما هرگز صلح را گدایی نمی کنیم. هر کس درپی ترساندن 

ما باشد، ما با قدرت از خود دفاع خواهیم کرد و راه خود را ادامه خواهیم داد.«
و ش��هروند دیگری می گوید: »در حال حاضر آمریکا به بهانه اینکه آزمایش موش��ک های معمولی و پرتاب 
ماهواره های ما تحریکات نظامی اس��ت، می کوشد تا تحریم های شدید علیه ما اعمال کند، اما برای شان مهم 
نیس��ت اگر متحدانی مانند کره جنوبی که چون عروس��ک عمل می کنند یا ژاپن دس��ت به آزمایش موشکی 

بزنند. فکر می کنم آمریکا باید این استانداردهای دوگانه را متوقف کند.«
روز دوش��نبه ۹ آوریل، ایاالت متحده آمریکا ناو گروه »کارل وینس��ون« را که ش��امل یک ناو هواپیمابر و 
چند ناوجنگی اس��ت به سمت ش��به جزیره کره فرستاد. همزمان مقامات نظامی آمریکا ضمن تأیید آمادگی 
 ای��ن ناوها برای اج��رای عملیات، به صراحت اع��الم کردند که هدف این ناوها، مقابله با تهدیدات موش��کی 

کره شمالی است. 
Latribune :منبع

 قربانیان بزرگ ترین باج گیری 
سایبری دنیا

حمله گس��ترده س��ایبری که روز جمعه در نزدیک به 
۱۰۰ کش��ور اروپایی و آس��یایی انجام ش��د، بسیاری از 
صنایع و خدمات جهان را فلج کرد. کارشناس��ان شرکت 
امنیت س��ایبری »کاسپرس��کی« می گویند ت��ا آخر روز 
جمعه، دس��ت کم 4۵ هزار کامپیوتر در ۷4 کشور جهان 
هک شده اند. سی ان ان هم گزارش داده که تا روز شنبه، 
بیش از ۷۵ هزار حمله س��ایبری در دنیا رخ داده اس��ت. 
این حم��الت س��ایبری جهانی ده ها مورد از ش��رکت ها 
و س��ازمان های ب��زرگ را هدف گرفت. کش��ورهایی که 
بیش��ترین آس��یب ها را تا به این لحظه دیده اند روسیه، 
اوکراین، هند و تایوان هستند. به گفته اخبار و اطالعیه ها 
این ویروس فایل های کامپیوترها را آلوده می کند و پس 
از آن هنگام��ی ک��ه کاربر بخواهد فایل را ب��از کند از او 
تقاضای بیت کوین )یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای 

مشابه »پول بی پشتوانه« یا پول حکومتی( می کند. 
 از س��ازمان خدمات بهداش��ت مل��ی بریتانیا گرفته تا 
وزارتخانه های روسیه و حتی ش��رکت های خودروسازی 
تحت تأثیر این حمله عظیم سایبری قرار گرفتند. چندین 
ش��رکت و س��ازمان بزرگ در دنیا، مانند بیمارستان های 
بریتانی��ا و خودروس��ازی رنو در فرانس��ه، وزارتخانه های 
روس��یه و ش��رکت راه آهن آلمان و ده ها شرکت دیگر در 

سراسر دنیا از این حمله بزرگ در امان نبودند. 

سازمان خدمات و بهداشت بریتانیا
سازمان خدمات و بهداشت ملی بریتانیا با ۱.۷میلیون 
کارمند، پنجمی��ن کارفرمای بزرگ دنیا هدف این حمله 
ب��زرگ س��ایبری قرار گرف��ت. به گفته مقامات رس��می 
بریتانی��ا، 4۵ مؤسس��ه زیرمجموعه این س��ازمان از این 
حمله س��ایبری متاثر ش��ده اند. این حمالت در انگلیس 
تا جای��ی پیش رفت ک��ه حتی منجر ب��ه تعطیلی چند 
بیمارس��تان و لغو ش��دن عمل های جراحی شد. در عین 
حال مقام��ات بریتانیایی ب��ه مردم اطمین��ان دادند که 
اطالع��ات آنها در امان اس��ت و هیچ گونه خطری متوجه 
داده های این سازمان نیست. امبر راد، وزیر کشور بریتانیا 
اع��الم کرده اس��ت که نزدیک ب��ه ۹۷ درص��د از مراکز 
درمانی کش��ور پ��س از حمالت س��ایبری روز جمعه به 
فعالیت عادی خود بازگش��ته اند. فکر می کنم برنامه های 
مناس��بی را برای جلوگیری از گس��ترش این حمالت در 

روزهای آینده به اجرا درآورده ایم.

خودرو سازی های رنو و نیسان
رنو، ش��رکت خودروس��ازی بزرگ فرانس��ه هم هدف 
موج س��نگین حمالت س��ایبری قرار گرفت و در فعالیت 
سایت های صنعتی این ش��رکت اختالل به وجود آورد و 
آنها را متوقف کرد. س��خنگوی یکی از شرکت های تابعه 
رن��و در اس��لوونی به نام Revoz به خبرگزاری فرانس��ه 
گفته ک��ه رایانه های کارخانه نوو مس��تو نیز تحت تأثیر 
این حمل��ه از کار افتاده اند. به گزارش رویترز، در نتیجه 
حمالت س��ایبری تولید خودروس��ازی رنوی فرانسه در 
برخی کارخانه ها متوقف ش��ده است. سخنگوی رنو دلیل 
توق��ف فعالیت ها را جلوگیری از گس��ترش این باج افزار 
اعالم کرده است. یک منبع صنفی نیز اعالم کرد کارخانه 
س��ندوویل در نرماندی )شمال غرب( که 34۰۰ کارمند 
دارد و روزانه حدود 64۰ خودرو در آن تولید می ش��ود از 
جمله مراکزی است که تولید در آنها متوقف شده و از نام 
بردن س��ایر مراکز تولیدی که فعالیت آنها توقیف ش��ده، 

خودداری شده است. 
س��خنگوی خودروس��ازی نیس��ان نیز با اع��الم حمله 
س��ایبری به تارنمای ه��ا و رایانه های این ش��رکت گفته 
است: »همانند بسیاری از شرکت های دیگر، واحد تولید 
باتری ه��ای خ��ودروی ما که در بریتانیا واقع اس��ت، روز 
جمعه ه��دف حمالت باج گیرانه س��ایبری ق��رار گرفت 
و تع��دادی از رایانه های م��ا در این واحد آلوده ش��دند. 
هم اکن��ون کارشناس��ان م��ا در ح��ال رفع این مش��کل 

هستند.«

بانک ها و وزارتخانه های روسیه 
چندی��ن ارگان مه��م در روس��یه نی��ز از این حمالت 
س��ایبری کم س��ابقه در جهان متاثر ش��ده اند. به گفته 
مقامات رس��می بانک مرکزی روسیه، سیستم بانکی این 
کشور در کنار چندین وزارتخانه هدف حمله هکر ها قرار 
گرفته اند و حتی هکر ها س��عی کرده بودند به سیس��تم 
راه آهن روس��یه نیز نفوذ کنن��د.  مگافون نیز که یکی از 
اپراتوره��ای اصلی تلفن همراه در روس��یه اس��ت، هدف 
حمله س��ایبری قرار گرفته است. پیوتر لیدوو، سخنگوی 
اپراتور روس��ی  مگافون گفت حم��الت، رایانه های دفاتر 
این ش��رکت در سراس��ر روس��یه را فلج ک��رد و هکر ها 
مطالبه نقدی در مقابل آزاد سازی و برگرداندن اطالعات 

درخواست کرده اند. 

شرکت راه آهن آلمان 
راه آه��ن مل��ی آلمان به نام دویچه بان نیز از ش��ر این 
حم��الت در امان نبود. البته راه آه��ن آلمان ضمن تأیید 
حمله به سیس��تم رایانه ای این ش��رکت اعالم کرده که 
باوج��ود این حمله حرکت قطارها بدون مش��کل خاصی 
مطاب��ق برنامه ادامه دارد. نش��ریه بیلد آلمان در این باره 
گزارش داده اس��ت: »در نمایشگرهای اطالعات مسافران 
در چندین ایستگاه راه آهن آلمان از جمله در فرانکفورت 
و نیوشتات پیام های آلودگی ناشی از این ویروس نمایش 
داده ش��ده است.« دفتر فدرال امنیت اطالعات آلمان نیز 
در هش��داری اعالم کرد که این ویروس در شبکه هایش 

پخش شده است. 

فدکس در آمریکا و تلفونیکا در اسپانیا
فدکس، غول پستی آمریکایی نیز ضمن تأیید حمالت 
به سیستم های این شرکت اعالم کرده که در اسرع وقت 
به اصالح و رفع مش��کالت ناش��ی از ای��ن حمالت اقدام 
می کند. یکی از کارکنان این شرکت گفته است: »ظاهراً 
این یک ویروس اس��ت که به تلفونیکا نفوذ کرده اس��ت. 
آنه��ا هیچ گونه اطالعاتی در اختیار ما قرار ندادند. پیامی 
روی رایانه ظاهر ش��د. همکارانم به م��ن گفتند که باید 
رایان��ه را خاموش کنم. رایانه قفل ش��د. ما می دانیم که 

شرکت های دیگر نیز هدف قرار گرفتند.«
ش��رکت مخابراتی دولتی تلفونیکا اسپانیا هم به همین 

ترتیب مورد هدف حمله سایبری قرار گرفت. 
ب��ه دنب��ال این حمل��ه س��ایبری، اس��پانیا روز جمعه 
پروتکل��ی ویژه را به منظور محافظت از زیرس��اخت های 
حیات��ی این کش��ور فعال ک��رد. به این ترتیب ش��رکت 
»ایبردروال« اسپانیایی - فعال در زمینه تأمین برق و گاز  
و ش��رکت انتقال گاز »گاز ناتورال« تدابیر پیشگیرانه ای 

اتخاذ کرده اند. 

بانک��داران مرکزی گروه7 ب��ه منظور مبارزه 
با دزدی نرم افزار های ش��ان همکاری را ش��روع 

کردند. 
برطبق پیش نویس نشستG7، این کشورها 
در زمینه مقابله با حمالت سایبری با هم توافق 
خواهند کرد. وزرای دارایی G7 در زمینه اقدام 
مشترک به منظور مقابله با تهدید های حمالت 

سایبری در سطح جهانی رایزنی می کنند. 
پیش نویس بیانیه این نشس��ت که در ایتالیا 
برگزار می ش��ود، حاکی از این اس��ت که توافق 
برای مبارزه با حمالت س��ایبری در دستور کار 

قرار دارد. 
G7، نشس��ت وزیران اقتصاد هفت کشور از 
صنعتی ترین کشور های جهان است.این نشست 
در س��ال ۱۹۷۵ با حضور ش��ش کشور آلمان، 
فرانس��ه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایاالت متحده 
آمریکا تشکیل شد. بعدها کانادا نیز به این گروه 

پیوست. 
وزیر دارایی ایتالیا، پی  یر کارلو پادوان ش��نبه 
بیانیه ای را قرائت کرد ک��ه در این بیانیه آمده 
است: »ما می دانیم که حمالت سایبری تهدیدی 
رو به رشد برای اقتصاد های ما هستند از این رو 
به سیاس��ت های مناسب اقتصادی نیاز داریم.« 
همچنین در بیانیه یاد ش��ده ب��ر اتخاذ تدابیر 
مؤثر به منظور جلوگیری از حمالت س��ایبری 
تأکید شده است. در بیانیه پایانی اجالس وزرای 
اقتصاد، بر اس��تفاده از تمامی ابزارها برای رشد 
اقتصادی فراگیر و نیز همکاری سایبری بیشتر 

میان کشورهای عضو تأکید شده است. 
در بیانی��ه پایانی وزرای اقتصادی در این باره 
آمده اس��ت که طرفین متعهد می شوند از هر 
ابزاری برای رسیدن به یک رشد قوی و فراگیر 

استفاده کنند. 
روز جمعه حمله ای سایبری ده ها هزار رایانه 
را در ح��دود ۱۰۰ کش��ور جهان ه��دف قرار 
داد. ایاالت متحده و بریتانیا مس��ئول تشکیل 
اتاق فکری به منظور توس��عه یک اس��تراتژی 

پیشگیری جهانی شده اند.
 وزرای دارای G7 توج��ه خود را بیش��تر بر 
امنیت سایبری گذاش��ته اند این درحالی است 
که موج گس��ترده ای از حمالت اطالعاتی ده ها 
هزار رایانه را در ۱۰۰ کش��ور م��ورد تأثیر قرار 

داده است.
 در نشس��ت دو روزه G7 که جمعه و شنبه 
در شهر »باری« واقع در ایتالیا برگزار می شود، 
وزرای اقتص��اد و رؤس��ای بانک ه��ای مرکزی 
مس��ائل مربوط ب��ه اقتصاد جهان��ی را به رأی 

می گذارند. 

مبارزه با فرار از پرداخت مالیات 
خطر ناش��ی از حمالت س��ایبری روز جمعه 
متوجه سیس��تم اقتصادی و مالی هفت کشور 
ثروتمند جه��ان بود که با موجی گس��ترده از 
حمالت سایبری توانسته بود کسب و کار نزدیک 
به ۱۰۰ کش��ور را آلوده کند و ضرر بسیاری را 
به آنها برساند. در دو روز برگزاری این نشست، 
وزرای دارایی این کشور ها از نیاز های خود برای 

پیشگیری با این پدیده صحبت خواهند کرد. 
همچنین برای افزایش دفاع س��ایبری برای 
مواجهه ب��ا این تهدید ه��ا و به ویژه مب��ارزه با 
فرار مالیاتی مش��ورت خواهند کرد. نتیجه این 
اجالس در اواسط روز یکشنبه اعالم خواهد شد. 

 حمله سایبری »بی سابقه« بیش از
 100 کشور را درنوردید

مرک��ز مبارزه با جرائم س��ایبری پلیس اروپا 
)یوروپل( شنبه ۱3 مه اعالم کرد حمله سایبری 
بین المللی که بر تعدادی از کشورها و سازمان  ها 
تأثیر گذاش��ته، »بی س��ابقه« اس��ت. در بیانیه 
یوروپل آمده است: »سطح حمله سایبری اخیر 
بی سابقه است و به تحقیق بین المللی و پیچیده 
برای شناسایی عامالن نیاز دارد.« مرکز اروپایی 
مبارزه با جرائم س��ایبری افزود که با واحدهای 
مبارزه با جرائم سایبری کشورهای آسیب دیده 
و شرکای صنعتی برای کمک به قربانیان حمله 

سایبری، همکاری می کند.
 روز ش��نبه ش��ماری از حم��الت س��ایبری 
همزم��ان ح��دود ۱۰۰ کش��ور را ه��دف قرار 
داد. ده  ه��ا ش��رکت و س��ازمان در جه��ان از 
جمله بیمارس��تان هایی در بریتانیا و ش��رکت 
خودرو س��ازی رنو فرانسه بخشی از اهداف این 

حمله سایبری بودند. 
ترزا می،  نخس��ت وزیر بریتانیا هم این حمله 
سایبری را »بین المللی« توصیف کرد. مقام های 
آمریکای��ی و بریتانیایی از افراد و ش��رکت های 
آسیب دیده خواستند پولی به هکرها نپردازند. 
هکره��ا از افراد هدف ق��رار گرفته در مقابل باز 
کردن حس��اب  های کاربری شخصی شان، پول 

می خواهند. 
از س��ویی وزرای دارای��ی کش��ورهای عضو 
گروه G7 روی مس��ئله امنیت سایبری تمرکز 
کرده اند. این موضوع در دس��تور کار وزرای این 
مجموعه که در منطقه باری در جنوب ش��رق 

ایتالیا در حال برگزاری است، قرار دارد. 
ده ه��ا هزار رایانه در نزدیک به ۱۰۰ کش��ور 
جهان هدف حمله سایبری قرار گرفتند. گفته 
می شود این حمله توسط بدافزاری انجام شده 
که با اس��تفاده از ابزاره��ای هک آژانس امنیت 
ملی ایاالت متحده )ان اس ای( طراحی شده بود. 

ای��ن بدافزار در واقع یک باج افزار اس��ت که 
داده ه��ای رایانه ها را رمزگذاری ک��رده و برای 
بازگرداندن دسترس��ی قربانی ب��ه اطالعاتش، 

درخواست 3۰۰ تا 6۰۰ دالر می کند. 
کارشناس��ان مرتبط با ش��رکت »اََوست«، 
سازنده نرم افزارهای امنیتی می گویند ۵۷ هزار 
دستگاه در ۹۹ کشور آلوده شده اند که روسیه، 
اوکرای��ن و تای��وان بیش از هم��ه تحت تأثیر 
ق��رار گرفته اند. برخی کارشناس��ان می گویند 
این تهدید در حال افول اس��ت، اما مهاجمان 
ممکن اس��ت با اصالح کد، حمالت خود را از 

سر گیرند.
 در آس��یا تعدادی بیمارس��تان، مدرس��ه، 
دانشگاه و موسسات دیگر آسیب دیدند، البته 
به خاطر تعطیالت آخر هفته، هنوز گستردگی 
خس��ارت وارد ش��ده کاماًل مش��خص نیست. 
ویلیام س��ایتو، مش��اور امنیت سایبری دولت 
ژاپن می گوید: »من بر این باورم که بس��یاری 
از ش��رکت ها هنوز خبردار نش��ده اند. دوشنبه 
معلوم می شود که چه خبر است.« در بریتانیا 
هم بیمارس��تان ها و کلینیک ه��ا پس از آنکه 
دسترس��ی به رایانه های شان قطع شد، مجبور 

شدند از پذیرش بیماران خودداری کنند.
 ش��رکت بین المللی کشتیرانی فدکس هم 
گفت رایانه های ویندوزی اش آسیب دیده اند. 
ش��رکت های مخابراتی در اس��پانیا، پرتغال و 
آرژانتی��ن از جمله دیگر قربانی��ان این حادثه 

بودند.
 بانک مرکزی روس��یه هم اع��الم کرده که 
یک حمله سایبری »گسترده« را به بانک های 

داخلی، کشف و دفع کرده است. 
همچنی��ن ش��رکت راه آهن روس��یه هم 
توانس��ته اس��ت این حمله را ن��اکام بگذارد. 
ترکیه و آلمان ه��م اعالم کرده اند که هدف 
این حمله سایبری قرار گرفته اند. در ایاالت 
متحده تعداد کمی از دفاتر مرکزی سازمان 
آس��یب دیدن��د، چرا ک��ه به نظر می رس��د 
ای��ن حمله با هدف قرار دادن س��ازمان های 

اروپایی کارش را شروع کرده است.
 ری��چ برگر، رئیس تحقی��ق تهدیدها در 
یک ش��رکت همکار با آژان��س امنیت ملی 
آمری��کا می گوید: » این یکی از بزرگ ترین 
حمالت باج افزاری جامعه سایبری تاکنون 
است.« گسترش این باج افزار از هفته پیش 
و زمانی ک��ه هکر ها اس��ناد کمپین امانوئل 
ماک��رون را پی��ش از دور دوم انتخاب��ات 
منتشر کردند، آغاز شد. روز چهارشنبه هم 
هکرها وب س��ایت چندین شرکت رسانه ای 
فرانس��ه و غ��ول هواپیماس��ازی ایرباس را 

مختل کردند. 

پس از موج گسترده حمالت سایبری در دنیا 
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لینسی اسنایدر، در سن 3۵ سالگی وارث شرکت In-N-Out می شود که یکی از شرکت های زنجیره ای 
فروش همبرگر در ایاالت متحده اس��ت. این هدیه تولدی اس��ت که لینس��ی اس��نایدر در 3۵ س��الگی اش 
 تقریب��ا صاحب ۱.۵ میلیارد دالر می ش��ود، البته نه به صورت نقدی بلکه او ش��رکت مواد غذایی کالیفرنیایی
 In-N-Out را به ارث برده است. ارزش این شرکت توسط مطبوعات آمریکایی بین ۱.3 تا 2 میلیارد دالر 
برآورد ش��ده اس��ت. اگرچه لینسی اسنایدر خوش شانس به نظر می رس��د که در جوانی اش برنده این شانس 
ش��ده اما او زندگی چندان خوش��ی هم نداش��ته است. او در ۱۷ س��الگی پدر خود را که مدیریت کسب و کار 
خانوادگی ش��ان را بر عهده داشت و همچنین برادرش را بر اثر سقوط هواپیما از دست داد. لینسی همچنین 
در زندگی شخصی خود همیشه شکست خورده بود زیرا با وجود سن کمش چهار شوهر داشته و طالق های 
بدی را تجربه کرده است. گرچه ثروت او و مالکیت یکی از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ آمریکا، شانس ها و 

موفقیت هایی را برای لینسی به همراه آورد، اما از طرفی زندگی او سراسر غم و اندوه بود. 
س��ال ۱۹48 بود که هری اس��نایدر و همسرش اس��تر در بالدوین پارک در نزدیکی شهر لس آنجلس یک 
همبرگرفروش��ی باکیفیت راه انداختند. اصول و اساس این رس��توران، ارائه محصوالت باکیفیت به مشتریان 
در محیطی کاماًل تمیز بود. مفهوم غذای س��ریع -که امروزه با روش��ی مدرن ارائه می شود- در آن زمان برای 
خودش نوآورانه محس��وب می شد. در زمان خودش، اینکه مشتریان می توانستند غذای خود را از طریق یک 
باجه در خارج از س��اختمان رس��توران سفارش دهند، مبتکرانه بود و نام In N Out  از همین شیوه مدرن 
الهام گرفته ش��ده اس��ت. پس از مرگ موسس این رستوران در سال ۱۹۷6 پسرش ریچ، عموی لینسی زمام 
رستوران را در دست گرفت. او در زمان مدیریت خود، تعداد شعبات رستوران را از ۱8 به ۹3 افزایش داد و 
در نهایت در سال ۱۹۹3 بر اثر یک سانحه غم انگیز هواپیما درگذشت. پس از او نوبت به برادرش گای رسید 
که در مدت مدیریت خود به ش��دت کس��ب و کار رستوران را گسترش داد. او در عرض شش سال توانست ۵۷ 
ش��عبه در سراس��ر آمریکا بازگشایی کند اما او هم در سال ۱۹۹۹ بر اثر استفاده بیش از حد موادمخدر جان 
خود را از دس��ت داد. به گفته لینس��ی، با مرگ پدرش، در ۱۷ س��الگی دنیای لینسی هم سقوط کرد. او در 
مصاحبه با CBS News گفته: »بعد از مرگ پدرم می دانس��تم دیگر نمی توانم تنها بمانم چون از دو تجربه 
ترس��ناک و تلخ آدم ربایی گریخته بودم.« در دهه 2۰۰۰ رس��توران خانواده اسنایدر اکنون دیگر به اوج خود 

رسیده بود و نامش دهان به دهان می چرخید. 
پس از مرگ عمو و پدر لینس��ی، این اس��تر مادربزرگ او بود که وارث رس��توران بود. مادربزرگ به لینسی 
گفته بود تمایل دارد ۵۰ درصد از سهم رستوران را در جشن تولد 3۰ سالگی اش در سال 2۰۱2 به لینسی 
واگذار کند و 4۷ درصد بقیه را هم در 3۵س��الگی به او ببخش��د. پس از 3۵ س��الگی زندگی او مثل یک رویا 
متحول ش��د. حاال یکی از بزرگ ترین امپراتوری های همبرگر که 3۱۰ ش��عبه در آمریکا دارد و گردش مالی 
آن بالغ بر ۷۵۰ میلیون در سال است، متعلق به لینسی 3۵ ساله است اما در کنار همه این ثروت او هیچ گاه 
طعم خوش��بختی را نچش��ید. پس از مرگ پدرش، در ۱8 سالگی با پس��ری که در دبیرستان با او آشنا شده 
بود ازدواج کرد و این ازدواج تنها چند ماه دوام آورد و در نهایت به جدایی کش��ید. چند س��ال بعد، او برای 
بار دوم ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد، اما پس از شش سال از همسر دوم خود نیز جدا شد. بار دیگر و 
این بار بدون فاصله زیاد ازدواج کرد و یک فرزند دیگر به دنیا آورد. همس��ر س��وم لینسی به اعتقاد او، بیشتر 
از اینکه به خودش عالقه مند باشد به پول و ثروت او دلبسته بود و همین موضوع ازدواج آنها را پس از چهار 

سال به جدایی کشاند. 
در س��ال 2۰۱۰، لینس��ی اسنایدر رس��ماً مدیریت امور رس��توران In N Out را به دست گرفت و آن را 
توس��عه داد. لینس��ی منوی رستوران را با محصوالت و غذاهای جدید گسترش داد و حتی آن را به دو ایالت 
جدید دیگر هم کش��اند. امروز، این رس��توران با فعالیت در شش ایالت آمریکایی، در رویای بین المللی شدن 
است. در سپتامبر سال 2۰۱6، این رستوران زنجیره ای شعبه موقت چهار ساعته در لندن راه اندازی کرد که 
به ش��دت مورد اس��تقبال مردم قرار گرفت و مردم برای آن صدها متر صف کشیدند. به نظر می رسد این نام 
تجاری در اروپا، حتی از رس��توران های Five Guy هم محبوب تر باش��د؛ رستورانی که با رسیدن به پاریس 

در نوع خود جنجالی به پا کرد. 
با موفقیت هرچه بیش��تر این کس��ب و کار، زندگی وارث میلیاردی کمتر فراز و نش��یب دارد. حاال لینسی با 
ثروتی بیش از یک میلیارد دالر، جوان ترین میلیاردر آمریکایی است و خودش می گوید از هیچ تالشی برای 

موفیقت کسب و کارش دریغ نمی کند. 

زندگی غم انگیز وارث یک کسب و کار خانوادگی

جوان ترین میلیاردر آمریکایی
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سبک زندگی

حضور 1111 نفر برای یک درمان به سبک سنتی هندی در محوطه بیمارستانی در احمدآباد هند به منظور ثبت 
در رکورد گینس.
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