
رسانه های مهم جهان که هفته هاست نگاه ویژه ای 
ب��ه انتخابات ایران دارند، حماس��ه حضور پرش��ور و 
گس��ترده ایرانیان را در انتخابات به تصویر کشیدند. 
براس��اس اعالم اداره کل رس��انه های خارجی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی، بی��ش از 570 خبرنگار 
از 42 کش��ور جه��ان از نزدی��ک ای��ن انتخاب��ات را 
پوش��ش خبری و تصویری دادن��د. در گزارش زیر به 
بازتاب ه��ای انتخابات ایران در رس��انه های خارجی 

پرداخته شده است. 

سی ان ان: حضور مردم ایران در انتخابات 
بسیار باال است

شبکه تلویزیونی سی ان ان آمریکا با پوشش خبری 
دوازدهمی��ن دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران 
توس��ط خبرنگار خود، از تهران گ��زارش داد: حضور 

مردم ایران در انتخابات بسیار باال است. 
فردریک پلتن، خبرنگار شبکه تلویزیونی سی ان ان 
با حضور در یک��ی از حوزه های رأی گیری در تهران 
توضیحی درب��اره چگونگی رون��د رأی گیری در این 
انتخاب��ات داد و گفت: درحالی که در س��اعات اولیه 
برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران هستیم و 
زم��ان زیادی ت��ا پایان آن باقی اس��ت، حضور مردم 
بسیار باال است و صف طوالنی در بیرون از این حوزه 

رأی گیری وجود دارد. 

فرانس24: رهبر عالی ایران خواستار حضور 
هرچه بیشتر مردم در انتخابات شد

ش��بکه تلویزیونی فران��س24 با ق��رار دادن خبر 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ای��ران در صدر خبرهای 
خود گفت: رهبر عالی ایران خواس��تار حضور هرچه 
بیشتر مردم در انتخابات شد. یورونیوز نیز به پوشش 

خبر انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداخت. 

رویترز: حضور پررنگ ایرانی ها در انتخابات
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از شروع 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران ب��ا حضور پررنگ 
ایرانی ها خبر داد. این رس��انه انگلیس��ی با اشاره به 
تش��کیل صفوف طوالنی مردم ایران در مقابل شعب 
اخذ رأی برای انتخاب رئیس جمهوری آینده کش��ور 
نوشت: 56 میلیون نفر از جمعیت بیش از 80 میلیونی 

ایران واجد شرایط رأی دادن هستند. 
رویت��رز افزود: رهب��ر عالی انق��الب )رهبر معظم 
انق��الب( پس از دادن رأی گفت: هم��ه باید در این 

انتخابات مهم رأی دهند. 

خبرنگار نیویورک  تایمز: طوالنی ترین صف را 
در 15 سال حضورم در تهران دیده ام

توم��اس اردبرین��ک، خبرنگار نیوی��ورک  تایمز در 
تهران ظه��ر جمعه در صفحه توییتر خود با اش��اره 
ب��ه ادام��ه برگ��زاری انتخاب��ات دوازدهمی��ن دوره 
ریاس��ت جمهوری ایران و تجمع مردم در حس��ینیه 
ارشاد، نوشت: امروز طوالنی ترین صف را در 15 سال 

حضورم در تهران دیدم. 

گزارش لس آنجلس تایمز از صف طوالنی 
ایرانیان برای شرکت در انتخابات در استانبول

خبرن��گار روزنام��ه آمریکایی لس آنجل��س تایمز 
مس��تقر در اس��تانبول در صفحه ش��خصی خود در 
توییتر نوش��ت: ایرانیان مقیم اس��تانبول جمعه برای 
ش��رکت در انتخاب��ات و ریخت��ن رأی خ��ود، صف 
طوالنی تش��کیل داده ان��د. این خبرن��گار در توییتر 
خود نوشت: صف طوالنی ایرانیان در سرکنسولگری 
ایران در اس��تانبول در یک ساعت گذشته طوالنی تر 
ش��ده اس��ت. وی در توییتی دیگر نوشت: در اطراف 
سرکنس��ولگری ایران در اس��تانبول روحیه شادی و 
نش��اط پدید آمده و صدها ایران��ی منتظر رأی دادن 

در انتخابات ریاست جمهوری هستند. 

اعتراف روزنامه سعودی به استقبال مردم از 
انتخابات ریاست جمهوری

الشرق االوس��ط عربس��تان  فرامنطقه ای  روزنام��ه 
در ش��ماره جمعه مش��ارکت م��ردم ای��ران در پای 
صندوق های اخذ رأی را با ش��کوه و پر ش��ور توصیف 

کرد. 
ای��ن روزنامه س��عودی که ب��ه ط��ور همزمان در 
ری��اض و بیروت و لندن چاپ و منتش��ر می ش��ود، 
افزود: ایرانیان از ابتدای گش��وده شدن صندوق های 
اخذ رأی در تهران و س��ایر مناطق ایران به شدت از 

انتخابات استقبال به عمل آوردند. 
الشرق االوس��ط خاطرنش��ان کرد: براس��اس تصاویر 

انتشار یافته در شبکه تلویزیون ملی و رسمی ایران افراد 
حائز ش��رایط شرکت در انتخابات در صف های طوالنی 
در انتظار انداختن رأی خود به نامزد موردنظرش��ان در 

صندوق های اخذ رأی به سر می برند. 

خبرگزاری فرانسه: صفوف طوالنی مردم،حال و 
هوای جشن و سرور است

خبرگزاری فرانسه نوش��ت: حال و هوای انتخابات 
امروز در تهران که با صفوف طوالنی مردم در مقابل 
ش��عب اخذ رأی همراه اس��ت، حال و هوای جشن و 
سرور است.  این رسانه فرانسوی نوشت: هیچ اتاقکی 
در ش��عب اخذ رأی وج��ود ندارد و م��ردم آزادانه و 
بی پرده درباره نامزدهای ش��ان بحث و گفت وگو و به 

همدیگر در پر کردن برگه رأی کمک می کنند. 

بازتاب گسترده انتخابات ریاست جمهوری ایران 
در رسانه های ترکیه

آغ��از رأی گیری برای دوازدهمی��ن دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ایران در رسانه های ترکیه بازتاب 
وسیعی داش��ت و اغلب رسانه های خبری ترکیه این 
رویداد مهم را منعکس کردن��د.  خبرگزاری آناتولی 
ترکیه در خبر بخش فارس��ی و ترکی خود از حضور 
مردم ایران در پای 130 هزار صندوق رأی در داخل 
کشورمان خبر داد و اعالم کرد که بیش از 56 میلیون 

ایرانی امروز می توانند در انتخابات رأی دهند. 

خبرگزاری النخیل عراق: برخی کشورهای 
عربی باید دموکراسی را از ایران بیاموزند

مدی��ر خبرگ��زاری النخیل ع��راق گف��ت: برخی 
کش��ورهای عربی همچون عربستان سعودی، قطر و 
امارات باید از دموکراس��ی ای��ران بیاموزند و ببینند 
چه دیدگاه های مختلفی در این دموکراس��ی واقعی 
ش��رکت می کنند.  محمدعلی الحکیم که روز جمعه 
با حضور در حوزه رأی گیری حس��ینیه ارشاد تهران، 
ش��اهد رون��د اجرایی برگ��زاری دوازدهمی��ن دوره 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران ب��ود، افزود: حضور 
مردم ایران در انتخابات بس��یار عالی اس��ت و ایران 
همچون همیش��ه نشان داد بهترین دموکراسی را در 
خاورمیان��ه دارد و هیچ کس تا ای��ن لحظه نمی تواند 

بگوید رئیس جمهوری آینده چه کسی است. 

دوازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری شب 
گذش��ته به پایان رسید و تا ساعاتی بعد نتیجه آن بر 
همگان روش��ن خواهد شد. بدون شک این انتخابات 
از جه��ات مختلف حائز اهمیت فراوانی برای کش��ور 
بود؛ از یک س��و مشکالت اقتصادی کشور و رکود در 
فاصله بین س��ال های 92 ت��ا 94 و عدم وجود رونق 
کافی در کسب و کارها در سال 95، دولت را در فضای 
این انتخابات آماج حمالت منتقدان قرار داده بود و از 
سوی دیگر پارادایم های مختلف اجتماعی- اقتصادی 

نامزدهای ریاس��ت جمهوری مناظره میان طرفداران 
نامزدها را بس��یار داغ کرد. همچنین ارائه وعده های 
مختل��ف از س��وی نامزدها و مجادالت کارشناس��ی 
پیرامون آن در جامعه ایران بی سابقه بود. اما از همه 
اینها مهم تر انتظار س��رمایه گذاران، اهالی کسب و کار 
و فع��االن اقتصادی اس��ت که مدتهاس��ت تحرک را 
از اقتصاد کش��ور س��تانده اس��ت و ادامه آن بی شک 
آس��یب های جدی به هم��راه خواهد داش��ت. پایان 
یافتن ای��ن کارزار به همراه نمایان ش��دن تدریجی 

اثرات برج��ام، نقطه عطفی در اقتصاد ایران اس��ت؛ 
نقطه ای که می توان گفت انتهای سرازیری انتظارات 
صاحبان س��رمایه داخلی و خارجی است و از فردا با 
اق��دام و برنامه ریزی کلیه بازیگ��ران اقتصادی رو به 
صعود خواهد گذاش��ت، به شرط آنکه رئیس جمهور 
آینده کشور حساسیت این موضوع را به خوبی درک 
کند و ضمن موضع گیری مناس��ب راج��ع به مقوله 
س��رمایه گذاری و امنیت مورد نیاز آن، بر طبل ثبات 

در کشور بکوبد.

بازتاب حضور گسترده مردم ایران پای صندوق های رأی در رسانه های جهان

آقای رئیس جمهور آینده 
بر طبل ثبات بکوبید
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وزارت راه و شهرسازی، اقدامات دولت یازدهم در حوزه مسکن را تشریح کرد

4 اقدام برای خانه دار شدن مردم

شورای پول و اعتبار از روند اعطای تسهیالت بانک ها قدردانی کرد

 رشد اقتصادی سال 95
دو رقمی خواهد شد؟

4

ماراتن نفس گیر انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید

ایران و آغازی دوباره
دوازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران با حضور 
گس��ترده مردم در پ��ای صندوق های رأی دی��روز پایان یافت. 
ف��ارغ از اینکه نتیجه انتخابات چه باش��د، به طور قطع می توان 
گفت دوران جدیدی در ایران آغاز خواهد ش��د. کلیه نامزدهای 
ریاس��ت جمهوری حل مش��کالت اقتصادی کش��ور را اولویت 
نخس��ت خود اعالم کردند و ایجاد اش��تغال، رش��د اقتصادی و 

لزوم افزایش س��رمایه گذاری را در دوران تازه حیاتی دانستند. 
س��رمایه گذاران داخلی و خارجی منتظر مشخص شدن نتیجه 
انتخابات ایران و اعالم سیاس��ت های رس��می کاندیدای پیروز 
هس��تند تا گام های��ی عملی بردارن��د. حتی با وج��ود آنکه دو 
نامزد اصلی حامل سیاس��ت های مختلف اقتصادی هستند، اما 
مش��خص ش��دن نتیجه انتخابات بالذات آرامش��ی را در کشور 

ایجاد خواهد کرد که امکان برنامه ریزی برای صاحبان سرمایه، 
اهالی کس��ب و کار و فعاالن اقتصادی را فراهم می کند. با توجه 
به اینکه طی س��ه سال آینده انتخابات تاثیر گذاری در پیش رو 
نیست، می توان گفت دوران انتظارات به پایان رسیده و تحرک 
در بخش ه��ای مختلف اقتصادی به نحو ملموس��ی از نیمه دوم 

امسال آغاز خواهد شد. 

چشم جهان به ایران

گزارش تصویری

سرمقاله

14و15

دکتر محمدرضا 
قدیمی

مدیرمسئول

سرمقاله
آقای رئیس جمهور آینده 
بر طبل ثبات بکوبید

انتخاب��ات  دوره  دوازدهمی��ن 
ریاس��ت جمهوری شب گذشته 
به پای��ان رس��ید و تا س��اعاتی 
بعد نتیجه آن بر همگان روش��ن 
خواه��د ش��د. بدون ش��ک این 
انتخاب��ات از جهات مختلف حائز 
اهمیت فراوانی برای کش��ور بود؛ 
از یک س��و مش��کالت اقتصادی 
کش��ور و رک��ود در فاصل��ه بین 
سال های 92 تا 94 و عدم وجود 
رونق کافی در کس��ب و کارها در 
سال 95، دولت را در فضای این 
منتقدان  آماج حمالت  انتخابات 
ق��رار داده بود و از س��وی دیگر 
اجتماعی-  مختلف  پارادایم های 

اقتصادی نامزدهای...
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وزارت راه و شهرس��ازی مهم ترین 
اقدام��ات حمایتی دول��ت در هموار 
کردن مس��یر خانه دار شدن مردم را 

تشریح کرد. 
به گ��زارش پایگاه خب��ری وزارت 
راه و شهرس��ازی، ب��ا آغ��از ب��ه کار 
دول��ت یازدهم، مجموع��ه اقداماتی 
در حوزه های مس��کن ب��ا توج��ه به 
وعده هایی که رئیس جمهور منتخب 
ارائه کرد، انجام شد که بخش عمده 
آنها به تحقق پیوست. بخشی از آنها 
ش��امل مهم ترین اقدامات وزارت راه 
و شهرس��ازی در حوزه مس��کن بود. 
بخشی نیز ش��امل حقوق شهروندی 
و پاسخگویی به انتقادات و مطالبات 
مردمی بود که براساس آنها مجموعه 
اقداماتی انج��ام گرفت که همه آنها 
نش��ان دهنده می��زان توج��ه دولت 
به خواس��ته های مردم��ی در بخش 
مسکن و همچنین تحقق وعده هایی 
بود که در ابتدای دولت به شهروندان 
قول داده شد که به سرانجام رسید. 
همچنی��ن بخش��ی از اقدام��ات نیز 
ش��امل اقدام��ات پیش��نهادی برای 
حمای��ت از مردم در بخش مس��کن 
و شهرس��ازی اس��ت که در این باره 
می توان به ایجاد نهادهای توسعه ای 
در بخش مس��کن، توسعه بازار رهن 
و تسهیالت، توس��عه بازار سرمایه و 
سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد که 

توسط دولت یازدهم محقق شد.
 

اقدامات حمایتی دولت به 
شهروندان در بخش مسکن

ایجاد نهادهای توسعه ای در بخش 
بانک توسعه ای  ایجاد  با  مس��کن نیز 
در بخش مس��کن )به منظور اجرای 
توس��عه ای در بخش  سیاس��ت های 
مس��کن و همچنی��ن ایف��ای نقش 
نه��اد توس��عه ای )بانک توس��عه ای( 
به عنوان هماهنگ کننده و تنظیم گر 
ابزارهای تأمین مالی مسکن، در یک 
منظومه تکامل یافته از ابزارها که هر 
دو بخ��ش بازار پول و بازار س��رمایه 
راه ان��دازی  و  می ش��ود(  ش��امل  را 
نهادهای ضمانتی مس��کن از جمله 
تضمین تامی��ن مالی، کیفیت، زمان 
و. . . )نهاده��ای ضمانت��ی می توانند 
محصوالت متنوع ضمانت و گارانتی 
را در بخش های کیفیت و زمان اجاره 
و حتی در حوزه های مسکن اجاره ای 
ارائ��ه کرده و ب��ه تدری��ج منجر به 
بهبود و ارتقای شاخص های کیفی و 
کمی بخش مسکن شده و در ایجاد 
ی��ک س��اختار منس��جم و نظام مند 
مؤثر واقع ش��وند. یکی از مهم ترین 
کارکردهای این نهادها، توسعه بازار 
پیش فروش مس��کن است( که همه 
آنه��ا در دولت یازده��م برنامه ریزی 
ش��د و بخ��ش عم��ده ای از آنها نیز 

محقق شد. 
همچنین نه��اد اجاره داری حرفه ای 
به منظور ارتقای بازار اجاره، شفافیت 
ب��ازار و تس��هیل فرآینده��ای اجاره 
امالک در قال��ب قراردادهای منعطف 
از مهم تری��ن کارکرده��ای ای��ن نهاد 
است و نهاد مسکن اجتماعی به منظور 
تأمین مس��کن اقش��ار کم درآمد و در 
راستای ایجاد هم افزایی بین منابع در 
اختیار نهادهای حمایتی و بهره مندی 
هدفمند از منابع یارانه ای، مؤثر خواهد 
بود، از دیگ��ر اقدامات ایجاد نهادهای 

توسعه ای در بخش مسکن بود. 

توس��عه ب��ازار رهن و تس��هیالت 
نیز با بازس��امان نظام تس��هیالتی و 
ایج��اد تناس��ب و انعط��اف در آن با 
تقاضاهای س��اخت و خرید مسکن، 
توسعه صندوق های پس انداز مسکن 
از جمل��ه صندوق ه��ای منطق��ه ای، 
توسعه انتش��ار اوراق رهنی در بازار 
ره��ن ثانوی��ه و س��ایر اوراق مبتنی 
بر بازار س��رمایه و تس��هیل استفاده 
بخ��ش  در  لیزین��گ  ش��رکت های 

مسکن به تحقق پیوست. 
توسعه بازار س��رمایه نیز با توسعه 
بازار رهن ثانویه، تقویت و گس��ترش 
و  زمی��ن  س��رمایه گذاری  صن��دوق 
س��اختمان )ب��ه منظور اس��تفاده از 
س��رمایه های خرد مردم��ی و امکان 
انتف��اع همگان از س��ودآوری بخش 
مس��کن(، تقویت و گسترش شرکت 
تامی��ن س��رمایه تخصصی مس��کن، 
راه ان��دازی صندوق ه��ای ام��الک و 
مس��تغالت و راه اندازی ش��رکت های 
مدیریت دارای��ی  )یکی از مهم ترین 
و  راه  وزارت  اختی��ار  در  مناب��ع 
شهرسازی به منظور اجرای برنامه ها 
و پیش��برد اهداف، اراضی در اختیار 
است که معموالً به صورت خام، بدون 
ایجاد انتفاع و ارزش افزوده کافی به 
فروش می رس��د و منابع قابل توجهی 
برای صرف در برنامه های حمایتی از 
این محل به دس��ت نمی آید. با توجه 
به کاهش ش��دید این دارایی کلیدی 
ط��ی دهه اخی��ر، اج��رای طرح های 
از  جلوگی��ری  و  دارای��ی   مدیری��ت 
خ��ام فروش��ی زمی��ن بس��یار حائز 
اهمیت است( و شرکت های سهامی 
پروژه ساختمان و فروش متری  )به 
منظور تس��هیل دسترس��ی همگان 
در تأمی��ن مس��کن ملک��ی و امکان 
مش��ارکت مناب��ع خ��رد مردمی در 

بخش مسکن( گسترش یافت. 
در بخش س��رمایه گذاری خارجی، 
تدوی��ن برنامه مدون برای اس��تفاده 
از تجارب کشورها در حوزه مسکن، 
اص��الح قوانی��ن مبتن��ی ب��ر جذب 
س��رمایه گذاری خارجی در راستای 
کاهش بوروکراس��ی اداری و تعیین 
دقی��ق وظای��ف هر دس��تگاه جهت 
تس��هیل و تس��ریع فرآیند و تدقیق 
فرآین��د تضامین در س��رمایه گذاری 
خارجی از راهکارها و اقدامات انجام 

شده بود. 

اقدامات مسکنی دولت در تحقق 
شعار حقوق شهروندی

دول��ت  ش��هروندی  موض��وع  در 
مس��کن  تأمی��ن  برنام��ه  یازده��م 
گروه ه��ای کم درآم��د در قال��ب دو 

برنامه مسکن حمایتی و اجتماعی را 
از طریق حمایت از س��اخت و خرید 
مسکن ملکی، ساخت مسکن ملکی- 
هزینه  کمک  پرداخت  اس��تیجاری، 
اج��اره، پرداخت وام ودیعه مس��کن 
و پرداخت کمک های  بالعوض برای 
واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی 
را در دس��تور کار قرار داد. در همین 
راستا نیز ساز و کار اجرایی در قالب 
ی��ک مصوبه هی��ات  دول��ت تعیین 
و تصوی��ب ش��د. طراحی س��ازوکار 
توزی��ع  و  متقاضی��ان  س��اماندهی 
بنیاد مسکن  برنامه توس��ط  استانی 
اقداماتی بود  از دیگر  انقالب اسالمی 

که در این زمینه انجام شد. 
برنامه مس��کن جوان��ان به منظور 
تأمی��ن مس��کن زوج های ج��وان از 
طری��ق برنامه ری��زی ب��رای اعطای 
توس��ط  مس��کن  تس��هیالت خرید 
سیس��تم بانکی کش��ور با همکاری 
س��ایر دس��تگاه ها و بانک مرکزی از 
دیگ��ر اقدامات��ی بود ک��ه در حوزه 
مس��کن با موضوع حقوق شهروندی 
به تحقق پیوس��ت. تعداد تسهیالت 
پرداخت ش��ده به زوج ه��ای جوان از 
طری��ق س��پرده گذاری در صن��دوق 
پس ان��داز یکم، ۷ ه��زار و ۳۵ فقره 
تا پایان س��ال ۹۵ تخمین زده شد. 
همچنی��ن وضعیت ش��اخص تعداد 
اخذ  برای  س��پرده های جذب ش��ده 
تس��هیالت فوق، ۱۶۰ هزار فقره در 

سال گذشته بود. 
اقدامات ش��اخص بخش مس��کن 
ش��امل بازنگری طرح جامع مسکن، 
برنامه  مس��کن اجتماعی و حمایتی، 
نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، 
افزای��ش س��قف تس��هیالت خری��د 
مس��کن، راه اندازی صندوق پس انداز 
یکم بانک مس��کن به منظور تقویت 
قدرت خرید مسکن توسط خانوار با 
اس��تفاده از پس انداز، آیین نامه ماده 
۱۴ قان��ون س��اماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مس��کن مش��تمل بر 
ش��یوه ای نوین تأمین مالی مس��کن 
از مح��ل ظرفی��ت ب��ازار س��رمایه، 
راه اندازی بازار رهن ثانویه، راه اندازی 
سرمایه، صندوق  تأمین  شرکت های 
زمی��ن و س��اختمان، اص��الح نظام 
مالیاتی و یارانه های بخش مس��کن، 
راه ان��دازی طرح تضمی��ن معامالت 
ف��روش اقس��اطی مس��کن، تدوین 
س��اختار صندوق پس انداز مس��کن 
منطقه ای به منظور کمک به احیای 
بافت فرسوده تهران، توسعه شهرهای 
جدی��د و اج��رای برنامه ه��ای حوزه 

مسکن سواحل مکران بود. 

پاسخگویی دولت به مطالبات 
مسکنی مردم

همچنی��ن در موض��وع انتق��ادات 
و مطالب��ات اصلی م��ردم در بخش 
مسکن و شهرس��ازی، دولت یازدهم 
مجموع��ه اقدامات��ی را انج��ام داد. 
مهم تری��ن انتقادات مردمی ش��امل 

موارد زیر بود: 
- نابس��امانی ب��ازار پی��ش فروش 

مسکن:
 بازار پیش فروش س��اختمان طی 
س��الیان اخیر به دلیل ع��دم وجود 
قانون و دس��تورالعمل جامع و کامل 
با نااطمینانی ه��ای فراوانی از طرف 
خریداران در انجام تعهدات از سوی 
پیش فروش��ندگان مواج��ه بوده که 
تخلف های فراوان��ی صورت پذیرفته 
اس��ت. قان��ون جدید پی��ش فروش 
ساختمان نیز حاوی مشکالتی است 
که عماًل قابلی��ت اجرا را تحت تأثیر 

قرار داده است. 
- عدم اجرای مسکن کم درآمدهای 

جایگزین مسکن مهر:
 برنامه مس��کن اجتماعی یکی از 
وعده های دولت یازدهم بوده اس��ت 
ولی این برنام��ه به دلیل عدم وجود 
مناب��ع مال��ی الزم و تخصیص منابع 
مالی موجود وزارت راه و شهرسازی 
در ح��وزه مس��کن به طرح مس��کن 
مهر، عملیاتی نش��د، ول��ی با توجه 
ب��ه اتمام بخ��ش اعظ��م پروژه های 
مسکن مهر، برنامه مسکن اجتماعی با 
هدف تأمین س��االنه۱۰۰ هزار واحد 
مس��کونی برای خانوارهای کم درآمد 
پ��س از اتمام طرح مس��کن مهر )در 
طول سال های برنامه پنجم توسعه( 
تدوی��ن ش��ده اس��ت و در ص��ورت 
تخصیص اعتب��ارت الزم، این برنامه 

اجرایی می شود. 
بودن نس��بت تس��هیالت  -پایین 

:)LTV( پرداختی به ارزش ملک
 با وجود افزایش قابل توجه قیمت 
مس��کن در سال های گذش��ته، رقم 
تس��هیالت به همان نسبت افزایش 
نیافت��ه اس��ت. طی س��ال های اخیر 
س��قف تس��هیالت مس��کن در چند 
مرحل��ه افزای��ش یافت��ه اس��ت، اما 
به رغ��م افزایش انجام ش��ده و ایجاد 
ظرفیت هایی مانند صندوق پس انداز 
 ،LTV مس��کن یکم و بهبود نسبت
این شاخص در مقایس��ه با متوسط 
جهانی همچنان عدد پایینی اس��ت 
)ب��ا توجه به تنوع تس��هیالت خرید 
مس��کن از نظ��ر س��قف و منطق��ه 
جغرافیایی این مقدار در ش��هرهای 
مختل��ف متف��اوت اس��ت و به طور 
میانگین به ۳۰درصد افزایش یافته، 

البته ب��رای زوجین جوان و از محل 
صن��دوق پس انداز یک��م این عدد به 

حدود ۵۰-۴۵ درصد می رسد.(
- باال بودن نرخ سود تسهیالت:

تس��هیالت  نامناس��ب  ش��رایط   
مس��کن در ای��ران و می��زان ن��رخ 
سود این تس��هیالت عمدتا به نظام 
تأمی��ن اعتباری، نرخ ب��االی هزینه 
پول در بانک ه��ا و تنگنای اعتباری 
آنه��ا مربوط می ش��ود که ریس��ک 
اعطای وام های کم به��ره بلند مدت 
را ناش��ی از ش��رایط کالن اقتصادی 
از جمل��ه نوس��انات تورم��ی، تغییر 
م��داوم سیاس��ت ها را افزایش داده 
اس��ت؛ باال بودن نرخ سود تسهیالت 
سبب می شود توان مالی خانوارها در 
انطباق با رقم اقساط تسهیالت باالی 
خرید مس��کن قرار نگرفت��ه و عماًل 
گروه های نیازمند از چرخه اعتباری 

تسهیالت حذف شوند. 
- باال بودن قیمت مسکن:

نمی توان انتظار داشت که با وجود 
کاه��ش ارزش پول طی س��ال های 
اخیر و حاکم بودن ش��رایط تورمی، 
قیمت در بخش مس��کن ثابت بماند. 
بخش عمده افزایش قیمت مس��کن 
طی س��ال های اخیر ناش��ی از تورم 
اس��ت، البته در برخی س��ال ها رشد 
قیم��ت مس��کن باالتر از ن��رخ تورم 
عمومی و عمدتا به دلیل محدودیت 
عرض��ه زمین، بورس ب��ازی، تقاضای 
سرمایه ای بوده است، همچنین ورود 
نقدینگ��ی به بازار مس��کن به دلیل 
نامس��اعد بودن فضای کسب و کار و 

بازارهای رقیب است. 
در بلندمدت رش��د قیمت مسکن 
و ت��ورم تقریباً برابر بوده اس��ت، اما 
برخ��الف ت��ورم، نرخ رش��د قیمت 
مس��کن از ی��ک روند ش��به هموار 
برخوردار نیس��ت، بلک��ه منحنی آن 
دارای یک روند سینوس��ی است که 
حول محور تورم نوس��ان می یابد. به 
هر حال نکته قابل توجه، فاصله قابل 
توجه قیمت مسکن با درآمد خانوار 
و سهم باالی هزینه مسکن در سبد 

هزینه خانوار است. 
- س��هم باالی هزینه مس��کن در 

سبد خانوار: 
براساس سرش��ماری سال ۱۳۹۵، 
حدود ۳۵ درصد از درآمد خانوارها، 
صرف مقوله مسکن می شود. بدیهی 
اس��ت که این رقم در کالنش��هرها و 
برای گروه های کم درآمد باالتر است. 
ای��ن رقم ب��رای کالنش��هر تهران به 

حدود ۵۰ درصد می رسد. 
- رک��ود حاک��م بر ساخت و س��از 
و معامالت مس��کن: بخش مس��کن 
طی چند س��ال گذش��ته با کاهش 
قابل توجه فعالیت مواجه بوده و این 
روند در س��ال ۱۳۹۵ نی��ز تا حدود 
زی��ادی ت��داوم یافته اس��ت. میزان 
س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی در 
ساختمان های جدید مناطق شهری 
و نیز تعداد واحد مسکونی در پروانه 
س��اختمانی مناطق ش��هری از سال 
۱۳۹۳ به بعد متداوماً کاهش داشته 
و نرخ رش��د بخش ساختمان منفی 
ب��وده اس��ت. هرچند ش��اخص های 
بخش مس��کن طی نیمه دوم س��ال 
۱۳۹۵ نش��ان از رون��د کاهنده این 
رشد منفی بخش ساختمان دارد، اما 
این بخش هنوز در ش��رایط رکود به 

سر می برد. 

وزارت راه و شهرسازی، اقدامات دولت یازدهم در حوزه مسکن را تشریح کرد

4 اقدام برای خانه دار شدن مردم

پنجمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی 
حمل و نقل ریل��ی، صنایع، تجهیزات 
و خدمات وابس��ته که به مدت چهار 
روز در مرکز دایمی نمایش��گاه های 
روز  عص��ر  ب��ود  برپ��ا  بین الملل��ی 

پنجشنبه به کار خود پایان داد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، این نمایش��گاه 
بزرگ  نمایش��گاه  دومین  به عن��وان 
حم��ل ونق��ل ریلی جه��ان روزهای 
2۵ تا 28 اردیبش��هت ماه در تهران 
برگزار ش��د و ۱۶۰ شرکت داخلی و 
۱۳۰ ش��رکت خارجی از ۱۶ کش��ور 
جه��ان در ای��ن نمایش��گاه آخرین 

دستاوردهای خود را عرضه کردند. 
در پنجمین نمایش��گاه بین المللی 
حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات 
و خدمات وابس��ته ۱۳۰ ش��رکت از 
کشورهای سوئد، س��وئیس، بلژیک، 
نیوزیلند،  اوکرای��ن،  هند،  فرانس��ه، 
ترکیه، ایتالیا، لتونی، اسپانیا، روسیه، 
جمه��وری چ��ک، چی��ن، آلمان و 
صربستان ش��رکت کردند و مقامات 
راه آهن ه��ای ایتالیا، چین، اس��پانیا، 
فرانسه و لتونی نیز در این نمایشگاه 
حض��ور داش��تند و در مجم��وع 2۴ 
میزگرد تخصصی و کارگاه آموزش��ی 
توس��ط اس��اتید ایرانی و خارجی در 

این نمایشگاه برگزار شد. 
مدی��رکل روابط عموم��ی راه آهن 
جمهوری اس��المی ایران در حاشیه 
س��ال  در  گف��ت:  نمایش��گاه  ای��ن 
تولید و اش��تغال فع��االن صنفی در 
ای��ن نمایش��گاه ت��الش کردن��د که 
بازرگانی  بخ��ش  تقویت  راهکارهای 
حمل و نقل ریلی کش��ور مورد توجه 

جدی قرار گیرد. 
ص��ادق س��کری اف��زود: امس��ال 

ای��ن نمایش��گاه با حضور گس��ترده 
ش��رکت های ریلی داخلی و خارجی 
برگزار ش��د و بسیاری از شرکت های 
معتب��ر ریل��ی جه��ان در آن حضور 
داش��تند و در این چهار روز ش��اهد 
رویداده��ای مه��م ریلی کش��ور در 

بخش های مختلف بودیم. 
وی بی��ان کرد: قراردادهای زیادی 
در بین شرکت های داخلی و خارجی 
منعقد شد و نخستین قرارداد ناشی 

از صرفه جویی های مصرف س��وخت 
در حوزه ریلی کش��ور بین س��ازمان 
بهینه سازی مصرف سوخت و شرکت 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران برای 
تأمی��ن 2۰۰ واگ��ن باری ب��ه امضا 

رسید. 
همزمان با برگزاری این نمایشگاه 
کنفران��س  پنجمی��ن  ته��ران،  در 
بین الملل��ی پیش��رفت های اخیر در 
مهندس��ی راه آهن به همراه چندین 

میزگ��رد تخصص��ی در بخش ه��ای 
مختل��ف حمل و نق��ل ریلی توس��ط 
اس��اتید داخل��ی و خارج��ی در این 
نمایش��گاه برگ��زار ش��د.  فراخوان 
ب��رای س��اخت و تولی��د تجهیزات 
مورد نیاز ش��رکت های راه آهن، مترو 
و ش��رکت های حمل و نق��ل ریل��ی، 
تخصص��ی  نشس��ت های  برگ��زاری 
ب��ا مس��ئوالن صنعت ریلی کش��ور، 
رونمای��ی از آخری��ن دس��تاوردهای 
صنعت ریلی و صنایع وابس��ته به آن 
و ارائ��ه ظرفیت های این بخش برای 
جذب س��رمایه گذاری های داخلی و 
خارجی از عمده اهداف برگزاری این 

نمایشگاه در تهران بود. 
این نمایش��گاه ب��ا حمایت وزارت 
راه و شهرس��ازی، صنع��ت، معدن و 
تج��ارت ش��رکت های عض��و انجمن 
صنایع ریلی ایران، شرکت های عضو 
انجمن صنف��ی حمل ونق��ل ریلی، 
دانش��کده فنی و مهندسی راه آهن، 
صنعتگ��ران،  و  تولیدکنن��دگان 
شرکت های خدماتی فعال در عرصه 
ش��بکه ریلی کش��ور و ش��رکت های 
ریلی در فضایی به مساحت ۳۰هزار 
مترمربع به عنوان دومین نمایش��گاه 

بزرگ ریلی جهان برگزار شد. 

پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی به کار خود پایان داد

حمل و نقل

تجارت

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعالم کرد
تصویب 13 میلیارد دالر سرمایه گذاری 

در دولت یازدهم
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در دولت 
یازدهم انجام ۱۳ میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
اقتصادی مصوب ش��ده که 8میلیارد دالر آن در حوزه های صنعت 

و معدن کشور است. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، منصور معظمی روز پنجش��نبه در پنجمین 
نمایش��گاه بین المللی حمل و نقل ریلی در جمع خبرنگاران افزود: 
از 8 میلیارد دالر س��رمایه گذاری در بخش صنعت و معدن حدود 
2میلی��ارد دالر پس از برجام بوده که یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون 

دالر آن در کشور عملیاتی شده است.
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: پس از برجام، 
ش��ش قرارداد تولید خودرو با شرکت های معتبر منعقد شده که 
قرار است ۳۰ درصد این محصوالت به بازارهای جهانی صادر شود. 
وی بر توس��عه صنعت حمل و نق��ل ریلی کش��ور تاکید کرد و 
گفت: متاس��فانه صنعت ریلی کشور متناسب با بخش های دیگر 
توس��عه نیافته و عقب مانده است و دولت یازدهم برای توسعه این 
بخش اهتمام ویژه ای دارد و در تبصره 88 برنامه شش��م توس��عه، 
دولت ش��رایط الزم را برای سرمایه گذاری در صنعت ریلی کشور 

نیز فراهم کرده است. 
معظمی افزود: س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران در 
توس��عه این بخش حلقه واسط بین شرکت های داخلی و خارجی 
اس��ت؛ تا با انتقال دانش و سرمایه شرکت های خارجی در کشور 
شرکت های داخلی بتوانند با ظرفیت های کامل فعالیت کنند، زیرا 
اکنون ش��رکت های داخلی واگن س��از در این بخ��ش با ۳۰ تا ۴۰ 

درصد ظرفیت کار می کنند. 
وی با بیان اینکه صنعت ریلی، صنعتی بسیار استراتژیک برای 
کشور است، گفت: استفاده گسترده از این صنعت هزینه های حمل 
و بار و مسافر را در کشور بسیار کم می کند، لذا دولت برای توسعه 
این بخش اهمیت زیادی قائل اس��ت و با برنامه ریزی های الزم در 

آینده شاهد توسعه آن خواهیم بود. 

یورونیوز: اقتصاد ایران در پساتحریم 
پیشرفت خوبی دارد

پایگاه خبری یورونیوز گ��زارش داد که اقتصاد ایران پس 
از توافق برجام و در پی برداش��ته ش��دن بخ��ش بزرگی از 
تحریم های هسته ای، پیشرفت خوبی داشته است.  یورونیوز 
در این گزارش به پیشرفت اقتصاد ایران در دوران پساتحریم 
پرداخ��ت و روند آن را خوب ارزیابی ک��رد. در این گزارش 
آمده اس��ت که توافق هس��ته ای ایران در زمانی انجام ش��د 
که از یک س��و مخاطرات سیاسی بسیار باال و از سوی دیگر 
درآمد اقتصادی و امکان سرمایه گذاری محدود بود، اما امروز 
با گذشت بیش از یک سال از انعقاد توافق هسته ای موسوم 
ب��ه برجام، تغیی��ر بزرگی در اقتصاد ایران روی داده اس��ت.  
براساس این گزارش، بیش از ۹۰درصد از تحریم های مربوط 
به برنامه هسته ای ایران، در پی توافق هسته ای -که تحریم 
بان��ک مرکزی ایران و بانک های دیگ��ر، تحریم فروش نفت 
و س��رمایه گذاری در پروژه های نفت��ی و گازی، حمل و نقل، 
خطوط کش��تیرانی و صنعت هواپیمایی تجاری از مهم ترین 
آنها به شمار می رود- برداشته شد. خدمات سوئیف اروپا در 
همان روز تحریم بازگردانده ش��د، اما هن��وز ارتباط کاملی 

میان بانک های ایرانی و غربی برقرار نشده است. 
یورونی��وز به حضور دوباره ش��رکت های غرب��ی در ایران 
اش��اره کرد و نوشت: فرانس��ه با فعالیت دوباره شرکت های 
خودروس��ازی رنو و پژو، حض��ورش را در ایران تثبیت کرده 
و ش��رکت ایرباس قراردادی ۱8میلیارد دالری با تهران امضا 

کرده است. حضور ایتالیا و آلمان نیز قابل ذکر است. 
براس��اس این گزارش، تحریم ها شکافی در همکاری های 
اقتصادی ایران و جه��ان ایجاد کردند. به همین دلیل زمان 
الزم اس��ت تا همه طرف ها بتوانن��د تأثیرات منفی تحریم ها 
را از بین برده و حضور س��ازنده ای در رشد اقتصادی داشته 
باش��ند.  شرکت هایی که پیش��ینه فعالیت در ایران را دارند 

زودتر توانسته اند به بازار این کشور بازگردند. 
این در حالی اس��ت که ش��رکت هایی که ب��ا فضای ایران 
آش��نایی ندارن��د، برای ورود ب��ه این کش��ور نیازمند زمان 

هستند. 
یورونیوز نوش��ت: ش��رکت های نفتی بین المللی با آگاهی 
از ظرفی��ت عظی��م س��رمایه گذاری نفتی در ای��ران، عالقه 
روزافزونی به نفت و گاز این کش��ور نش��ان می دهند. برخی 
کارشناس��ان معتقدن��د که ای��ران در جذب س��رمایه موفق 
نبوده، درحالی که صن��دوق بین المللی پول پیش بینی کرده 
که تهران به کمک س��رمایه گذاری خارجی مستقیم، شاهد 

رشد اقتصادی سریعی در بخش غیرنفتی خواهد بود. 

مرکز آمار اتحادیه اروپا اعالم کرد
ایتالیا، شریک اول تجاری ایران در 

اتحادیه اروپا
ایتالیا در س��ه ماهه نخست س��ال جاری میالدی  )2۰۱۷(، 
شریک اول تجاری جمهوری اسالمی ایران در میان کشورهای 
عض��و اتحادیه اروپا ش��د.  مرکز آمار اتحادی��ه اروپا اعالم کرد 
که حجم مبادالت میان ایران و ایتالیا در س��ه ماهه نخس��ت 
2۰۱۷ به یک میلیارد و 2۰۰ میلیون یورو رس��یده اس��ت که 
از ای��ن میزان 8۰۰ میلیون یورو به ص��ادرات ایران به ایتالیا و 
۴۰۰ میلیون یورو مربوط به واردات ایران از این کش��ور است.  
براساس این آمار، ایتالیا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، 
ش��ریک اول تجاری ایران است و کشورهای فرانسه و آلمان به 
ترتیب در مکان های دوم و سوم قرار گرفته اند.  حجم مبادالت 
ایران و اتحادیه اروپا در دو س��ال گذشته به سرعت رشد کرده 
و به وی��ژه مبادالت ایران و ایتالی��ا طی این مدت با 2۰۰درصد 
رشد همراه بوده است.  در ۱۰ سال اخیر در مبادالت دوجانبه 
می��ان ایران و ایتالیا، تراز مثبت تج��اری همواره به نفع ایتالیا 
ب��ود درحالی که اکنون و در س��ه ماهه اول س��ال 2۰۱۷ این 
تراز به س��ود ایران مثبت شده اس��ت و روند کنونی ادامه پیدا 
 می کند.  حجم مبادالت ایران و ایتالیا در سال 2۰۱۵ میالدی 
یک میلی��ارد و ۷۰۰ میلیون یورو بود ک��ه از این میزان ۵۰۰ 
میلیون یورو صادرات ایران به ایتالیا و مابقی مربوط به واردات 
ایران از این کش��ور بود.  برای صنایع اروپایی که مش��تاقانه در 
پی یافتن بازارهای جدیدی هستند، ایران به مثابه یک فرصت 
طالیی است. تا سال گذشته میالدی ایتالیا پس از آلمان شریک 
دوم تجاری ایران در اروپا بود.  در سال 2۰۱۱ مبادالت تجاری 
بین ایران و ایتالیا از مرز تاریخی ۷میلیارد یورو گذشت و پس از 
اعمال تحریم ها در سال 2۰۱۳، به یک میلیارد و 2۰۰ میلیون 
یورو س��قوط کرد. به گزارش اتاق بازرگانی ایتالیا-ایران، سطح 
مبادالت بین دو کش��ور بار دیگر رو به افزایش گذاش��ته و در 
سال 2۰۱۵ از مرز یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو عبور کرد. 

مسکن

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد 
تحویل 1۲۴هزار واحد مسکن مهر 

باقی مانده تا پایان امسال
قائم مق��ام وزیر راه و شهرس��ازی عنوان ک��رد از مجموع 
واحدهای مسکن مهر ۱2۴هزار واحد باقی مانده که امسال 

با تالش مضاعف دستگاه های ذی ربط افتتاح خواهند شد. 
احم��د اصغری مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی 
در امور مس��کن مهر در حاش��یه مراس��م تحوی��ل و افتتاح 
۱۱۷۵ مس��کن مهر در ش��هر جدید پردیس در گفت وگو با 
پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی عنوان کرد: از مجموع 
واحدهای مس��کن مهر، س��اخت یک میلی��ون و ۹۴2 هزار 
واح��د به اتمام رس��یده و یک میلی��ون و 8۳۳ واحد افتتاح 
ش��ده اس��ت. ۱2۴هزار واحد باقی مانده که امسال با تالش 
مضاعف دستگاه ها و نهادهای ذی ربط افتتاح و تحویل داده 

خواهد شد. 
اصغری مهرآبادی ب��ا بیان اینکه در ش��هر جدید پردیس 
ساخت ۵۰هزار واحد از مجموع 82هزار واحد مسکن مهر به 
پایان رس��یده، گفت: نیمه اول خرداد ۳۰۰۰ واحد دیگر در 
این شهر افتتاح می ش��ود و به مرور در فواصل زمانی مرتب 

شاهد افتتاح واحدهای مسکن مهر پردیس خواهیم بود. 
قائم مق��ام وزی��ر راه و شهرس��ازی در امور مس��کن مهر 
همچنی��ن عنوان کرد: دولت برای اتمام پروژه های مس��کن 
مه��ر در مجموع ۵۵ه��زار و ۵۰۰میلیارد توم��ان وام بانک 
مس��کن در نظر گرفته ک��ه حدود ۴8 هزار میلی��ارد تومان 
آن پرداخت ش��ده که با احتس��اب وام سایر بانک ها ۵۰هزار 
میلی��ارد تومان می ش��ود.  وی گفت: امس��ال ب��رای تأمین 
زیرس��اخت های مس��کن مهر 8۰۰میلیارد توم��ان اعتبار را 
دولت تصویب کرده و اسناد خزانه در اختیار وزارت نیرو قرار 
گرفته است. در پردیس نیز تمام زیرساخت ها توسط شرکت 
عمران ش��هر جدید فراهم می ش��ود به ع��الوه 2۰۰میلیارد 
تومان نیز از اس��ناد خزانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
قرار گرفته که از این مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان آن در اختیار 
ش��رکت عمران شهر جدید پردیس و مابقی در اختیار سایر 
شهرهای جدید برای تکمیل و افتتاح واحدهای مسکن مهر 

و تأمین زیرساخت های مورد نیاز قرار داده ایم. 

توصیه به گردش مالی در بازار مسکن
رونق به قیمت تورم

ی��ک عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت در 
صنعت ساختمان میل به ساخت کمتر شده، به همین دلیل 
بای��د روش های��ی ایجاد کنیم که برای مس��کن های موجود 

گردش ایجاد شود. 
محمدرضا زهره وندی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران در گفت وگو با خبرآنالین، با طرح پیشنهادی برای از 
بین رفتن رکود مس��کن اظهار داشت: مشکل مسکن، چند 
وجهی اس��ت؛ یک وجه آن تولید ساختمان و تولید مصالح 
اس��ت و بخش دیگر به س��طح درآمدی م��ردم و توانایی در 
خرید مرتبط اس��ت.  وی با اش��اره به تصمی��م دولت برای 
افزایش وام های مس��کن و مدت زمان بازپرداخت آن، عنوان 
کرد: مقدار وام در کالنشهرها با شهرهای کوچک باید تفاوتی 
داشته باشد، با وام های 8۰ الی ۱۰۰ میلیون که وجود دارد 
اکثرا شهرستان ها و شهرها می توانند در بازار حرکتی داشته 
باش��ند اما در کالنشهر با این وام نمی توان کاری کرد و باید 
تجدیدنظر برای کالنشهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان 
و ... شود.  زهره وندی با بیان اینکه رونق در مسکن مستقیم 
از می��زان درآمد مردم تأثیر می پذیرد، یادآور ش��د:» اگر در 
زمینه اش��تغال زایی موفق باشیم در زمینه مسکن نیز موفق 
خواهی��م ب��ود.« وی عنوان کرد: هر چن��د در زمینه مصالح 
ساختمانی و فوالد رشد خوبی داشتیم، ولی رشدی نبوده که 
در مسکن تأثیری بگذارد. در سال ۹۵ در صنعت ساختمان، 
۳۶ الی ۳۷ هزار دستگاه آسانسور داشتیم و همچنان باالی 

۹۰درصد ساختمان های جدید کشور آسانسور نیاز دارند. 
زهره ون��دی با بی��ان اینکه یکی از دالی��ل رکود در صنعت 
ساختمان کاهش میل به ساخت است، خاطرنشان کرد: باید 
روش هایی ایجاد کنیم که برای مس��کن های موجود گردش 
ایجاد ش��ود. درواقع ش��رایط بازار مسکن به  گونه ای  است که 
فنر آن فشرده شده و حتی به قیمت تورمی هم ممکن است 
این آزاد شدن فنر ایجاد کند، باید در این بخش گردش ایجاد 
ش��ود.  وی خاطرنشان کرد: اگر در بازار مسکن گردش ایجاد 
ش��ود، تمام صنایع را تحت الشعاع خود قرار می دهد؛ رونق در 
مسکن در زمینه اش��تغال، تولید ناخالص ملی و تولید داخل 
مؤثر خواهد بود. نباید بترس��یم از تورمی که در مسکن ایجاد 
خواهد شد، بلکه با همراهی دولت باید به سمتی برویم که در 

خریدوفروش مسکن گردش بیشتری ایجاد شود. 

معاون وزیر راه و شهرسازی: 
۲۰۰۰ واحد روستایی خراسان شمالی 

نیازمند احداث مجدد است 
معاون امور مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی 
گفت:خس��ارت هایی که بر اثر زلزله اخیر در محدوده شهری 
وارد ش��ده قابل کنترل اس��ت و این نش��ان می دهد دانش 
مهندس��ی در کش��ور ما در حال رشد اس��ت، ولی هنوز به 
ایده آل ها نرس��یده ایم.  به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و 
شهرس��ازی، حامد مظاهریان گفت: خراسان شمالی استانی 
اس��ت که همیشه مستعد زلزله بوده و باید آمادگی الزم در 
برابر این بحران را داشته باشد. در بازدیدهایی که از خراسان 
ش��مالی صورت گرفته است به بعضی از زیرساخت ها آسیب 
وارد ش��ده بود و پل ها و راه ها در جاهایی ریزش داشتند که 
اداره کل راه و شهرس��ازی مس��یرها را باز کرد و حرکت به 

سمت بازسازی این مسیرها شروع شده است. 
وی گفت: در بازدید از مس��کن روستایی نیز ۴۰۰۰ واحد 
شناسایی شده اند که نیمی نیاز به احداث مجدد و نیمی نیاز 
به مرمت و بازس��ازی دارند تا هرچه زودتر جریان زندگی به 
اینها بازگردد.  وی در مورد مس��کن مهر گلس��تان شهر نیز 
گفت: در این س��ایت نیز آس��یب ها قابل رویت بود و حدود 
بی��ش از ۱۰۰۰ واحد بر اثر زلزله آس��یب دیده اس��ت ولی 
خوش��بختانه این آسیب ها سازه ای نبوده اند که ساختمان را 

در خطر قرار بدهند.
 فق��ط تع��دادی از واحده��ا را مش��کوک هس��تیم ک��ه 
ش��اید آس��یب جدی دیده باش��ند و قرار اس��ت دوباره تیم 
تخصصی تری بازدید از ای��ن واحدها را انجام دهد، تعدادی 
از ای��ن واحدها دچار ریزش و ترک ش��ده ک��ه باعث ایجاد 
رعب و وحش��ت در س��اکنین ش��ده اس��ت و ما نیز به آنان 

حق می دهیم. 
مظاهریان اظهار داش��ت: ما پیگیر نظام تأمین مالی برای 
جبران این خس��ارات هس��تیم تا بخش هایی را از طریق وام 
بالعوض و بخش هایی را نیز از طریق وام کم بهره انجام دهیم. 
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در حال��ی ک��ه آماره��ا حکایت از 
کاه��ش 40 درصدی واردات کاال در 
چهار سال گذشته دارد، در این دوره 
زمانی درآمدهای ناش��ی از کاالهای 
واردات��ی 150درصد رش��د داش��ته 

است. 
به گزارش ایرنا، هم��واره از کاهش 
ی��ا افزای��ش واردات به عن��وان یک��ی 
از پیش ش��رط های ت��راز تج��اری هر 
کش��وری یاد می کنند. مقایسه میزان 
واردات کاال در دول��ت دهم و یازدهم 
حکایت از آن دارد که برخالف ادعای 
برخی منتقدان در دولت یازدهم نه تنها 
می��زان واردات افزایش نداش��ته بلکه 
تدبیر و برنامه ریزی های تیم اقتصادی 
درآمدهای  افزای��ش  موج��ب  دولت، 

ناشی از واردات کاال شده است. 

 بررسی آمار واردات دولت
 دهم و یازدهم 

بر پایه آمار گمرک ایران در س��ال 
1388، میزان واردات کاال به کشور 
در ای��ن س��ال 55 میلی��ارد و 287 
میلی��ون دالر بوده که موجب ش��د 
تراز تج��اری ای��ران همچنان منفی 
باش��د. این رون��د در س��ال 1389 
نه تنها کاهش نیافت بلکه برپایه آمار 
موج��ود در تجارت خارجی کش��ور، 

واردات در ای��ن س��ال در حدود 10 
میلی��ارد دالر افزایش پی��دا کرد اما 
تراز تج��اری ای��ران همچنان منفی 

ماند. 
در ادام��ه در س��ال 1390 میزان 
واردات ایران ب��ه 61میلیارد و 808 
میلیون دالر رسید و در سال 1391 
نیز 53 میلیارد و 451 میلیون دالر 

انواع کاال به ایران وارد شد. 
همچنین براس��اس این آمارها در 
س��ال 1392 و در نخستین سال از 
آغاز ب��ه کار دولت یازده��م، میزان 
واردات ای��ران به 49 میلیارد و 709 
میلیون دالر رس��ید. این آمار از تراز 
تج��اری منف��ی 7 میلی��ارد و 861 
میلیون دالری کشور حکایت دارد. 

آم��ار واردات در س��ال دوم دولت 
یازدهم بازهم افزای��ش پیدا کرد، تا 
جایی که بی��ش از 53 میلیارد دالر 
در این س��ال کاال وارد ایران شد. در 
س��ال 1393 گرچه ارق��ام واردات و 
صادرات غیرنفتی کش��ورمان بسیار 
نزدیک ب��ود، اما در نهای��ت کارنامه 
تج��ارت خارجی ایران ب��ا 3 میلیارد 
و 8 میلیون دالر کسری، بسته شد. 
برنام��ه دولت یازدهم برای کاهش 
میزان واردات کاال به کشور در سال 
94 به بار نشست و در این سال پس 

از گذشت 35 سال از انقالب اسالمی، 
تجارت خارجی کشور برای نخستین 
ب��ار با تراز بازرگان��ی مثبت به پایان 
رس��ید. در س��ال 1394 درحالی که 
41 میلیارد و 490 میلیون دالر انواع 
کاال به کش��ورمان وارد شده بود، اما 
در مقابل 42میلیارد و 414 میلیون 
دالر انواع کاالی غیرنفتی از ایران به 

سایر کشورها صادر شد. 
روند موفقیت آمی��ز کنترل کاالی 
وارداتی در س��ال 95 ادامه داش��ت 
تا جای��ی که در این س��ال صادرات 
غیرنفت��ی ای��ران ب��ه 43 میلیارد و 
930 میلی��ون دالر رس��ید و در این 
م��دت 43 میلی��ارد و 684 میلیون 
دالر انواع کاال وارد کش��ور ش��د و با 
توجه به ارقام یادش��ده در این مدت 
مازاد تراز تجاری کشورمان به 246 

میلیون دالر رسید. 

کاهش میزان واردات و افزایش 
درآمد کاالهای وارداتی 

یک��ی از مهم تری��ن کارهای��ی که 
همزمان با کاهش واردات انجام ش��د، 
افزایش درآم��د دولت از محل واردات 
کاال ب��ود. درحالی که تا پیش از دولت 
یازده��م واردات کاال تنه��ا 7 ه��زار 
میلی��ارد توم��ان برای کش��ور درآمد 

داشت اما با برنامه ریزی تیم اقتصادی 
دولت، این میزان به 18 هزار میلیارد 
تومان رس��ید.  افزایش 150 درصدی 
درآمد دولت از مح��ل واردات کاال در 
سه س��ال گذش��ته در حالی رخ داده 
اس��ت که می��زان واردات کاال در این 
دوره زمانی کاهش بسیار چشمگیری 
داشت. افزایش همزمان درآمد دولت از 
محل واردات کاال و کاهش نرخ تورم و 
ثبات اقتصادی نشان دهنده سالم سازی 
فضای اقتصادی کشور و بهبود وضعیت 

در این حوزه است. 

چگونگی افزایش درآمد وارداتی 
دولت 

ش��اید این پرسش برای مخاطبان 
پی��ش بیاید ک��ه چگونه ب��ا کاهش 
می��زان واردات و ثب��ات قیمت این 
کااله��ا در داخل، درآم��د دولت در 
این زمینه افزایش پیدا کرده است؟ 
برای پاسخ به این پرسش الزم است 
نگاهی به سختگیری های گمرک در 

این زمینه داشته باشیم. 
یکی از مهم ترین زیرس��اخت های 
توس��عه ص��ادرات غیرنفت��ی، ایجاد 
یک گمرک ش��فاف، نوی��ن و مدرن 
بارنامه،  الکترونیک��ی  اتصال  اس��ت. 
درگاه خ��روج هوش��مند، راه اندازی 

بزرگ تری��ن بانک اطالع��ات تجارت 
خارجی، دریافت گواهی بازرس��ان از 
طریق س��امانه جامع ام��ور گمرکی، 
اطالعات  الکترونیک��ی  تب��ادل  آغاز 
می��ان س��ازمان بنادر و کش��تیرانی 
ب��ا گمرک، س��امانه رص��د کاالهای 
ترانزیتی، راه اندازی سامانه پیشخوان 
نظ��ارت  الکترونیک��ی،  خدم��ات 
الکترونیک��ی در گمرک و کیف پول 
الکترونیک��ی مهم ترین اقداماتی بود 
که در دولت یازدهم برای تسهیل در 

تجارت خارجی انجام شد. 
توانس��ت  دول��ت همچنین  ای��ن 
با اس��تقرار س��امانه جام��ع گمرک 
و پنج��ره واح��د تج��ارت فرامرزی، 
از 26  را  واردات  تش��ریفات  زم��ان 
روز به  س��ه روز کاهش داده و برای 
ص��ادرات نیز از هفت روز به یک روز 
کاهش یافت که باعث شد در زمینه 
تجارت خارجی به میزان 23 درصد، 

صرفه جویی شود. 
بن��ا بر آمار اعالم ش��ده از س��وی 
در  روزه   23 صرفه جوی��ی  دول��ت، 
ترخی��ص کااله��ای وارداتی موجب 
ش��د رقمی نزدیک ب��ه 10 میلیارد 
دالر یعن��ی نزدی��ک ب��ه 400 هزار 
واردات  بخ��ش  ری��ال در  میلی��ارد 

درآمدزایی صورت گیرد. 

چگونه باوجود کاهش میزان واردات، درآمد وارداتی دولت افزایش یافت؟ 

فرصت سازی اقتصادی با کاهش واردات

در زم��ان اس��تقرار دول��ت یازده��م بیش از 
300 ه��زار فرصت ش��غلی ناش��ی از بهره برداری 

طرح های نیمه تمام ایجاد شده است. 
به گ��زارش ایس��نا، ایجاد اش��تغال در بخش 
صنعت و مع��دن یکی از موارد مه��م در فرآیند 
اشتغال زایی به ویژه برای نیروهای فارغ التحصیل 
و ماهر در کشور است که می تواند سهم بسزایی 
در افزایش اش��تغال جوانان داشته باشد، بنابراین 
توجه به واحدهای ایجادی و توسعه ای در بخش 
صنعت و معدن یکی از شاخص های تأثیرگذار در 

اشتغال زایی محسوب می شود. 
روند اشتغال ناشی از ایجاد و توسعه واحدهای 
صنعتی در مورد واحدهای »ایجادی« به گونه ای 
بوده که طی سال 1390 ،76 هزار و 943 شغل، 
در س��ال 1391 ،55 هزار و 721 شغل، در سال 
1392 ،50هزار و 715 ش��غل، در س��ال 1393  
50هزار و 820 ش��غل، در سال 1394 ،51 هزار 
و 427 ش��غل و در سال 1395 ،58 هزار و 825 

شغل ایجاد شده است. 
همچنین در واحدهای »توس��عه ای« در سال 

1390 ،31 هزار و 516 ش��غل، در س��ال 1391 
16 هزار و 658 شغل، در سال 1392 ،26 هزار و 
931 شغل، در سال 1393 ،32 هزار و 60 شغل، 
در س��ال 1394 ،27 هزار و 429 شغل و در سال 

1395 ،32 هزار و 628 شغل ایجاد شده است. 
عالوه بر این مجموع اش��تغال ناشی از ایجاد و 
توس��عه واحدهای صنعتی در سال 1390 ،108 
هزار و 459 ش��غل، در س��ال 1391 ،72 هزار و 
379 ش��غل، در س��ال 1392 ،77 ه��زار و 646 
ش��غل، در س��ال 1393 ،82 هزار و 882 شغل، 
در س��ال 1394 ،78هزار و 856 شغل و در سال 
1395 ،91 هزار و 453 شغل ایجاد شده است. 

این در حالی است که طی مدت زمان استقرار 
دول��ت یازدهم بیش از 300 هزار فرصت ش��غلی 
اشتغال مستقیم ناشی از بهره برداری از طرح های 
نیمه تمام اعم از ایجادی و توسعه ای شکل گرفته 

است. 
همچنین سهم اشتغال در بخش صنعت و معدن 
از کل اش��تغال کش��ور طی س��ال های 1390 تا 

1394 بین 16 تا 18 درصد بوده است. 

خبر

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی خبر داد
 خرید هواپیمای میتسوبیشی

فعال منتفی است
قائ��م مقام وزیر راه و شهرس��ازی در امور بین الملل اعالم کرد 
فعاًل خرید هواپیماهای شرکت میتسوبیشی ژاپن متوقف شده و 
برنامه ای برای آن وجود ندارد.  اصغر فخریه کاشان در گفت وگو 
با ایس��نا، با بیان این مطلب اظهار کرد: در طول ماه های گذشته 
بس��یاری از ش��رکت های ایرانی مذاکرات خود را با شرکت های 
هواپیماسازی بین المللی آغاز کردند که نهایی شدن قراردادهای 
خرید هواپیما از س��وی ایران ایر با شرکت های ایرباس و بویینگ 
حاصل این مذاکرات است، همچنین در کنار آن شرکت آسمان 
توانسته مذاکرات انجام دهد.  وی با بیان اینکه ایرالین های ایرانی 
نی��ز به تالش خ��ود برای خرید هواپیما ادام��ه می دهند، گفت: 
وزارت  راه تالش می کند در صورتی که حمایت امکان تس��هیل 
در کار ایرالین ها وجود داش��ت با آنها همکاری و شرایط را برای 
رس��یدن به توافق نهایی آماده کند.  به گفته قائم مقام وزیر راه 
و شهرسازی، هرچند هنوز مذاکرات دیگر ایرالین ها برای خرید 
هواپیما به نتیجه نرسیده، اما شرایط برای رسیدن به توافق نهایی 
همچنان بررسی می ش��ود و امیدواری های زیادی در این زمینه 
وجود دارد.  فخریه کاش��ان در پاسخ به این سوال که چه میزان 
امکان رسیدن به قرارداد نهایی با شرکت میتسوبیشی ژاپن وجود 
دارد؟ نی��ز گفت: در حال حاضر ش��انس رس��یدن به توافق این 

شرکت وجود ندارد و فعاًل خرید هواپیما از آنها منتفی است. 

۷ فروند هواپیمای نو و اشتغال زایی برای ۷ هزار نفر
فخریه کاش��ان همچنین از اشتغال زایی برای 7 هزار نفر در 
پی ورود هفت فروند هواپیمای نو به کش��ور خبر داد و گفت: 
ورود هف��ت فروند هواپیما به کش��ور آن هم به صورت خرید 
مستقیم و با کوتاه کردن دست واسطه ها به ایجاد اشتغال برای 
7هزار نیروی انسانی می انجامد که نمونه بارز اقتصاد مقاومتی 
اس��ت.  اصغر فخریه کاش��ان درباره چهار فروند هواپیمای نو 
س��اخت ش��رکت فرانس��وی- ایتالیایی  »آ. تی. آر« افزود: این 
هواپیماها با خرید و پرداخت مستقیم و بدون هیچ واسطه ای 
وارد کش��ور شده اس��ت که از آن می توان به عنوان بزرگ ترین 
فرصت حمل و نقل هوایی نام برد، ضمن اینکه ورود هفت فروند 
هواپیما بعد از برجام مهم ترین اقدام ما برای استفاده از فضای 
پس��ابرجام در صنعت حمل و نقل هوایی است.  این مسئول به 
مشکالت ناوگان هما در دوره تحریم اشاره کرد و افزود: ناوگان 
هما با تالش بس��یار در دوران تحریم سرپا ماند و امروز با این 

خریدهای هوایی بازده کاری هما گسترش می یابد. 
فخریه کاشان بیان کرد: خرید هواپیما اعتماد به هواپیمایی 
اس��المی ایران را در جهان باال برد. بیمه و بانک های متعددی 
امروز با ایران ارتباط دارند و دولت های خارجی مجبور می شوند 

مجوزهایی را صادر کنند که برای معامالت الزم است. 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل مجموعه این 
رفتارها را نشان دهنده افزایش اعتماد به ایران در سطح جهان 
دانست و گفت: پشت پرده نقل و انتقاالت مالی، پیچیدگی های 
فنی و حقوقی زیادی داش��ت که با تعامل و همکاری دوستان 
برطرف شد.  وی گفت: وزیر راه و شهرسازی با جسارت، شجاعت 
و اعتق��اد کار خرید هواپیما را دنبال کردند و خارج از هرگونه 
بحث سیاسی وظیفه دارم از ایشان به سبب تالش برای آبادانی 
صنعت حمل و نقل هوایی تشکر کنم.  گفتنی است که با تحویل 
این چهار فروند هواپیمای آ. تی. آر )شرکت زیرمجموعه ایرباس( 
در مجموع پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و 
لغو تحریم های هسته ای علیه کشور، هفت فروند هواپیمای نو 
و با فناوری روز از معتبرترین شرکت های هواپیماسازی جهان 
وارد ناوگان هوایی کش��ور ش��د.  دو ماه پ��س از اجرای برجام  
)دی ماه 1394(، حس��ن روحانی، رئیس جمه��وری ایران در 
رأس هیاتی سیاسی و اقتصادی در اسفندماه 1394 به کشور 
فرانس��ه رفت و در این س��فر پیش قرارداد خرید یکصد فروند 
هواپیمای ایرباس بین شرکت ایران ایر و شرکت هواپیماسازی 
ایرباس فرانسه منعقد شد.  با نهایی شدن این قرارداد، نخستین 
فروند از هواپیماهای321 خریداری ش��ده از ایرباس در اواخر 
دی ماه 1395 وارد ناوگان هوایی ایران ایر شد. پس از آن یک 
فروند هواپیمای 330 در اسفندماه 1395 و یک فروند دیگر از 
این نوع در پنجم فروردین ماه س��ال 1396 وارد کشور شد تا 
در مسیرهای داخلی و بین المللی پروازهای خود را آغاز کنند. 

نفت

موتور اوپک دوباره به حرکت می افتد؟ 
کاهش مجدد قیمت نفت و کمرنگ شدن تأثیر تصمیم 
ماه نوامبر س��ال گذش��ته میالدی س��بب کاهش تولید و 
افزایش نس��بی قیمت ها ش��د. حاال اعض��ای اوپک مجددا 
تصمی��م دارن��د درباره تمدی��د یا عدم تمدی��د این توافق 

تصمیم بگیرند. 
ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، تحلیلگران معتقدن��د که تأثیر 
تواف��ق کاهش تولید نفت اوپک در بازار کامال از بین رفته 
است. ترس و دلهره ای که برای کاهش مجدد قیمت نفت 
در بازار حاکم ش��ده، باعث شده است قیمت نفت خام به 
45.54دالر کاه��ش یابد. خیل��ی از فعاالن اقتصادی برای 
چنین روزهایی آمادگی نداش��تند آمریکا با این سرعت و 
شیب تندی که در حال حاضر دارد، به بازار نفت بازگردد. 
اگرچه برخی کش��ورهای عضو اوپک موافق کاهش تولید 
هس��تند، اما تصمیم ایران در تمدید تواف��ق نوامبر یا لغو 
احتمالی آن بسیار مؤثر خواهد بود. ایران در توافق نوامبر 
موفق ش��د تنها کش��وری باش��د که تولید خود را کاهش 
ندهد، با این حال در پایان مدت زمان توافق نوامبر که در 
اواخر ماه مه  به پایان می رس��د، مشخص نیست ایران چه 
موضع��ی خواهد گرفت. اگر با کاهش تولید موافق باش��د، 
تولید نفت ایران روزی 4میلیون بشکه خواهد ماند، در غیر 
این  صورت باید دید آیا مقامات وزارت نفت برنامه افزایش 

تولید را اجرا خواهند کرد یا خیر. 
ای��ن کاهش قیمت نف��ت در ماه جاری از نوامبر س��ال 
گذش��ته بی س��ابقه ب��وده اس��ت. کارشناس��ان می گویند 
زمانی ک��ه قیمت نفت به 30 الی 40 دالر برس��د س��هام 
دچار مش��کل خواهد ش��د. قیمت نفت در تابستان امسال 
ممکن اس��ت به 39 دالر و 30 سنت هم برسد، اما در این 
بخش بیشتر از خود نفت، سهام نفت در بازار آسیب جدی 

خواهد دید و افت شدیدی را در پیش خواهد داشت. 
بن��ا به گفت��ه تحلیلگران ب��ازار نفت، ای��ن ناامیدی در 
ب��ازار ایجاد ش��ده که کاه��ش تولیدهای اوپ��ک و دیگر 
تولیدکنندگان هیچ تأثیری بر کاهش س��طح ذخایر نفت 
جهان نداش��ته است و به نظر می رسد بازار بیش از میزانی 
که برخ��ی پیش بینی می کردند، از وضعیت متوازن فاصله 

خواهد گرفت. 
در حالی که انتش��ار خبرهایی از کاهش تولید اوپک در 
اوایل ماه ژانویه موجب ش��د قیمت نفت به باالترین رقم ها 
از ج��والی 2015 به این طرف برس��د، این افزایش قیمت 
موجب تش��ویق ش��رکت های نفتی آمریکا ب��ه تولید نفت 

بیشتر شد. 
همین اتف��اق موجب ش��د اوپکی ها دوب��اره به حرکت 
دربیایند. کش��ورهای صادرکننده نف��ت، تولید خود را در 
ماه آوریل بیشتر کاهش داده اند تا تعهدات عقب مانده آنها 

تکمیل تر شده و عمل به تعهدات اوپک کامل تر شود. 
ش��رکت های نفتی و ردیابی کش��تی ها نشان داد در ماه 
گذش��ته میزان حجم تولید اوپک با کاهش 40 هزار بشکه 
در روز به 31 میلیون و 895 هزار بش��که در روز رس��ید. 
کش��ورهای عضو اوپ��ک دوباره در 25م��ه  در وین اتریش 
گردهم می آیند که تصمیم بگیرند آیا توافق اوپک را برای 

نیمه دوم سال تمدید کنند یا خیر. 
این در حالی اس��ت که گمانه زنی ه��ا برای تمدید توافق 
ماه ژانویه اوپک که منجر به کاهش تولید شد، ادامه دارد. 
هدف نخس��ت از اتخاذ سیاس��ت کاهش تولید این بود که 

بازار بار دیگر متعادل شود و قیمت ها باال برود. 
این راهبرد در ابتدا اثر مثبتی برجا گذاشت اما سنجش 
اثرگ��ذاری نهای��ی آن با دش��واری روبه رو اس��ت چرا که 
موجودی ذخای��ر تدریجا کاهش یافته، ام��ا محموله های 
نفت ارسالی در جهان روندی افزایشی داشته است. تولید 
جدید خارج از اوپک به وی��ژه در ایاالت متحده موجب باال 

ماندن ذخایر جهانی شده است. 
ای��ن اعتقاد کل��ی وج��ود دارد که اعض��ای اوپک لزوم 
کاه��ش تولید را قبول دارند و برخی نی��ز آن را احتمالی 
صددرصدی می دانند. برخی نیز بر این باورند که روس��یه، 
کش��وری خ��ارج از اوپک که همکاری اش ب��رای موفقیت 
راهب��رد اوپ��ک از اهمیت حیاتی برخوردار اس��ت، هنگام 
طرح موضوع کاهش مجدد از آن س��رپیچی کند، اما این 
باور هفته گذشته که رئیس جمهور روسیه به رعایت تقریباً 

صددرصدی تصمیم پیشین اذعان کرد، کمرنگ شد. 
اکنون کامال روش��ن اس��ت که اعضای اوپک در اجالس 
آت��ی، تصمیم به تمدید سیاس��ت کاه��ش تولید خواهند 
گرفت، اما س��وال این اس��ت که آیا این کاه��ش تولید از 
طرف اوپک، اثرگذاری این سازمان بر بازار را اثبات خواهد 

کرد یا خیر. 
از طرفی اداره اطالعات انرژی آمریکا در آستانه برگزاری 
نشس��ت اوپک و تصمیم گیری درباره تمدید توافق کاهش 
تولید، ی��ک خبر ناخوش��ایند برای بازار داش��ت. گزارش 
ماهان��ه وزارت انرژی آمریکا ای��ن نگرانی را ایجاد کرد که 
تالش های اوپک برای بازگرداندن تعادل به بازار نفت ناکام 
بماند. طبق گزارش چش��م انداز کوتاه مدت بازار انرژی که 
توس��ط وزارت انرژی آمریکا منتشر شده، پیش بینی شده 
است تولید نفت خام ایاالت متحده در سال 2017 با یک 
درصد افزایش نسبت به پیش بینی قبلی به 9.31 میلیون 

بشکه در روز برسد. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه وزرای نفت ع��راق و الجزایر 
اعالم کردند که کش��ورهای تولیدکننده نفت برای تمدید 
کاهش تولید در نیمه دوم س��ال جاری میالدی، به اجماع 
رس��یده اند و این موضوع به طور رس��می در نشس��ت آتی 
اوپ��ک اعالم می ش��ود. همچنین وزرای نفت عربس��تان و 
روس��یه در بیانیه ای اعالم کردند ک��ه کاهش تولیدات به 
رهبری اوپک از میانه امس��ال تا مارچ 2018 ادامه خواهد 

یافت. 
البت��ه اقتصاددان ها ب��ر این باورند که حت��ی با افزایش 
کاهش تولید توس��ط اوپ��ک باز هم آینده اوپک روش��ن 
نخواهد بود. کنستانتینوم ونتیس، اقتصاددان ارشد معتقد 
است: »احتمال اینکه در جلسه 25 مه  توافق ادامه کاهش 
تولید تصویب شود زیاد است ولی شرایط برای این کارتل 

به نظر خوب نمی رسد.«
او افزود: »در س��ال 2018 انتخ��اب، برای اعضای اوپک 
بین حفظ قیمت نفت یا س��هم در بازار سخت تر می شود، 
البته این در حالی است که تقاضای جهانی ناگهان افزایش 

پیدا نکند.«
از ط��رف دیگر برخ��ی تحلیلگران می گوین��د اگر اوپک 
می خواهد شرایط بازار را بهبود ببخشد، باید کاهش تولید 

خود را در بازار دو برابر کند. 
ادامه کاهش در نیمه دوم س��خت تر خواهد بود. کاهش 
مج��دد تولید فداکاری های زیادی را ب��ا خود همراه دارد. 
مثاًل باید ص��ادرات را کم کنند و در عین حال تولید نفت 
را به ش��دت کاهش دهند. باید گفته ش��ود که با تمام این 

ریسک ها، شاید این توافق برای بار دوم نتیجه ندهد. 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران از 
ثبت ن��ام بیش از 2هزار نفر از نخبگان مهارتی در 
شبکه نخبگان مهارتی خبر داد و بر لزوم توجه به 

مهارت آموزی به جای مدرک گرایی تأکید کرد. 
مجید تهرانیان در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره 
به آغاز فعالیت ش��بکه نخبگان و فعاالن مهارتی، 
اظهار کرد: در حال حاضر یکی از خألهای موجود 
در بازار کار، عدم اتصال مهارت آموزان با بازار کار 
است که س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای در این 
زمینه اقدام ب��ه راه اندازی س��ایتی برای معرفی 

توانمندی های افراد دارای مهارت کرده است. 
وی امکان دسترس��ی کارفرمای��ان را از جمله 
مزایای این سایت برشمرد و افزود: کارفرمایان با 
ورود به شبکه نخبگان و فعاالن مهارتی به نشانی 
از  می توانن��د   www. nazdiktarinha. ir
مهارت آموزان برای کار در بنگاه های خود استفاده 

کنند.  به گفته مدی��رکل آموزش فنی وحرفه ای 
اس��تان تهران، کارفرمایان براساس لیست افراد 
مه��ارت آموخته و با توجه به مه��ارت مورد نیاز 

خود می توانند افراد را دعوت به همکاری کنند. 
تهرانیان درب��اره آمار ثبت نام مهارت آموزان در 
ش��بکه نخبگان مهارتی نیز اظه��ار کرد: بیش از 
2ه��زار نفر از نخبگان و فع��االن مهارتی در این 
سایت ثبت نام کرده اند که انتظار می رود این آمار 

به 2 میلیون نفر افزایش یابد. 
وی از طراحی 500  استاندارد مهارتی کوتاه مدت 
ب��رای مدارس خبر داد و با تأکید بر لزوم حرکت 
از مدرک گرای��ی به س��مت مهارت آموزی، گفت: 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با همکاری 
بخش خصوصی 500 مه��ارت کوتاه مدت را برای 
مدارس تعریف کرده که از تابس��تان امسال برای 
گروه های سنی متوسطه یک و دو عرضه می شود. 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران تأکید کرد
حرکت به سمت مهارت آموزی به جای مدرک گرایی

میزان اشتغال زایی در واحدهای صنعتی طی ۶  سال گذشته



در جلس��ه هفته گذشته ش��ورای پول و اعتبار، 
بانک مرکزی ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحوالت 
اقتصادی کشور، نسبت به حل مشکل تعاونی های 
اعتبار منحله هش��ت گانه و بازگش��ت سریع آن به 

فعالیت معمول ابراز خوش بینی کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک مرکزی، در 
این نشست گزارش آخرین تحوالت اقتصادی کشور 
در حوزه های مختلف از جمله رشد اقتصادی، نرخ 
تورم، رشد نقدینگی و اجزای آن، بازار ارز، عملکرد 
ش��بکه بانکی در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج و تامی��ن مالی واحده��ای تولیدی کوچک 
و متوس��ط، تحوالت بخش های مختلف تولیدی از 
جمله کشاورزی و مسکن و همچنین شرایط بازار 
پول برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح شد. 

رشد اقتصادی 2 رقمی 
در ای��ن گزارش که طی جلس��ه ای ب��ه بحث و 
بررسی فراوان گذاشته شد، بر این نکته تأکید شد 
که حصول رشد اقتصادی ۱۱.۶ درصدی در ۹ ماهه 
سال ۱۳۹۵ و روند فزاینده رشد اقتصاد غیرنفتی در 
فصول اول تا س��وم سال گذشته، نشان دهنده روند 
رو به بهبود فعالیت ها در تمامی بخش های غیرنفتی 
اقتصاد است و براساس پیش بینی ها، رشد اقتصادی 
سال ۱۳۹۵ در سطح دو رقمی محقق خواهد شد. 
این گزارش می افزاید: آخرین اطالعات ش��اخص 
تولید کارگاه های بزرگ صنعتی و همچنین صدور 
پروانه های س��اختمانی در مناطق ش��هری کشور 
به عن��وان ش��اخص های پیش نگ��ر در حوزه ه��ای 
صنعت و ساختمان نیز بررسی شد که در مجموع 
نشان دهنده روند رو به رشد فعالیت های صنعتی و 

ساختمانی در کشور است. 
اعضای ش��ورای پول و اعتبار همچنین از عزم و 
عملکرد ش��بکه بانکی در زمینه اعطای تسهیالت 
قرض الحس��نه و همچنی��ن حمای��ت از واحدهای 

تولیدی کوچک و متوسط قدردانی کردند. 
گفتنی است در سال گذشته ۹۸.۲ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به بیش از یک 
میلیون متقاضی پرداخت شد که در مقایسه با سال 
قب��ل به لحاظ تع��داد ۲۶.۶ درصد و به لحاظ مبلغ 

۳۰۰ درصد رشد نشان می دهد. 
 عالوه بر این، براس��اس آخرین اطالعات، شبکه 
بانکی تا ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری ۱۷۵.۶ هزار 
میلیارد ریال تس��هیالت به واحده��ای کوچک و 
متوس��ط پرداخت کرد که عملکرد مناسب شبکه 
بانکی در ای��ن زمینه و اثرگ��ذاری آن بر تحوالت 
مثبت اخیر کارگاه های صنعتی مورد تأیید اعضای 

شورای پول و اعتبار قرار گرفت. 

تأکید بر حفظ دستاوردهای مربوط به نرخ 
تورم

در ای��ن گزارش، همچنی��ن روند تحوالت نرخ 
تورم براس��اس ش��اخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی و شاخص  بهای تولیدکننده برای اعضای 
ش��ورای پول و اعتبار تش��ریح ش��د و با توجه به 
تح��والت تورم نقطه ب��ه نقطه و ل��زوم توجه به 
تولید و اش��تغال در کشور، اعضای شورا با اشاره 
بر لزوم تقویت رش��د اقتصاد غیرنفتی، بر صیانت 
از دس��تاوردهای تورمی و تقویت انضباط پولی و 
اتخاذ سیاس��ت های سازگار اقتصادی برای حفظ 

دستاوردهای تورمی تأکید کردند. 
در بخش دوم گزارش نیز شرایط بازار پول با نگاه 
ویژه به تنگنای اعتباری شبکه بانکی برای اعضای 
شورای پول و اعتبار تش��ریح شد و در این زمینه، 
ب��ه عوامل ایجاد انجماد مال��ی در ترازنامه بانک ها 
و عوامل خارج از ب��ازار پول از جمله تحوالت بازار 
بدهی و نحوه تامین مالی شرکت های خودروساز در 

چسبندگی نرخ های سود نیز اشاره شد. 
توصیه های شش  گانه شورا

در این جلسه، اعضای شورا ضمن استماع گزارش 
بانک مرکزی، به منظور کاهش مش��کالت موجود 
در ب��ازار پول، بر لزوم تقویت انضباط در بازار پول و 

رعایت موارد زیر تأکید کردند: 
- تأکید مجدد بر رعایت س��قف نرخ های س��ود 
ابالغ��ی ش��ورای پ��ول و اعتبار توس��ط بانک ها و 

موسسات اعتباری
- تقویت نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری 

با هدف رعایت سقف های ابالغی نرخ سود بانکی 
- تقویت درآمدزایی شبکه بانکی از طریق افزایش 
کارم��زد خدمات بانکی در جه��ت ایجاد تعادل در 

جریان منابع- مصارف بانک ها
- پرهیز از اعمال تکالیف دولت بر شبکه بانکی با 

هدف تعدیل تنگنای اعتباری شبکه بانکی
- توجه به تأثیرپذیری بازار پول از بازار س��رمایه 
در انتش��ار اوراق بده��ی دول��ت و ض��رورت انجام 

هماهنگی های الزم در این رابطه
- پیگیری و تسریع در اجرای برنامه اصالح نظام 
بانکی و لزوم همکاری س��ایر دستگاه های ذی ربط 

در این مورد.

مؤسسه اعتباری کاسپین 
در بخش بعدی این نشس��ت، فرش��اد حیدری، 
معاون نظارت��ی بانک مرکزی گزارش مبس��وطی 
در زمین��ه آخرین تحوالت مؤسس��ه کاس��پین و 
تدابیر اندیش��یده ش��ده از س��وی بان��ک مرکزی 
در ای��ن خص��وص را مط��رح کرد و گف��ت: بانک 
مرکزی در راس��تای تکالیف قانون��ی و قانون بازار 
غیرمتشکل پولی مصوب س��ال ۱۳۸۳ و آیین نامه 
اجرایی قانون مذکور مصوب س��ال ۱۳۸۶ و مصوبه 
مورخ۹۰/۲/۲۷ ش��ورای پول و اعتبار، اقدامات الزم 
به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله 
تعاونی های اعتباری غیر مجاز را از سنوات گذشته 

در دستورکارخود قرار داده است. 
حیدری با بیان اینکه شورای پول و اعتبار با صدور 
مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین مشروط به 
انحالل تعاونی های اعتبار فرش��تگان، امیدجلین، 
بدرتوس، پیوند، الزهراء، حسنات اصفهان، دامداران 
و کش��اورزان کرمانشاه، عام کش��اورزان مازندران 
توس��ط س��هامداران آنها موافقت کرده بود، افزود: 
در پ��ی این امر و انح��الل تعاونی های یاد ش��ده، 
مجوز فعالیت مؤسس��ه اعتباری کاسپین با هدف 
س��اماندهی تعاونی های اعتبار منحله هش��ت گانه 

یادشده در بیش از یک سال پیش صادر شد. 
بر همین اساس، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره 
مؤسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای 
وظایف خود ب��ا طی فرآین��د الزم و انجام مراحل 
حسابرسی، کارشناسی و ارزیابی الزم برای تعیین 
ارزش و انتق��ال دارایی ه��ا و بدهی ه��ا و همچنین 
برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی های 

منحله هشت گانه اقدام کنند. 
مس��ئولیت پاس��خگویی ب��ه کس��ری احتمالی 
دارایی ه��ای انتق��ال یافت��ه در هر ی��ک از آنها با 
سهامداران، مسئوالن و مدیران تعاونی های منحله 
مذک��ور بوده و نقل و انتق��ال دارایی ها و بدهی ها به 
معنی عدم مسئولیت تعاونی های منحله درخصوص 
کس��ری احتمالی نخواهد بود و مؤسس��ه اعتباری 
کاسپین مکلف شده است در مرجع قضایی نسبت 
به طرح دعوی علیه تعاونی های یادشده- که کسری 

دارایی دارند- اقدام کند. 

شروع فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین 
حیدری در ادامه افزود: با وجود تأکیدهای مکرر 
بانک مرکزی مبنی بر تس��ریع در انتقال دارایی ها 
و بدهی ه��ای تعاونی های منحله پ��س از ارزیابی، 
کوتاهی و قصور مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره 
مؤسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای 
تعه��دات در رابط��ه با تحقق فرآیند س��اماندهی 
تعاونی ه��ای منحله هش��ت گانه از ی��ک طرف و 
وصول دس��تورات مغایر با رویه تعیین ش��ده در 
خصوص ساماندهی تعاونی های اعتبار هشت گانه 
از س��وی مرجع قضایی در یک اس��تان مبنی بر 
تغییر تابلوهای تعاونی های منحله و نصب تابلوی 
مؤسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب و تعویض 
دفترچه ه��ای س��پرده گذاران تعاونی های منحله 
باوجود عدم تکمیل فرآیند نقل و انتقال دارایی ها، 
بدهی ه��ا و ع��دم تعیین تکلیف کس��ری یا مازاد 
آنها، موجب ش��د هیأت ه��ای تصفیه تعاونی های 
منحله نیز تس��ریع الزم را در تکمیل نقل و انتقال 
دارایی ه��ا و بدهی ها به عمل نیاورده و تعاونی های 
منحله باوجود انحالل کماکان به فعالیت غیرمجاز 
خود ادامه دهند.  براین اس��اس، باید تصریح کرد 
سپرده گذاران معترض به طور عمده سپرده گذاران 
تعاونی  منحله فرش��تگان هس��تند که در سنوات 
گذشته با نرخ های فراتر از نرخ های مصوب شورای 

پ��ول و اعتب��ار در تعاونی  مذکور س��پرده گذاری 
کرده اند. به هر حال، با عنایت به شرایط ایجاد شده 
و با هدف تس��ریع در امر س��اماندهی تعاونی های 
اعتباری منحله هش��ت گانه یادشده، این بانک به 
مسئله تس��ریع در تحقق فرآیند انتقال دارایی ها 
و بدهی ه��ای تعاونی های اعتبار منحله یادش��ده 
به مؤسس��ه اعتباری کاس��پین ورود کرده تا امر 
س��اماندهی هرچه س��ریع تر تکمی��ل و فعالیت 
مؤسس��ه اعتباری کاس��پین آغاز ش��ود.  در این 
راس��تا، پس از برگزاری جلسات متعدد با اعضای 
هیأت های تصفیه تعاونی ه��ای اعتباری منحله و 
اعضای هیأت مدیره مؤسس��ه اعتباری کاس��پین 
ط��ی دوماه پایانی س��ال ۱۳۹۵، تاکن��ون انتقال 
دارایی های ش��ش تعاونی  اعتب��ار منحله   - بدون 
سلب مسئولیت سهامداران و مدیران تعاونی های 
 منحل��ه نس��بت به کس��ری دارایی ها نس��بت به 
بدهی ها   - به مؤسس��ه اعتباری کاس��پین محقق 
شده است. در خصوص یک تعاونی اعتباری منحله 
دیگر نیز توافق نامه انتقال این دو تعاونی منحله به 
مؤسسه اعتباری کاسپین به امضای طرفین رسیده 
لیکن اجرایی شدن آن منوط به تأیید نهایی مقام 
قضایی اس��ت.  همچنین مقرر ش��ده است ضمن 
انج��ام هماهنگی های الزم ب��ا مرجع قضایی، کار 
کارشناس��ی دارایی ه��ای تعاونی اعتب��ار منحله 
فرشتگان در اس��رع وقت محقق شده و مقدمات 
انتقال دارایی های آن تعاونی منحله به مؤسس��ه 

اعتباری کاسپین آغاز شود. 
بر این اس��اس، بانک مرکزی با قدرت و جدیت 
هرچ��ه تمام ت��ر و در ادام��ه مس��یر س��اماندهی 
تعاونی های اعتبار منحله هش��ت گانه یادش��ده از 
طریق مؤسس��ه اعتب��اری کاس��پین و با حمایت 
مرجع قضای��ی موضوع را پیگیری ک��رده و امید 
می رود تا نیمه اول س��ال جاری مس��ائل مربوط 
به تعاونی های منحله مذکور و مؤسس��ه اعتباری 

کاسپین حل و فصل شود. 

 راهکارهای کارساز بانک مرکزی 
حیدری همچنین ضمن اش��اره به رویکرد بانک 
مرکزی و مراجع قضایی در تسریع بخشیدن به روند 
نقل و انتقال دارایی ها و بدهی های تعاونی های منحله 
در پایان س��ال ۱۳۹۵، انج��ام بخش قابل قبولی از 
فرآیند ارزیابی و نقل و انتقال دارایی ها، فراهم آمدن 
ام��کان انتقال تدریجی س��پرده های تعاونی اعتبار 
منحله فرش��تگان و درخواس��ت مؤسسه اعتباری 
کاس��پین به منظور اخذ مجوز تأس��یس شعب، از 
صدور مجوز افتتاح ۲۰ شعبه برای مؤسسه اعتباری 
کاسپین خبر داد و بدین ترتیب مؤسسه مجاز شد 

نسبت به انجام امور بانکی اقدام کند.  

شورای پول و اعتبار از روند اعطای تسهیالت بانک ها قدردانی کرد

رشد اقتصادی سال 95 دو رقمی خواهد شد آخرین وضعیت وام های قرض الحسنه در 
ازدواج و ایجاد شغل

آخرین تغییرات ایجاد ش��ده در پرداخ��ت وام ازدواج از این 
حکایت دارد که در سال گذشته از حدود یک میلیون تسهیالت 
پرداختی به زوجین بالغ بر ۸۸۰ هزار فقره وام های۱۰ میلیون  

تومانی بوده است که از مرداد تا پایان سال پرداخت شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، از س��ال ۱۳۸۸ که به منظ��ور متمرکز 
کردن اعطای تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج پایگاه اینترنتی 
ثبت نام این تسهیالت راه اندازی شد، تاکنون حدود ۳۱ بانک و 
مؤسسه اعتباری به این پایگاه اضافه شده و در رابطه با پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج اقدام می کنند؛ وامی که در ابتدا 
و تا سال گذشته حدود ۳میلیون تومان برای هر یک از زوجین 
بود، اما با مصوبه مجلس طبق تبصره  )۲۹(قانون بودجه ۱۳۹۵ 

این رقم از ۳به ۱۰میلیون تومان افزایش یافت. 
بر این اس��اس ب��ا ابالغ بخش��نامه بانک مرک��زی از ابتدای 
مردادماه س��ال قبل بانک ها موظف ش��دند به تمامی افراد در 
صف انتظار و همچنین متقاضیان جدید تسهیالت ۱۰ میلیون 
تومانی پرداخت کنند. با توجه به اینکه حدود ۴۰۰ هزار نفر در 
صف انتظار قرار داش��ته و پیش بینی ۸۰۰ هزار نفری تا پایان 
س��ال وجود داش��ت، در نهایت بانک ها مکلف شدند در هر ماه 

حدود ۱۵۰ هزار فقره تسهیالت ازدواج پرداخت کنند. 
این در حالی است که آخرین گزارش ها نشان می دهد تا پایان 
سال قبل بالغ بر یک میلیون نفر تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
پرداخت کردند که از این تعداد به بیش از ۸۸۶ هزار نفر وام ۱۰ 
میلیون تومانی تعلق گرفته اس��ت. در مجموع در سال گذشته 
شبکه بانکی بالغ بر ۹۸۰۰ میلیارد تومان بابت تسهیالت ازدواج 

پرداختی داشته است. 
در عی��ن حال که ۳۲ هزار نفر توانس��ته اند تس��هیالت ۲۰ 
میلیون��ی دریافت کنند، این افراد طبق ماده  )۵۰(قانون جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران مشمول تسهیالت قرض الحسنه به 
میزان دو برابر تسهیالت افراد عادی هستند که طی سال های 
۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ح��دود ۴۴ ه��زار و ۵۰۰ نف��ر ب��ه مبلغ ۷۰۰ 

میلیون تومان از این تسهیالت بهره مند شده اند. 
در مجم��وع از س��ال ۱۳۸۸ تا پایان س��ال ۱۳۹۱ حدود 
۴میلی��ون و ۵۴۵ ه��زار نف��ر ب��ا مجموع ۱۱ ه��زار و ۱۱۴ 
میلی��ارد تومان تس��هیالت ازدواج دریافت کردند. همچنین 
از س��ال ۱۳۹۲ تا پای��ان ۱۳۹۵ بی��ش از ۴میلیون و ۱۲۲ 
ه��زار نفر تس��هیالت دریافت کردند که رقم��ی بیش از ۱۹ 
هزار میلیارد توم��ان را در برمی گیرد. به طور کلی از ابتدای 
راه اندازی س��امانه ازدواج در س��ال ۱۳۸۸ تا پایان سال قبل 
بی��ش از ۸میلیون و ۶۵۰ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند 
که مبلغی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برای آن از س��وی 

بانک ها پرداخت شده است. 
همچنین تعداد افراد در صف انتظار در پایان س��ال گذشته 
نسبت به سال ۱۳۹۱ تا ۴۰درصد کاهش یافته و به حدود ۴۸۰ 

هزار نفر رسیده است. 
اما باید توجه داش��ت که منابع قرض الحسنه بانک ها تنها 
به وام ازدواج تعلق ن��دارد و طبق ضوابط بانک مرکزی باید 
سیس��تم بانکی نس��بت به اعطای قرض الحس��نه در س��ایر 
س��رفصل ها و موارد ضروری ازجمله موارد مندرج در قوانین 
بودجه سنواتی مانند تسهیالت اش��تغال زایی )کمیته امداد 
امام)ره(، س��ازمان بهزیستی و س��تاد دیه(، مشاغل خانگی، 
حمام روس��تایی، ودیعه مس��کن، بیم��اری، تحصیل و... نیز 
اقدام کنند. ولی با توجه به اینکه همواره تقاضا برای دریافت 
وام ازدواج باال بوده و به ویژه از س��ال گذشته با افزایش چند 
برابری آن منابع بیشتری برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان 
الزم بود، با در نظر داشتن این موضوع که بانک ها با مشکل 
تأمین منابع قرض الحس��نه مواجه هستند، اولویت پرداخت 
به وام های ازدواج اختصاص یافت، چرا که برای پرداخت وام 
به متقاضیان در هر سال که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
نفر برای آن قابل پیش بینی اس��ت مبلغ��ی بالغ بر ۱۲ هزار 
میلیارد تومان منابع نیاز است که در مقایسه با میزان منابع 
قرض الحسنه ای که در بانک ها وجود دارد بسیار فراتر بوده و 
آنها باید برای تأمین بخش دیگر از سایر سرفصل های منابع 

خود از جمله قرض الحسنه جاری استفاده کنند. 
با این حال تازه ترین آمار از این حکایت دارد که از ابتدای 
س��ال ۱۳۹۰ ت��ا پایان س��ال ۱۳۹۵ با توجه به تس��هیالت 
قرض الحسنه دریافت شده از بانک ها برای اشتغال زایی بیش 
از ۴۷۶ هزار فقره ش��غل ایجاد شده است که توانسته ۵۹۹ 

هزار خانوار را از تحت پوشش کمیته امداد خارج کند. 
این در ش��رایطی اس��ت که نگاهی به وضعیت پرداختی و 
مانده منابع قرض الحس��نه پس انداز بانک ها نش��ان می دهد 
که بعد از کس��ر س��پرده قانونی در پایان اس��فندماه ۱۳۹۵ 
نسبت تس��هیالت پرداختی قرض الحسنه به سپرده های آن 
در اس��فند ۱۳۹۵ حدود ۹۴.۶، اس��فند ۱۳۹۴ حدود ۹۳.۴ 
و ب��رای همین دوره در س��ال ۱۳۹۳ نزدیک به ۹۷.۳درصد 

است. 
مانده کل س��پرده های قرض الحسنه پس انداز بعد از کسر 
س��پرده قانونی در پایان اس��فند س��ال قبل حدود ۴۹ هزار 
میلیارد تومان و مانده کل تسهیالت اعطایی حدود ۴۶ هزار 

میلیارد تومان بوده است. 
بای��د ی��ادآور ش��د بانک ه��ا در حال��ی موظف ش��دند از 
مناب��ع قرض الحس��نه جاری خ��ود برای اعطای تس��هیالت 
قرض الحس��نه اس��تفاده کنند که صاحبان منابع جاری آن 
را با قصد تس��هیل پرداخت وجوه افتت��اح کرده و بانک ها از 
آن به عنوان منابع س��یال استفاده می کنند تا بتوانند هنگام 
مراجعه صاحبان حس��اب، پاس��خگوی آنها بوده و با ریسک 

نقدینگی برای بازپرداخت مواجه نباشند. 
بنابراین آنچه در قانون بودجه مبنی بر الزام برای پرداخت 
وام ازدواج از طریق قرض الحسنه جاری تکلیف شد، براساس 
آنچ��ه مدی��ران بانکی ب��ر آن تأکید داش��تند مطابق اصول 

بانکداری نبوده و آنها را با مشکل مواجه می کند. 
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خبرنــامه

قیمت دالر کاهش یافت
صرافان بازار ارز و طال ن��رخ هر دالر آمریکا را ۳.۷۶۷ تومان 
و ه��ر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را ۱.۲۲۱.۱۰۰ تومان 
تعیین کردند که نش��ان دهنده کاهش قیمت دالر و نوس��ان 
قیمت س��که است. هر یورو در بازار آزاد تهران ۴.۲۷۳ تومان و 
هر پوند نیز ۴.۹۲۶ تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 
۶۶۱.۰۰۰ تومان و هر ربع سکه ۳۷۴.۰۰۰ تومان فروخته شد. 
هر س��که یک گرمی ۲۵۸.۰۰۰ تومان خرید و فروش شد و هر 

گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱۵.۲۷۱ تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۷۶۷دالر آمریکا

۴.۲۷۳یورو اروپا

۴.۹۲۶پوند انگلیس

۱.۰۴۶درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۴۹۹.۳۰۰مثقال طال

۱۱۵.۲۷۱هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۹۱.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۲۱.۱۰۰سکه طرح جدید

۶۶۱.۰۰۰نیم سکه

۳۷۴.۰۰۰ربع سکه

۲۵۸.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

نرخنــامه
اطالعیه بانک مرکزی

آغاز مرحله دوم تعیین تکلیف 
سپرده گذاران فرشتگان از 9خردادماه

بان��ک مرک��زی اعالم ک��رد مرحل��ه دوم تعیی��ن تکلیف 
س��پرده های سپرده گذاران تعاونی اعتبار منحله فرشتگان تا 

مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از ۹ خرداد آغاز می شود. 
ب��ه گ��زارش بان��ک مرک��زی، در ای��ن مرحل��ه س��پرده 
سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا مبلغ ۲۰۰ میلیون 
ریال توس��ط مؤسس��ه اعتباری کاس��پین تعیی��ن تکلیف 
می شود. س��پرده گذاران می توانند مبلغ قابل دریافت را نزد 
مؤسسه اعتباری کاس��پین سپرده گذاری کرده و در صورت 

نداشتن تمایل، نسبت به دریافت آن اقدام کنند. 



 سهام توسعه صنایع معدنی امید 
روی میز فروش

بازار س��وم فرابورس ایران سه شنبه نهم خردادماه میزبان 
عرضه یکجای س��هام کنترلی شرکت توسعه صنایع معدنی 
امید با قیمت پایه هر س��هم 912 ریال است. بر این اساس 
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید نهم خردادماه در 
نظ��ر دارد تع��داد یک میلیارد و 499 میلی��ون و 988 هزار 
س��هم معادل 99.99درصد از سهام ش��رکت توسعه صنایع 
معدنی امید را به طور یکجا و ش��رایطی به صورت نقد یا نقد 
و اقس��اط از طریق عرضه در بازار س��وم فرابورس به فروش 
برساند. موضوع فعالیت شرکت توسعه صنایع معدنی امید در 
خصوص سرمایه گذاری در سهام و واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق ها یا س��ایر اوراق بهادار بوده و آخرین س��رمایه آن 
یک هزار و 500میلیارد ریال است. قیمت پایه کل این عرضه 
که از س��وی کارگزاری بانک سپه با قیمت پایه 912ریال به 
روی تابلو می رود رقم��ی در حدود یک هزار و 368 میلیارد 
ریال اس��ت و س��پرده حضور در این رقاب��ت 3درصد از این 

مبلغ اعالم شده است. 

همراهی بازار سکه بورس کاال با اونس و 
دالر جهانی

در معامالت هفته گذش��ته، بهای س��که در بازار نقدی و 
آت��ی بورس کاالی ای��ران تحت تأثیر رش��د بهای اونس در 
بازارهای جهانی و نوسان نرخ دالر قرار گرفت. بدین ترتیب 
حجم معامالت آتی سکه در بورس کاالی ایران به 9 هزار و 
12۷ ق��رارداد و ارزش آن به یک هزار و 269 میلیارد ریال 
رس��ید که رش��د 16درصدی را تجربه ک��رد، چراکه در این 
روز حجم معام��الت ۷هزار و 803 قرارداد ثبت ش��ده بود. 
در عی��ن حال فضای بازار ارز در آخرین روز معامالتی هفته 
 گذشته تفاوت چندانی با روزهای قبل نداشت، ولی از ساعت 
یک بعدازظهر میزان نوسانات افزایش یافت، بر همین اساس 
سررسیدهای بازار آتی بورس کاال نیز تحت تأثیر این افت و 
خیزه��ا روند متفاوت قیمتی را تجربه کرد. به این ترتیب از 
هر ش��ش سر رسید فعال بازار آتی بورس کاال پنج سررسید 
با روند صعودی و سررسید شهریور با افت قیمت روبه رو شد. 
از طرفی س��که تمام بهار آزادی در بازار نقدی بورس کاالی 
ای��ران با افزایش 2هزار تومانی به قیمت یک  میلیون و 216 
هزار تومان معامله ش��د. این در شرایطی است که نیم سکه 
 و ربع س��که نیز به ترتیب با قیمت ه��ای 652هزار تومان و 

3۷1 هزارتومان به فروش رسید. 

کاهش شاخص سهام در بیشتر بازارهای 
بورس آسیا

در حال��ی ک��ه س��رمایه گذاران همچنان نگ��ران عواقب 
سیاسی انتشار نتیجه تحقیقات درباره نقش احتمالی روسیه 
در انتخابات آمریکا هس��تند، شاخص س��هام روز جمعه در 
بیش��تر بازارهای بورس آس��یا کاهش داشت. شاخص سهام 
نیک��ی ژاپن با دودهم درصد کاهش به 19هزار و 510 ممیز 
96 واحد رس��ید. شاخص س��هام اس اندپی استرالیا نزدیک 
ب��ه نیم درصد کاهش داش��ت و هر س��هم 5 ه��زار و ۷11 
ممیز 10 واحد خریدوفروش ش��د. ارزش سهام کاسپی کره 
 جنوبی کاهشی اندک داشت و هر سهم 2هزار و 28۷ ممیز

 30 واحد به فروش رس��ید. ارزش سهام شانگهای با نزدیک 
ب��ه یک دهم درصد کاه��ش به3 هزار و 8۷ممی��ز 38 واحد 
رسید. سهام )هنگ س��نگ( هنگ کنگ نیز بدون تغییر بود 
و ه��ر س��هم 25ه��زار و 131 ممیز ۷4 واحد معامله ش��د. 
به گ��زارش آسوش��یتدپرس از توکیو، ش��اخص س��هام در 
وال اس��تریت افزایش داشت و شاخص س��هام استاندارد  اند 
 پورز با 4دهم درصد افزایش به 2هزار و 365 ممیز ۷2 واحد 
رسید. شاخص س��هام داوجونز 3دهم درصد افزایش داشت 
و هر سهم 20هزار و 663 ممیز 2 صدم واحد خریدوفروش 
ش��د. ارزش س��هام نزدک نیز با ۷ دهم درصد افزایش به 6 

هزار و 55 ممیز 13 واحد رسید. 

ورود ماوی جینز به بورس استانبول

ش��رکت تولیدی م��اوی جینز، تولیدکنن��ده جین و یکی 
از برترین ش��رکت های تولید پوش��اک و البس��ه در ترکیه، 
50درص��د از س��هام خ��ود را وارد ب��ورس اس��تانبول کرد. 
ای��ن تولیدکنن��ده تصمیم دارد در صورت اس��تقبال بورس 
اس��تانبول از عرضه 50درصدی سهام خود، 15درصد دیگر 
از سهام شرکت را وارد این بازار کند. بر اساس این گزارش، 
جزیی��ات این عرض��ه به تأیی��د هیأت مدیره بازار س��رمایه 
اس��تانبول  )SPK( در انتهای ماه گذشته رسیده است. در 
بیانیه رس��می این شرکت آمده اس��ت: در حدود 50درصد 
از س��هام ماوی جینز ک��ه متعلق به ش��رکت های هلدینگ 
خصوص��ی B. V، خانواده آکراه و صندوق س��رمایه گذاری 
خصوصی ترک ون لد اس��ت، در ای��ن بازار به صورت عرضه 
اولیه ارائه خواهد شد. ماوی جینز طی این بیانیه ادامه داده 
اس��ت که براس��اس تقاضای بازار ممکن اس��ت تعداد سهام 
بیش��تری را به بازار عرضه کند. بر این اس��اس، س��هام این 
ش��رکت به همان صورت که به سرمایه گذاران داخلی عرضه 
می ش��ود به س��رمایه گذاران خارجی نیز قابل عرضه خواهد 
بود. در خصوص درآمد و س��رمایه ش��رکت سخنی به میان 
نیامده اس��ت اما میانگین درآمد این ش��رکت در سال مالی 
2016 میالدی 3۷0 میلیون دالر تخمین زده ش��ده اس��ت 
و درآمد قبل از مالیات و اس��تهالک این شرکت 1۷0.2 لیر 
اعالم شده است. گلدمن ساکس و بانک مریل لینچ به عنوان 

مشاوران عرضه بین المللی انتخاب شده اند. 
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در پنج روز کاری هفته گذش��ته، ش��اخص 
کل بورس اوراق بهادار تهران توانست از کانال 
80 ه��زار واحدی باالتر رود. این مهم در حالی 
اتفاق افتاد که در ابتدای هفته گذشته شاخص 
کل در تراز ۷9 هزار و 858 واحدی قرار داشت 
و بدی��ن ترتیب ط��ی پنج روز کاری گذش��ته 
2۷1 واحد رش��د کرد. عالوه بر این ش��اخص 
آزاد ش��ناور در ای��ن مدت از ت��راز 8۷ هزار و 
164 واحدی به ت��راز 8۷ هزار و 464 واحدی 
 رس��ید. همچنی��ن ش��اخص ب��ازار اول از رقم 
55 ه��زار و 69هزار و 522 واحدی به رقم 55 
هزار و 692 واحدی رس��ید و در نتیجه شاهد 
رشد 1۷0 واحدی ش��د. شاخص بازار دوم نیز 
که در کانال 1۷6 هزار و 401واحدی بود 698 
واحد رش��د ک��رد و تا ع��دد 1۷۷ هزار و 099 

واحدی باال رفت. 

گروه های مثبت و منفی بازار سهام
رصد معامالت گروه های مختلف بورس��ی در 
هفته گذشته نشان می دهد که گروه خودرویی 
پس از ش��روعی منفی در ابت��دای هفته، اکثرا 
متعادل با گرایشی مثبت در انتهای هفته به کار 
خود پایان دادند. طی هفته گذش��ته گروه های 
بانکی، بیمه ای، لیزینگی و سرمایه گذاری اکثرا 
با معامالت��ی متعادل مواجه بودن��د. نمادهای 

گ��روه ش��یمیایی نیز اکثرا متع��ادل بودند. در 
گروه پاالیش��گاهی خرید خری��داران حقوقی 
همچن��ان ادام��ه داش��ت به طوری ک��ه اکثر 
نماده��ای گ��روه، معامالتی مثب��ت را تجربه 
کردند. در این بین ش��رایط مساعد تکنیکی و 
بنی��ادی در کنار احتمال افزایش مجدد قیمت 
جهانی نفت و برنده ش��دن پاالیشگاه تهران در 
پرون��ده حقوقی اراضی ش��رکت مزید بر علت 
بود و رش��د قیمتی گروه را درپی داش��ت. در 
گروه ه��ای فلزی و معدنی ک��ه اکثرا متعادل با 
گرایش��ی منفی دنبال شدند، گروه روی مثبت 
ظاهر شد. طی هفته گذشته در گروه کانی های 
غیر فلزی، اکثر نمادهای گروه متعادل و مثبت 
بودند. نماده��ای بازرگان��ی و تولیدی مرجان 
کار و پارس س��رام با صف خرید مواجه و نماد 
تولی��دی و خدمات صنایع نس��وز توکا پس از 
برگزاری مجمع عادی س��االنه صاحبان سهام 
و تقس��یم س��ود نقدی 400 ریالی، متعادل و 

مثبت مورد بازگشایی قرار گرفت. 

ثبات بازار سهام در هفته گذشته
هفت��ه گذش��ته ب��ورس تهران بی��ش از هر 
زم��ان دیگر تحت تأثیر رقابت ه��ای انتخاباتی 
ریاس��ت جمهوری بود. فعاالن بازار س��هام که 
از بی تفاوت��ی کاندیداه��ا به ب��ورس گالیه مند 
بودند، بر این عقیده اند که هر ش��خصی سکان 
دول��ت دوازدهم را در دس��ت می گیرد باید به 
اهمیت بازار س��هام واقف بوده و این ش��اخه از 

فعالیت ه��ای اقتصادی را در اولویت برنامه های 
خ��ود قرار دهد. با هم��ه نگاه های متفاوتی که 
می��ان فعاالن بازار س��هام ب��ه انتخابات وجود 
دارد، ای��ن بازار ب��ا رویکرد مثبت و افزایش��ی 
در هفته گذشته به اس��تقبال رئیس جمهوری 
آینده رفت. فعاالن ای��ن بخش از فعالیت های 
اقتصادی نش��ان دادند که ثب��ات و آرامش در 
فضای بازار س��هام کش��ور حاکم است و خللی 
در فعالی��ت س��رمایه گذاران و س��هامداران در 
روزهای حساس وجود ندارد. در عین حال این 
روزها حجم و ارزش معامالت روزانه نیز در حد 
قابل قبولی است. بدین ترتیب، می توان اذعان 
داش��ت که بورس تهران به عن��وان آیینه تمام 
نمای اقتصاد کش��ور، حمایت و پشتیبانی خود 
را از انتخاب��ات و تعیین سرنوش��ت خویش به 
منصه ظهور گذاشته است. با اینکه بسیاری از 
فعاالن بازار سهام نیز همچون سایر حوزه های 
اقتصادی در کش��ور هفته گذشته را در فضایی 
از صب��ر و انتظ��ار ب��ه س��ر بردن��د و برخی از 
معامله گران ترجیح دادند به جای اتخاذ تصمیم 
قاطع برای س��رمایه گذاری های خود به نظاره 
بنش��ینند تا نتایج انتخابات ریاست  جمهوری 

در اوایل هفته روشن شود.
 

بازدهی 4.6 درصدی فرابورس 
 ش��اخص کل فراب��ورس ای��ران در ارتف��اع 
916 واح��دی دادوس��تدهای هفت��ه منتهی 
ب��ه 29 اردیبهش��ت ماه را پای��ان بخش��ید و 

درحالی که نس��بت به روز مشابه هفته قبل تر 
ب��ا 9 واحد کاهش همراه ش��د، بازدهی آن از 
ابتدای س��ال به 4.6 درصد رس��ید. دادوستد 
یک ه��زار و 12۷ میلیون ورق��ه به ارزش 5 
هزار و 999 میلیارد ریال در 115 هزار نوبت 
معامالت��ی، نتیجه نقل وانتقال ه��ای پنج روز 
مبادالتی هفته گذش��ته در مجموع بازارهای 
فرابورس ای��ران بود که حجم، ارزش و تعداد 
معام��الت با کاهش روبه رو ش��د. بیش��ترین 
حجم دادوس��تدها در هفته گذش��ته متعلق 
ب��ه روز سه ش��نبه 26 اردیبش��هت ماه بود و 
باالترین میزان ارزش مبادالت نیز به آخرین 
روز معامالتی اختص��اص یافت. در این میان 
عالوه بر رش��د چشمگیر باالی 100 درصدی 
تعداد مب��ادالت بازار ش��رکت های کوچک و 
متوسط، حجم و ارزش معامالتی این بازار نیز 
با رش��د بیش از 50 درصد همراه شد و بدین 
ترتیب در این بازار ش��اهد جابه جایی 3 هزار 
س��هم به ارزش 13 میلیارد ری��ال بودیم. در 
مجموع بازارهای اول و دوم نیز 513 میلیون 
سهم به ارزش یک هزار و 538 میلیارد ریال 
دس��ت به دست شد. همچنین در سه تابلوی 
معامالتی بازار پایه نیز 592 میلیون سهم به 
ارزش 894 میلی��ارد ریال نقل وانتقال یافت و 
درحالی که حجم مبادالت در این بازار نسبت 
ب��ه هفته پی��ش با 5درصد افت مواجه ش��د، 
ارزش معامالت��ی ای��ن بازار 2درصد رش��د را 

تجربه کرد. 

صعود متغیرهای بورسی در هفته گذشته ادامه یافت

سهامداران در انتظار اعالم نتایج انتخابات 

بازار سرمایه در ایران نسبت به بازار پول به 
مراتب عقب تر اس��ت و صنایع کمتری از بازار 
سرمایه تأمین مالی می کنند. یک کارشناس 
بازار س��رمایه در این مورد معتقد اس��ت که 
رئیس جمه��ور آینده بای��د در همه ابعاد نگاه 
ویژه ای به بازار سرمایه داشته باشد و فضایی 
ایجاد کند که بنگاه های اقتصادی دچار تعدد 
تصمیم گی��ری نباش��ند. علیرض��ا قدرتی در 
گفت وگو با ایس��نا، اظهار ک��رد: به طور کلی 
بازارهای مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه 
است. متولی بازار پول بانک مرکزی و متولی 
بازار س��رمایه س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
است. در تمام کشورهای پیشرفته بازار پول و 
س��رمایه دو بال مکمل برای رشد اقتصادی و 
تکمیل زنجیره مالی کشور هستند. وی افزود: 
همه جای دنیا این دو بازار هم پای هم رش��د 
می کنند، ول��ی در ایران هنوز بازار س��رمایه 
نتوانس��ته جایگاه خود را به دس��ت آورد. ما 

امیدواری��م در آینده بازار س��رمایه هم تراز و 
هم  رتبه بازار پول باش��د، به طور س��نتی در 
ایران بازار پول قدرت باالیی داشته و جایگاه 
بهتری نس��بت به بازار س��رمایه داشته است. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد: البته 
طی چند س��ال اخیر بازار س��رمایه توانسته 
رشد خوبی داشته باش��د. بازار سرمایه محل 
تأمی��ن مالی بلندمدت شرکت هاس��ت و بازار 
پ��ول محل تأمین مالی کوتاه مدت آنهاس��ت. 
اگ��ر دولت ه��ا می خواهند از ای��ن نقش بازار 
س��رمایه برای تأمین مالی بلندمدت استفاده 
کنند باید حتماً به بازار سرمایه توجه ویژه ای 
داشته باش��ند. قدرتی اضافه کرد: باید نقشی 
که رئی��س کل بانک مرکزی در دولت و بازار 
پ��ول دارد هم��ان نق��ش را رئیس س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار در بازار س��رمایه داشته 
باش��د. وی تصریح کرد: من فکر می کنم بازار 
سرمایه در سال های آینده حتماً نقش خود را 

در کشور پیدا خواهد کرد، کما اینکه در سال 
گذش��ته دولت تأمین مالی ب��رای طرح های 
مختل��ف خود ش��امل طرح خری��د تضمینی 
گن��دم و ط��رح س��المت را از طری��ق ب��ازار 
س��رمایه تأمین مالی کرد و توانست به عنوان 
یکی از افتخارات خود پ��ول گندم کاران را از 
این طریق به آنها بدهد. این کارش��ناس بازار 
س��رمایه، اظهار کرد: رئیس جمه��وری آینده 
بای��د حتماً ن��گاه ویژه ای به بازار س��رمایه در 
همه ابعاد داش��ته باشد تا بتوان از ثمرات این 
بازار اس��تفاده کرد. این ب��ازار می تواند نقش 
خوبی در جذب سرمایه گذاران خارجی داشته 
باش��د و به عنوان یکی از بازارهای پرس��ود و 
نوظهور برای س��رمایه گذاران خارجی معرفی 
شود، همچنین بازار سرمایه ما پتانسیل بسیار 
زی��ادی برای افزایش ش��رکت های موجود در 
بازار سرمایه را دارد. قدرتی با بیان اینکه بازار 
س��رمایه ایران یک��ی از متنوع ترین بازارها در 

بین کشورهای همسایه است، گفت: در بورس 
ما انواع ش��رکت های بورس��ی با انواع صنایع 
وجود دارد، ولی در کشورهای همسایه ما این 
تنوع را نمی بینیم. با توجه به رش��د روزافزون 
کده��ای معامالت��ی ب��ازار س��رمایه و اینکه 
می خواهند س��هام عدالت را ب��رای دارندگان 
آن قابل نقل و انتقال کنند نقش بازار س��رمایه 
حیات��ی و پررنگ خواهد ب��ود. وی ادامه داد: 
انتظار فعاالن بازار س��رمایه از رئیس جمهوری 
آینده این اس��ت که بحث ثبات تصمیم گیری 
در ب��ازار س��رمایه را در نظر داش��ته باش��د و 
فضای��ی ایجاد کن��د که بنگاه ه��ای اقتصادی 
دچار تعدد تصمیم گیری نباشند. باید فضایی 
برای افزایش ش��فافیت در بازار سرمایه ایجاد 
ش��ود و رقابت سالم و عادالنه بین بازار پول و 
بازار سرمایه به وجود آید و نقدینگی به سمت 
بازار س��رمایه برود و این نقدینگی در راستای 

فعالیت های مولد اقتصادی استفاده شود. 

بازار سرمایه در مقطع فعلی با تنوع ابزارهای 
مالی، امکان رش��د، توس��عه و عمق بخشی در 
تمامی سطوح را داراست. مصطفی امید قائمی، 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مهر آیندگان 
در گفت وگو با س��نا، با بیان مطلب فوق گفت: 
در حوزه توس��عه ابزارهای مالی بازار س��رمایه 
روند خوبی دارد، در حال حاضر ابزارهای مالی 
مانند س��هام، اوراق مش��ارکت، اوراق صکوک 
و امث��ال ای��ن اب��زار در بازار س��رمایه خوب و 
موف��ق عمل کرده ان��د. وی با تأکی��د بر اینکه 
صندوق های س��رمایه گذاری پیش��رفت خوبی 
در این س��ال ها داش��ته اند، گفت: صندوق های 
سرمایه گذاری در همین مدت کوتاه توانستند 
در میان س��رمایه گذاران جا باز کنند اما هنوز 
برای نفوذ و شناساندن این ابزار در میان عموم 
م��ردم زمان نیاز اس��ت. نخس��تین مدیرعامل 

فرابورس ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر 
بازار سرمایه برای افزایش جذابیت به ابزارهای 
جدید نیازمند اس��ت، اظهار داشت: هم اکنون 
بازار س��رمایه نیازمند ابزارهای دوگانه اس��ت. 
ابزارهای جدیدی که عملکردش��ان بین اوراق 
مش��ارکت و سهام باش��د، به عنوان مثال اوراق 
مش��ارکت قابل تبدیل یا سهام ممتاز. به گفته 
امید قائم��ی ابزارهای دوگانه ج��ان تازه ای به 
بازار س��رمایه می دهن��د و باعث حرکت مثبت 
بازار می ش��وند؛ چراکه با ورود چنین ابزارهایی 
ب��ا کاربردهای دوگانه، مخاطبان ریس��ک گریز 
و ریس��ک پذیر جذب ب��ازار می ش��وند. وی با 
تأکی��د ب��ر اینکه در ح��ال حاضر زم��ان ورود 
ابزاره��ای جدید برای تعیین مس��یری جدید 
در بازار س��رمایه اس��ت، افزود: ورود ابزارهای 
دوگان��ه می توان��د موج��ب ج��ذب مخاطبان 

جدید به بازار سرمایه شود. مدیرعامل شرکت 
س��رمایه گذاری مهر آیندگان درب��اره بازنگری 
ریزس��اختارهای بازار س��رمایه و حذف برخی 
محدودیت ه��ای قانونی گف��ت: در حال حاضر 
شرکت های سرمایه گذاری به صورت اختیاری 
می توانن��د EPS اعالم کنند اما به این موضوع 
عمل نمی کنند و برای س��رمایه گذار نیز امکان 
محاسبه سود وجود ندارد. وی معتقد است اگر 
قرار بر اختیاری کردن اعالم پیش بینی س��ود 
باشد باید ش��رکت های حاضر در بازار سرمایه 
صورت های مالی خود را براساس استانداردهای 
IFRS  تهی��ه کنن��د تا س��رمایه گذار بتواند با 
بررس��ی صورت ه��ای مال��ی پیش بینی س��ود 
ش��رکت را محاس��به کند. امیدقائمی با تأکید 
بر اینکه برای اختیاری کردن اعالم پیش بینی 
س��ود باید حداکث��ر ش��فافیت در صورت های 

مالی ش��رکت ها اعمال ش��ود، افزود: با شفاف 
شدن صورت های مالی س��رمایه گذار می تواند 
اقدام به محاس��به س��ود و زیان شرکت کند و 
 EPS در این ش��رایط اختیاری ک��ردن اعالم
می تواند در جهت شفاف س��ازی بازار س��رمایه 
و به نفع س��رمایه گذار باشد. مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری مهر آیندگان درباره حذف دامنه 
نوسان و پویا شدن حجم مبنا نیز گفت: به طور 
کل��ی ح��ذف محدودیت های معامالت��ی بازار 
س��رمایه اقدام مؤثری است که به طور قطع به 
رش��د بازار س��رمایه منجر می شود. وی معتقد 
اس��ت بازنگری در این قوانین و حذف آنها باید 
با دقت انجام ش��ود و پس از رفع محدودیت ها، 
ب��رای افزایش ش��فافیت باید بازار س��رمایه به 
بازارسازها مجهز شود تا رفع این محدودیت ها 

منجر به جذب سرمایه گذاران جدید شود. 

نگاه ویژه دولت دوازدهم به بازار سرمایه

بازار سرمایه نیازمند ابزارهای دوگانه است

خبر

عملکرد یک ساله »ولساپ«
ش��رکت لیزینگ رای��ان س��ایپا اطالعات و صورت ه��ای مالی 
 س��ال منتهی به 30 اس��فندماه 1395 را با س��رمایه ثبت ش��ده 
144 میلی��ارد ریال، به صورت حسابرس��ی ش��ده منتش��ر کرد. 
شرکت لیزینگ رایان س��ایپا در دوره 12ماهه سال مالی منتهی 
 ب��ه 30اس��فند م��اه 1395، مبلغ ی��ک ه��زار و 428 میلیارد و 
851 میلیون ریال س��ود خالص شناس��ایی کرد و بر این اس��اس 
ب��ه هر س��هم مبل��غ 316 ریال س��ود اختصاص داد که نس��بت 
ب��ه دوره مش��ابه در س��ال 94 معادل 43درصد کاهش را نش��ان 
 می دهد. »ولس��اپا« سود انباش��ته پایان دوره را مبلغ یک هزار و 
۷۷9 میلیارد و 5۷9 میلیون ریال اعالم کرد. یادآور می ش��ود این 
ش��رکت در دوره منتهی به 29 اس��فند ماه 1394، سود خالص را 
مبلغ یک هزار و 329 میلیارد و 828 میلیون ریال و سود به ازای 

هر سهم را 554 ریال اعالم کرد. 

عملکرد 3 ماهه »وسبحان« منتشر شد
شرکت س��رمایه گذاری س��بحان اطالعات و صورت های مالی 
س��ال منته��ی به 30 دی م��اه 1396 را با س��رمایه ی��ک هزار و 
300 میلی��ارد ریال، به صورت حسابرس��ی نش��ده منتش��ر کرد. 
 ش��رکت س��رمایه گذاری س��بحان در دوره 3 ماه��ه منته��ی به 
31 فروردین ماه 1396، مبلغ 8میلیارد و 643 میلیون ریال زیان 
خالص شناسایی کرد و بر این اساس به ازای هر سهم مبلغ ۷ ریال 
زیان شناس��ایی کرد. »وسبحان« سود انباشته پایان دوره را مبلغ 
319 میلیارد و 820 میلیون ریال اعالم کرد. یادآور می ش��ود این 
شرکت در دوره منتهی به 31 فروردین ماه 1395، سود خالص را 
مبلغ 118 میلیارد و 994 میلیون ریال و سود به ازای هر سهم را 

92 ریال اعالم کرد. 

عملکرد یک ساله »حفاری«
ش��رکت حف��اری ش��مال اطالع��ات و صورت ه��ای مال��ی 
 س��ال منته��ی ب��ه 30 اس��فندماه 1395 را با س��رمایه 2هزار و 
605 میلیارد و 405 ریال به صورت حسابرس��ی نش��ده منتشر 
کرد. ش��رکت حفاری شمال در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی 
به 30اس��فندماه 1395، مبلغ ۷62 میلیارد و 393 میلیون ریال 
 س��ود خالص شناس��ایی کرد و بر این اس��اس به هر سهم مبلغ 
293 ریال س��ود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال 
94 معادل 16درصد کاهش را نش��ان می دهد. »حفاری« س��ود 
انباشته پایان دوره را مبلغ یک هزار و ۷0۷ میلیارد و ۷32 میلیون 
ریال اعالم کرد. یادآور می شود این شرکت در دوره منتهی به 29 
اسفندماه 1394، سود خالص را مبلغ 913 میلیارد و 165 میلیون 

ریال و سود به ازای هر سهم را 350 ریال اعالم کرد. 

پوشش 52 درصدی پیش بینی های 
»سکرما«

گ��روه صنای��ع س��یمان کرم��ان پیش بینی درآمد هر س��هم 
 س��ال مالی منته��ی به 30 آذرماه 96 را با س��رمایه ثبت ش��ده

 660 میلیارد و 960 میلیون ریال به صورت حسابرس��ی نش��ده 
منتشر کرد. گروه صنایع سیمان کرمان سود هر سهم سال مالی 
منتهی به 30 آذرماه 96 را مبلغ 304 ریال برآورد و اعالم کرد طی 
دوره سه ماهه نخست این سال مالی با اختصاص 15۷ ریال سود 
به ازای هر س��هم معادل 52درصد از پیش بینی هایش را پوشش 
داده است. »سکرما« سود خالص در دوره سه ماهه منتهی به 30 
اسفندماه 95 را مبلغ 103 میلیارد و 952 میلیون ریال اعالم کرد. 
این ش��رکت دالیل تغییر اطالعات پیش بینی سال منتهی به 30 
آذرماه 1395  )حسابرسی نشده( را نسبت به اطالعیه پیشین به 
شرح زیر اعالم کرد: با عنایت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 25 اردیبهش��ت 1396 و تصویب افزایش سرمایه از محل 
مطالبات حال ش��ده و آورده نقدی از مبل��غ660 میلیارد و 960 
میلیون ریال به 991 میلیارد و 440 میلیون ریال، ستون سرمایه 
مربوط به پیش بینی سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1396 تغییر 

و eps شرکت از 456 ریال به 304 ریال تغییر کرد. 

 صورت های مالی 12 ماهه »فخاس«
ش��رکت مجتمع فوالد خراسان اطالعات و صورت های مالی 
س��ال منتهی ب��ه 30 اس��فندماه 1395 را با س��رمایه 8 هزار 
میلیارد ریال، به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت 
 مجتمع فوالد خراس��ان در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به 
30 اس��فندماه 1395، مبلغ 980 میلیارد و 982 میلیون ریال 
س��ود خالص شناس��ایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ 
123 ریال س��ود اختصاص داد. »فخاس« س��ود انباشته پایان 
دوره را مبل��غ یک هزار و 423 میلی��ارد و 8۷1 میلیون ریال 
اعالم کرد. یادآور می ش��ود این شرکت در دوره منتهی به 29 
اس��فندماه 1394، س��ود خالص را مبلغ 233 میلیارد و 143 

میلیون ریال و سود به ازای هر سهم را 42 ریال اعالم کرد. 

نگاهی بر عملکرد یک ساله »غاذر«
شرکت کش��ت و صنعت پیاذر اطالعات و صورت های مالی 
س��ال منتهی به 30 اسفندماه 1395 را با سرمایه ۷5 میلیارد 
ریال، به صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. شرکت کشت 
و صنع��ت پیاذر در دوره 12 ماهه س��ال مال��ی منتهی به 30 
اس��فندماه 1395، مبلغ 18 میلیارد و 636 میلیون ریال سود 
خالص شناس��ایی کرد و بر این اس��اس به هر سهم مبلغ 248 
ریال س��ود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال 94 
افزایش 148 ریالی را نشان می دهد. »غاذر« سود انباشته پایان 
دوره را مبلغ 1۷ میلیارد و 228 میلیون ریال اعالم کرد. یادآور 
می شود این ش��رکت در دوره منتهی به 29 اسفندماه 1394، 
س��ود خالص را مبلغ ۷ میلیارد و 4۷9 میلیون ریال و سود به 

ازای هر سهم را 100 ریال اعالم کرد. 

پیش بینی »کرمان« برای سال 97
ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه و عمران اس��تان کرمان 
پیش بینی درآمد هر س��هم 12ماهه سال مالی منتهی به 31 
خردادماه 9۷ را با س��رمایه 200 میلیارد و 100 میلیون ریال 
به صورت حسابرس��ی نشده اعالم کرد. شرکت سرمایه گذاری 
توسعه و عمران اس��تان کرمان پیش بینی سود هر سهم سال 
مال��ی منتهی ب��ه 31 خردادماه 9۷ را مبل��غ 1۷۷ ریال اعالم 
کرد، که نس��بت به EPS سال جاری معادل 20درصد افزایش 
را نش��ان می دهد. »کرمان« س��ود خالص در این سال را مبلغ 
35میلی��ارد و 453 میلیون ریال برآورد کرده اس��ت. یادآوری 
می شود س��ود خالص این شرکت در سال مالی منتهی به 31 
خردادماه 96، مبلغ 29میلیارد و 32۷ میلیون ریال و س��ود به 

ازای هر سهم 14۷ ریال اعالم شده است. 
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تبریز - اس�د فالح / سرمایه و شکوه 
معم��اری ایران را می ت��وان در بازار تبریز 
مشاهده کرد؛ جایی که در حوزه گردشگری 
نیز از جایگاه و اهمیت فوق العاده ای برای 
شهر اولین ها محس��وب می شود. خاطرات 
برجای مانده ب��ر طاق ها و گنبدهای بلند 
آجری پیشینه تاریخی بازار تبریز را یادآوری 
می کند؛ ب��ازاری که در گذرگاه دوران ها، از 
دید مورخان، سیاحت گران، جهانگردان و 
ناموران دنیا به مرکز تجاری پر رفت و آمد 
اتالق می ش��د.  آرایش و چیدمان مغازه ها، 
حجره ها و استقرار سراهای بازرگانی نمونه 
عینی از بافت سنتی بازار تبریز را به تصویر 
می کش��د و در این میان خریداران بدنبال 
اجن��اس مورد نظ��ر خود ب��ه این محیط 
مس��قف تاریخ��ی، روح و رن��گ انس��انی 
می بخشند که مساحت یک کیلومتری از 
زنجیره مش��تریان را در تیمچه ها، داالن ها 
و بازارچه های مشتمل در بطن و متن بازار 
بزرگ تبریز نمایان می س��ازد.  مش حیدر 
نشس��ته بر چهارپایه رنگ و رو رفته اش، 
بازار تبریز را بس��ان نگینی برای بازارهای 
قدی��م دنیا مطرح م��ی کن��د و از جوانی 
برجای مانده اش در گوش��ه و کنار این اثر 
تاریخ��ی می گوید: »اینجا خانه معاش من 
اس��ت، خانه کسب و کار و خانه ای گشوده 
ب��ر میهمانان و همش��هریان، ب��ازار تبریز 

همانندی ندارد.« اش��اره به حاج یوس��ف 
می کند که در سن 80 سالگی همچنان با 
انرژی و سرشار از انگیزه بدنبال رزق و روزی 
حالل اس��ت، می گوید: »با وجود بازارهای 
روز، هن��وز بازار تبریز ممل��و از جمعیت و 
توریس��ت هایی اس��ت که عالوه بر خرید، 
فرص��ت بازدید از این مکان تاریخی ارزنده 
را مهیا می سازند.«  مش حیدر متعصبانه و 
با حرارت ادامه می دهد: »در این تربت پاک، 
عشق و افتخار را بین شهروندان تبریزی و 
میهمانان و بازدیدکنندگان تقسیم و توزیع 
می کنی��م.«  بوی عطر چای، هل، دارچین 
و نخودچ��ی و... تو را به س��مت دیگری از 
بازار مشهور تبریز دعوت می کند؛ آن کنار 
یکی از چایخانه های سنتی را می بینی که 
مش��تریان خاص خ��ود را دارد. یک چای 

داغ را ک��ه صرف می کنیم، پیرمرد ما را به 
3 س��ده پیش دعوت می کند همان زمان 
که اتفاق��ی تاریخی ب��رای مهم ترین بازار 
سرپوش��یده خاورمیانه و ق��اره کهن اتفاق 
افتاد: »بازار تبریز پ��س از وقوع زمین لرزه 
تاریخی تبری��ز در س��ال 1193 قمری با 
خاک یکس��ان ش��د اما در حدود 3 سده 
پیش توسط امیر نجفقلی خان دنبلی حاکم 
وقت، مورد بازسازی قرار گرفت. به اینجا که 
می رسد چای دوم را به ما تعارف می کند و 
با سرکشیدن نصف استکان، نگاه به سقف 
بازار می اندازد و آهی می کش��د و می گوید: 
» یادش بخیر، جوانی من همین جا سپری 
شد، زیر سقف همین بازار که به بزرگترین 

بازار سرپوشیده دنیا معروف است.« 
کربالئی احمد روایت خ��ود را این گونه 

تکمیل ک��رد و گفت: »مرد ج��وان، اینجا 
یادگار نس��لی از نام��داران بزرگ اس��ت، 
آنان��ی که به تبریز آوازه و ش��هرت جهانی 
بخشیدند، طوری بنویس که حفظ ارزش 
شود.« و بعد هم بالفاصله می گوید: »از قول 
من بنویس بازار تبریز شهرت جهانی دارد.« 
بازار امیر، بازار کفاشان، بازار حالجان، بازار 
مش��یر، بازارچه صفی، راسته بازار، تیمچه 
ح��اج صفرعلی و تیمچه امیر، همه و همه 
در دل ب��ازار بزرگ و بی مانند تبریز، لبریز 
از کسانی اس��ت که متاع می خرند و متاع 
عرض��ه می دارن��د و گاه ب��ا س��ر و صدای 
باربرانی مواجه می شوی که عرق ریزان اما 
آبرومندانه، س��همی در فعالیت های روزانه 
ای��ن مجموعه تاریخی دارند.  تیمچه امیر، 
که یادآور ش��اهکار معماری منحصر بفرد 

بازار تبریز است را طی می کنیم و می رویم 
سمت تیمچه مظفریه تا زنجیره دیگری از 
شهروندان و مشتریان را ببینیم و سرانجام 
به بناها و اماکنی هم می رس��یم که معرف 
حض��ور آگاهان هس��تند: مس��جد جامع، 
مدرس��ه حاج صفرعلی و مدرسه صادقیه. 
اما مهم ترین رویداد ب��ازار تبریز مربوط به 
انعقاد آیین ثبت جهانی آن است که لوح و 
سند ثبت جهانی بازار تبریز از طرف نماینده 
یونس��کو ش��د.  ثبت این مکان باش��کوه، 
به عنوان نخس��تین بازار جهان در فهرست 
میراث جهانی یونس��کو باعث شد تا تبریز 
بر بلندای گیتی، نام ایران عزیز اسالمی را 
در بخش اماکن تاریخی، میرات فرهنگی و 
حوزه گردشگری، همچنان به سمع و نظر 

جهانیان برساند. 

اصفه�ان – قاس�م اس�د - ش��هردار اصفهان با 
اش��اره به ضرورت حمایت جدی ب��رای تکمیل خط 
یک قطارش��هری اصفهان گفت: متروی اصفهان هیچ 
مش��کل اعتباری و تأمین مصالح ندارد و حمایت های 
الزم از آن صورت می گیرد. به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه اي  شهرداري اصفهان مدیران شهری اصفهان 
در آخرین روزهای اردیبهشت از ایستگاه قطارشهری 
شریعتی اصفهان بازدید کردند. شهردار اصفهان در این 
بازدید با بیان اینکه در حال حاضر رویکردهای اصلی 
مدیریت شهری بر تکمیل هرچه سریع تر فاز سوم خط 
یک قطارشهری اصفهان معطوف شده، اظهار کرد: در 
حال حاضر هیچ مش��کلی در زمین��ه تأمین مصالح و 
بودجه س��اخت پروژه وجود ندارد و باید تالش کرد تا 
مسائل باقیمانده نیز برطرف شود.   شهرداری در حوزه 
تأمین مصالح و بودجه س��اخت قطارشهری مشکلی 
ن��دارد مه��دی جمالی نژاد با تأکید ب��ر اینکه تکمیل 

ایستگاه قطارشهری شریعتی اصفهان در نیمه نخست 
امسال باید با قاطعیت محقق شود، ادامه داد: به دنبال 
آن هستیم که ایستگاه های شریعتی، سی و سه پل و 
آزادی در نیمه نخس��ت امس��ال به بهره برداری برسد 
که در این راستا همه حمایت های الزم در این زمینه 
صورت می گیرد. وی خاطرنش��ان کرد: شهرداری در 
حوزه تأمین مصالح، مس��ائل مالی و پشتیبانی نهایت 
حمایت را از سازمان قطارشهری و پروژه های در دست 

اجرا انجام می دهد.
نماسازی ورودی شرقی ایستگاه شریعتی از 

هفته جاری آغاز می شود
مش��اور عالی ش��هردار اصفهان هم با اشاره به روند 
ساخت س��ه سی و سه پل، ش��ریعتی و آزادی اظهار 
کرد: در حال حاضر تالش همه پیمانکاران، مشاوران و 
پرسنل سازمان قطارشهری اصفهان و حومه بر ساخت 
این پروژه معطوف ش��ده و تالش اصلی آن اس��ت که 

ایس��تگاه ها در زمان مقرر به بهره برداری برسند. جواد 
شعرباف ادامه داد: نماس��ازی ورودی شرقی ایستگاه 
ش��ریعتی از هفته جاری آغاز می ش��ود و قرار اس��ت 
تکمی��ل آن با س��رعت قابل توجهی پیگیری ش��ود. 
وی با بیان اینکه همه جبهه های کاری ایس��تگاه باید 
ب��ه صورت موازی کار خود را پی��ش ببرند، ادامه داد: 
بتن ریزی دسترس��ی غربی ایستگاه شریعتی اصفهان 
روز پنجش��نبه ص��ورت گرفته و قرار اس��ت که دیگر 
فعالیت های س��اخت پروژه نیز به م��وازات آن صورت 

گیرد. مش��اور عالی ش��هردار اصفهان ب��ا بیان اینکه 
تحویل بخش های شمالی و جنوبی ایستگاه به سازمان 
عمران جه��ت آغاز کار رفوژ میانی باید انجام ش��ود، 
اضافه کرد: با فعالیت صورت گرفته، در ضلع ش��رقی 
و غربی تا ایس��تگاه آزادی مش��کل برقی وجود ندارد 
و مس��ئله ای در زمینه راه اندازی این بخش نیس��ت. 
گفتنی است، با بهره برداری بخشی از خط یک متروی 
اصفه��ان، هم اکنون 11 کیلومت��ر از خط یک متروی 
اصفهان حدفاصل ایس��تگاه قدس تا تختی از ساعت 
7 صبح تا 15 هر روز در حال بهره برداری و اس��تفاده 
ش��هروندان اس��ت. فاز اول و دوم خ��ط یک متروی 
اصفهان که هم اکنون مورد بهره برداری قرار گرفته، از 
ایس��تگاه قدس آغاز می شود و با عبور از ایستگاه های 
بهارس��تان، گلستان، ش��هید مفتح، شهید علیخانی، 
جابر، کاوه، ش��هید چمران، ش��هید باهنر و شهدا، به 

ایستگاه تختی می رسد.

س�اری – دهقان - مسئول روابط عمومی شرکت 
مل��ی پخش فرآورده های نفتی منطقه س��اری گفت : 
از برگزیدگان جش��نواره سراسری عکس ) رنج سوخت 
رسانی ( در منطقه ساری تقدیر شد . به گزارش خبرنگار 
مازن��دران ، عباس خلیل پور، مس��ئول روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان 
کرد : همزمان با فرارس��یدن سالروز میالد یگانه منجی 
عالم بشریت، حضرت قائم آل محمد)عج( ، مراسم جشن 
باشکوهی شنبه 96/۲/۲3 به همت روابط عمومی منطقه 

با حضور برگزیدگان جش��نواره عکس از سه منطقه در 
منطقه س��اری برگزار شد .عباس خلیل پور بیان کرد : 
با فراخوانی جشنواره عکس رنج سوخت رسانی منطقه 
ساری و شرکت پر شور مناطق پخش فرآورده های نفتی 
ایران از بین آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره در روابط 
عمومی منطقه س��اری ، نفرات اول تا سوم در دو بخش 
حرفه ای و غیر حرفه ای مش��خص شد.خلیل پور ادامه 
داد : در بخ��ش حرفه ای آقایان مهدی رنجبر مقام اول، 
ابوالفضل رنجبر  مقام دوم، حامد کیا الشکی مقام سوم 

و آقای حسینعلی نظری شایسته تقدیر شد و در بخش 
غیر حرفه ای ) موبایلی ( آقای عابد رضایی رتبه برتر را 

از آن خ��ود کرد . عب��اس خلیل پور با تاکید بر اهمیت 
برگزاری این گونه جش��نواره ها ، گفت : یکی از وظایف 
روابط عمومی برقراری ارتباط با واحدها و س��ازمانهای 
هم تراز و اس��تفاده از توانمندی های موجود در سطح 
آنها اس��ت . خلیل پور افزود : بهره گیری از  توانمندی 
هنرمندانه همکاران آگاه به وظایف س��ازمانی عالوه بر 
اس��تعداد یابی ، می توانند تالش پرسنل شرکت را در 
درستی انجام وظایف محوله به مخاطبان درون و برون 

سازمانی به نحوی شایسته تر ارائه دهند .

بندر عباس - خبرن�گار فرصت امروز- مدیر 
بازرگان��ی و اصن��اف و نماین��ده مالیات��ی س��ازمان 
منطق��ه آزاد قش��م، گفت: در مح��دوده مناطق آزاد 
تنها مجوزهای فعالیت اقتصادی که توس��ط سازمان 
منطقه آزاد صادر ش��ده باش��د از معافی��ت مالیاتی 
بهره مند می ش��وند و مجوزهایی که توس��ط س��ایر 
ارگان ه��ا و نه��اد صادر ش��ده ان��د از مالیات معاف 
نیس��تند. به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد قشم 
امیر س��لکی بی��ان کرد: صن��وف و فعالین اقتصادی 

ک��ه مج��وز خ��ود را از ارگان هایی غیر از س��ازمان 
منطقه آزاد) همچون ش��هرداری( دریافت کرده اند 
مکلف ب��ه پرداخت مالیات هس��تند. مدیر بازرگانی 
و اصن��اف و نماین��ده مالیاتی س��ازمان منطقه آزاد 
قش��م ادامه داد: براس��اس ابالغیه هی��ات وزیران به 
ش��مار53355 مورخ 95.5.16 معافیت مالیاتی تنها 
برای مجوزهای صادرش��ده از س��وی س��ازمان های 
مناطق آزاد تجاری و صنعتی محقق می ش��ود و در 
اجرای آن، ش��رایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت 

و تاریخ بهره برداری، مواردی اس��ت که صرفا توسط 
این س��ازمان ها اعالم می شود. سلکی افزود: فعالین 
اقتصادی باید پیش از ارائ��ه اظهارنامه مالیاتی برای 
اخذ یا تمدید مجوز فعالیت اقتصادی براساس ابالغیه 
هیات وزیران، به س��ازمان منطقه آزاد مراجعه کنند. 
وی گفت: همچنین اش��خاص حقیقی و حقوقی که 
ش��رکت خود را در مح��دوده مناطق آزاد ثبت کرده 
و بخش��ی از کار آنان در خ��ارج از این محدوده قرار 
دارد بای��د مالیات فعالیت اقتصادی خارج از محدوده 

منطقه آزاد را بپردازند.سلکی گفت: براساس ماده 13 
قانون چگونگ��ی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، 
فعالی��ن اقتصادی پس از اتم��ام مدت زمان معافیت 
تاب��ع قوانین خاصی هس��تند که با پیش��نهاد هیأت 
وزیران به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی می رسد 
و مش��مول مقررات خاص مالیاتی هستند و هرگونه 
تطبیق و تفس��یر قوانین مالیاتی در محدوده مناطق 
آزاد با قانون مالیات مستقیم، با روح قانون چگونگی 

اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی منافات دارد.

رش��ت- زینب قلیپور- مهندس ایرانپرست، معاون 
راه��داری اداره کل راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
استان گیالن در نخستین روز آغاز به کار دستگاه اسکنر 
جاده ای در استان گیالن طی سخنانی گفت: آسفالت 
عمر مفیدی دارد که با گذشت عمر آسفالت و همچنین 
حجم ترافیک عبوری بر روی آن خرابی های مختلفی 
نظیر ترک های طولی، ترکهای پوس��ت سوس��ماری، 
پریدگی ریزدانه ها یا ش��ن زدگی آس��فالت و ... بوجود 
می آید که هر یک از این نوع خرابیها ترمیمهای خاص 
خ��ود را می طلب��د. این مقام مس��ئول در ادامه خاطر 
نشان نمود: برای تشخیص نوع و شدت خرابیها را باید 

ابتداعاً از نقاط مد نظر بازدید نمود و سپس با توجه به 
شدت خرابیها و اعتبارات موجود برای ترمیم آنها برنامه 
ریزی نمود که این بازدیدها در گذشته توسط نیروهای 
انس��انی در راهها انجام می گرفت  که هم وقت گیر و 
پر مخاطره بود و هم هزینه ی زیادی را در بر داش��ت. 
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان گیالن سپس افزود: امروزه فرآیند شناسایی 
آسیبهای جاده ها با بهره گیری از فن آوری جدید که 
توسط خودروی مخصوص مجهز به دستگاه پیشرفته به 
نام اس��کنر جاده ای انجام می گیرد که هم از سرعت و 
دقت باالیی برخوردار بوده و هم می تواند نوع خرابی و 

شدت آن را بدون تخریب جاده تعیین کند که این امر 
موجب��ات صرفه جویی در هزینه ها را فراهم می نماید. 
مهندس ایرانپرست در خصوص کاربرد اطالعات جمع 
آوری شده دستگاه اسکنر جاده ای برای حوزه راهداری 
گف��ت: پس از شناس��ایی و دریاف��ت اطالعات مربوط 
به نقاط آس��یب دی��ده جاده ها، می ت��وان با توجه به 
اعتبارات محدود و اولویت بندی نقاط شناس��ایی شده 
نس��بت به رفع خرابی ها اقدام نمود. مهندس طورانی، 
مدیرآزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گیالن در 
خصوص قابلیتهای دستگاه اسکنر جاده ای گفت: این 
سیستم قابلیت تش��خیص و ردیابی ترک ها، شیارها، 

شیبهای طولی، عرضی و ناهمواریهای سطحی آسفالت 
و ج��اده ها را تا عمق ۲5 س��انتیمتر و عرض 7 متر و 
30 سانتیمتر را دارد. وی سپس در مورد نحوه عملکرد 
دس��تگاه مذکور گفت: این دستگاه از طریق بکارگیری 
پرتوهای خطی لیزری، دستگاه مسافت سنج، سیستم 
موقعیت یاب و دوربینهای با سرعت باال که در انتهای 
ماشین نصب شده اندازه گیری دقیقی از آسیبهای وارده 
به جاده انجام می دهد. گفتنی اس��ت دستگاه اسکنر 
ج��اه ای به م��دت 3 روز 130کیلومتر از 805کیلومتر 
راه شریانی استان گیالن  را  اسکن و آسیبهای وارده را 

شناسایی می کند.

بوش�هر- خبرنگار فرصت ام�روز  - مدیر کل 
کمیته امداد استان بوش��هر گفت: بیش از بیش از 5 
هزار نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد در سال 
گذش��ته با همکاری اداره کل اموزش فنی و حرفه ای 
اس��تان، آموزش های مهارتی فن��ی و حرفه ای را فرا 
گرفته اند. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، احمد 

لطفی مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر، در نشست 
کارگروه اش��تغال این نهاد با اش��اره ب��ه فعالیت های 
ح��وزه اش��تغال و خودکفایی، یکی از ض��رورت های 
رشد و توس��عه اقتصادی خانواده های تحت حمایت 
کمیته ام��داد را آموزش برای ایجاد مهارت های الزم 
مددجویان بر ش��مرده و اظهار ک��رد: رویکرد جدید 
کمیته امداد ارائه آموزشهای مبتنی بر اشتغال پایدار 
و متناس��ب با بازارکار و همچنین آماده سازی نیروی 
کار ماهر برای واحدهای تولیدی و خدماتی است.وی 

توانمند سازی و آموزش های مهارتی مددجویان را با 
رویکرد اشتغال پایدار، از جمله طرح های اولویت دار 
کمیته امداد عنوان کرد و افزود: یکی از کارهای خوبی 
که در سال گذشته با همکاری اداره کل آموزش و فنی 
و حرفه ای اس��تان انجام شد توانمند سازی و اشتغال 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد بود  که بر این 
اس��اس در این مدت، 5 ه��زار 540 نفر از مددجویان 
در دوره های آموزش��ی مهارت آموزی، پایدارس��ازی 
و توس��عه، کارآفرینی و حرفه آم��وزی دانش آموزان 

دبیرس��تانی  ش��رکت کرده اند. لطفی ایجاد اشتغال 
پایدار برای مددجویان را از اولویت های مهم  کمیته 
امداد برشمرد و خاطر نشان کرد: مدل اشتغال کمیته 
امداد برای مددجویان تحت حمایت مبتنی بر استعداد 
سنجی، حرفه آموزی، پرداخت تسهیالت، نظارت بر 
اجرای طرح های اش��تغال، پایدار س��ازی و بازار یابی 
فروش محصوالت تولید ش��ده مددجویان است. وی 
اف��زود : در راس��تای آموزش های ارائه ش��ده در این 
خصوص بالغ بر 700 میلیون تومان هزینه شده است.

پرسه در شکوه و شاهکار معماری ایران 

بازار تبریز، بزرگترین بازار مسقف جهان 
بازار تبریز به عنوان نخستین بازار جهان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است 

رویکردهای اصلی مدیریت شهری بر تکمیل هرچه سریع تر فاز سوم خط یک قطارشهری

مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

مراسم اختتامیه جشنواره عکس رنج سوخت رسانی در نیمه شعبان

فعالین اقتصادی در مناطق آزاد توجه کنند
مجوزهای اقتصادی صادرشده از سوی هر سازمان و نهادی به جز سازمان منطقه آزاد مشمول معافیت مالیاتی نمی شود

برای نخستین بار در استان گیالن صورت گرفت:

شناسایی آسیبهای محورهای شریانی استان توسط دستگاه اسکنر جاده ای

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر:

بیش از 5 هزار نفر از مددجویان مهارت های فنی و حرفه ای فرا گرفته اند

اخبار

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب 
منطقه ای گلستان:

 در سال 95 مطالعات حد بستر و 
حریم رودخانه ها در 60 کیلومتر از 

رودخانه های استان انجام شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز- مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و 
سواحل شرکت آب منطقه ای استان از مطالعات 60 کیلومتر از رودخانه 
ها و س��واحل استان در سال گذشته خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای استان، مهندس شجاع شفیعی اظهار کرد: مطالعه 
حد بستر و حریم رودخانه های استان از جمله برنامه جامع  طرح جامع 
کنترل سیالب استان گلستان است.وی افزود: مطالعه 60 کیلومتر حد 
بستر و حریم رودخانه ها در سال گذشته با اعتباری بالغ بر یک میلیارد 
و 500 میلیون ریال انجام شد.مهندس شفیعی بیان کرد: تاکنون برای 
یک هزار و 153 کیلومتر از رودخانه ها و سواحل استان مطالعات تعیین 
حد بس��تر و حریم انجام شده است و 150 کیلومتر نیز در حال انجام 
است.مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای 
استان در ادامه افزود: مطالعات هزار و397 کیلومتر از رودخانه ها وسواحل 
استان باقی مانده است که اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون 

ریال برای آن نیاز است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای :
رپرگذاری 107 کیلومتر از رودخانه های 

استان گلستان
گرگان - خبرن�گار فرصت امروز- معاون حفاظت وبهره برداری 
شرکت آب منطقه ای گلستان از رپرگذاری 107 کیلومتر از رودخانه ها 
و وسواحل شرکت آب منطقه ای استان خبرداد.به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی اظهار 
کرد: این پروژه در سال 95 با اعتبار 8 میلیارد و 613 میلیون ریال انجام 
شد.معاون حفاظت و بهره برداری استان در ادامه رپرگذاری را بخشی از 
برنامه های هشت گانه شرکت آب منطقه ای استان در بخش مهندسی 
رودخان��ه و کنترل س��یالب عنوان کرد و افزود: در راس��تای حفاظت، 
صیانت و جلوگیری از دخل و تصرفات غیرقانونی اش��خاص در بستر و 
حریم رودخانه ها ، عملیات اجرایی رپرگذاری )نشانه گذاری بستر( انجام 
می ش��ود.وی تصریح کرد:عملیات انجام ش��ده در خصوص رپرگذاری 
رودخانه های استان تاکنون 536 انجام شده است و در حال نیز مقدار 50 
در حال انجام است. میزان باقی مانده نیز ۲150با اعتبار 17۲/000 میلیون 
ریال است. مهندس حسینی افزود: طول کل رودخانه های استان دو هزار و 
700 کیلومتر و در سطح پنج هزار و 400 هکتار جریان دارد که 654 هکتار 

آن در درون شهرها و روستاهای استان جریان دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران :
خدمات صادقانه سبب اعتماد مردم می شود و 

بهورزان باید آن را سرلوحه خود قرار دهند
س�اری - دهقان - دکتر قاس��م جان بابایی ، رئیس دانشگاه علوم 
پزش��کی مازندران در جش��ن ف��ارغ التحصیلی بهورزان که در س��الن 
اجتماعات مصباح برگزار شد به نقش بهورزان در تغییر ساختار سالمت 
اشاره کرد و گفت: پس از انقالب اسالمی ساخت ده هزار خانه بهداشت 
دکتر قاسم جان بابایی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جشن 
فارغ التحصیلی بهورزان که در س��الن اجتماعات مصباح برگزار شد به 
نقش بهورزان در تغییر ساختار سالمت اشاره کرد و گفت: پس از انقالب 
اسالمی ساخت ده هزار خانه بهداشت و استخدام بهورز سبب شده که 
بس��یاري از بیماري هاي واگیردار کنت��رل و میزان مرگ و میر کاهش 
یابد.. وی با بیان اینکه امروز الگوی بیماری ها تغییر کرده اس��ت، افزود: 
بیش از 80 درصد مرگ و میر ناشي از بیماري هاي غیر واگیر مي باشد. 
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی مازندران بزرگترین سرمایه یک انسان را 
اعتماد دانست و بیان کرد: خدمات صادقانه سبب اعتماد مردم می شود 
و بهورزان باید آن را س��رلوحه خود قرار دهند. وی طرح تحول سالمت 
را بهترین دس��تاوردهای اجتماعی دولت پس از انقالب اسالمی عنوان 
کرد و افزود: بزرگترین دغدغه ما معیشت مردم در حوزه درمان بود که 
با اجرای طرح تحول س��المت این مشکل برطرف ش��د و امروز درمان 
بیماران سرطانی در بیمارس��تان هاي دولتي رایگان شده است، رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران از احداث 80خانه بهداشت تا پایان خرداد 

ماه خبرداد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان تأکید کرد :

رفع مشکالت کارکنان واحدهای 
عملیاتی اقماری در اسرع وقت

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان بر پیگیری و حل مشکالت کارکنان واحدهای 
عملیاتی اقماری این ش��رکت در اسرع وقت تأکید کرد . مهندس قباد 
ناصری که به همراه اعضای هیأت مدیره و روسای بخش های مختلف 
این شرکت جهت بازدید از مجتمع صنعتی فرآورش نفت قلعه نار در آن 
منطقه حضور یافته بود ، وضعیت و فرآیند تولید را مشاهده و بررسی 
نمود . وی ضمن بررسی وضعیت تولید و شنیدن مسایل فنی و مشکالت 
مربوط به تولید از این مخزن نفتی از زبان مسئولین کارخانه ، با پرسنل 
بخش های مختلف این مجتمع نیز دیدار و گفتگو کرد . مهندس ناصری 
ضمن ابراز خوشوقتی از حضور در جمع صمیمی کارکنان از خدمات و 
زحمات آنان در تثبیت تولید نفت و دستیابی به سقف تولید تعهد شده 
قدردانی و این زحمات را مصداق بارزی بر همت جمعی مبنی بر تحقق 
بخش تولید در اصل اقتصاد مقاومتی دانست . وی در ادامه از بخش های 
مختل��ف کمپ اقامتی و رفاهی کارکنان بازدید کرد و ضمن ش��نیدن 
نواقص و مشکالت کارکنان طی دستوراتی به مسئولین مربوطه بر رفع 
مش��کالت کارکنان واحدهای عملیاتی اقماری در کوتاه ترین زمان با 

توجه به توانمندی های داخلی تأکید کرد .

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان بوشهر:
آموزش های مهارتی فرصتی برای 

توانمندسازی مددجویان کمیته امداد
فرص�ت  خبرن�گار  بوش�هر- 
ام�روز: مدیر کل کمیت��ه امداد امام 
خمین��ی )ره( در نشس��ت ب��ا مدیر 
کل و کارشناس��ان آم��وزش فنی و 
حرفه ای استان بوشهر با بیان اینکه 

تعامل کمیته امداد با آموزش فنی و حرفه ای نقشی اساسی در اشتغال 
مددجویان داش��ته اس��ت گفت: ظرفیت های اشتغال در استان بوشهر 
فراوان  اس��ت و باید با مهارت آموزی زمینه حضور فعال جوانان در بازار 
کار مهیا ش��ود. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه 
ای استان بوشهر، احمد لطفی با اشاره به اینکه 30 هزار نفر از مددجویان 
کمیته امداد در ش��رایط احراز شغل هستند اظهار داشت: با استفاده از 
ظرفیت های آموزش فنی و حرفه ای در سال جاری سعی بر این داریم با 
کیفی سازی آموزش ها زمینه اشتغال 50 درصد مددجویان حائز شرایط 
شغل مهیا شود. وی تعامل خوب فنی و حرفه ای با سایر دستگاه ها را از 
ظرفیت های خوب توسعه مهارت آموزی در سطح استان دانست و اضافه 
کرد: مددجویان کمیته امدا در سال جاری آموزش های مهارتی مورد نیاز 
نیروگاه اتمی بوشهر و مشاغل خانگی و خدماتی را فرا می گیرند تا سرعت 

جذب بازار کار آنها با توجه به پتاسیل های استان بوشهر بیشتر شود. 

اخبار

تقدیر مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
مسجدسلیمان از اعضای تیم گلف

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- طی آیینی مدیر عامل شرکت 
به��ره برداری نفت وگاز مسجدس��لیمان از زحمات و افتخار آفرینی 
اعضای تیم گلف نفت مسجدسلیمان تجلیل کرد . در این مراسم که 
در دفتر مدیریت و باحضور اعضای هیأت مدیره ش��رکت برگزار شد 
از کس��ب ۲ مقام قهرمانی در لیگ برتر و تورنمنت کشوری یادواره 
مرحوم حس��ین پور تجلیل به عم��ل آمد . مهندس قباد ناصری طی 
س��خنانی با توجه به اهمیت ورزش در صنعت نفت اظهار داش��ت : 
توج��ه به ورزش یکی از س��رلوحه های اساس��ی در صنعت نفت در 
راستای عمل به تعهدات اجتماعی و افزایش روحیه نشاط و شادابی 
در جامعه است . وی افزود : ورزش گلف یکی از ورزش هایی است که 
حیات��ش با صنعت نفت گره خورده و با پیدایش نفت بود که ورزش 
گلف هم برای نخستین بار در کشور شکل گرفت . وی ادامه داد : تیم 
گلف نفت مسجدس��لیمان همواره با همت و اراده ی بازیکنانش که 
از نیروهای بومی و اهل همین منطقه بوده درخششی دایمی داشته 
و افتخارات فراوانی در عرصه های کش��وری کس��ب کرده و ترکیب 
اصلی تیم ملی همواره با تکیه بر گلفرهای نفت مسجدسلیمان شکل 
گرفته اس��ت . در پایان این مراس��م با اهدای ل��وح تقدیر و هدیه از 
کسب ۲ مقام قهرمانی توسط تیم نفت مسجدسلیمان در لیگ برتر 
و تورنمنت کشوری یادواره مرحوم حسین پور تجلیل به عمل آمد . 

درسال تحصیلی 96-95  درخانه فرهنگ آب  
اصفهان صورت گرفت؛

آموزش بیش از 40 هزار نفر ساعت 
دانش آموزان در زمینه مصرف بهینه آب

 - اس�د  قاس�م   - اصفه�ان 
محمد اس��ماعیل زاده، رئیس اداره 
فرهنگی هن��ری اردوها و فضاهای 
پرورشی اداره کل آموزش وپرورش 
برنامه  درچهارمین  اصفهان  استان 
ازسلس��له نشس��ت های برنام��ه رادیویی جاری حی��ات با موضوع 
مدیری��ت مصرف بهینه آب گفت:درس��ال تحصیلی 96-95  بیش 
از8 نفر هزاردانش آموز مقطع ابتدایی ،متوس��ه اول ودوم با حضور 
درخان��ه فرهنگ آب و بازدی��د از کارگاه مدیریت مصرف این مرکز 
تح��ت آموزش  مبان��ی مصرف بهین��ه آب قرارگرفتن��د بطوریکه 
می ت��وان گفت  ای��ن دانش آموزان چه��ل هزارنفر س��اعت مورد 
آموزش درس��ت مص��رف کردن آب  درخانه فرهن��گ قرارگرفتند.   
چهارمین برنامه ازسلس��له نشس��ت ه��ای برنام��ه رادیویی جاری 
حی��ات با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب با همکاری گویندگان 
ش��بکه رادیو اصفه��ان درخانه فرهنگ آب ب��ا حضوردانش آموزان 
پیش دبستانی و مقطع اول دبستان برگزار شد در این برنامه خانم 
تشیعی، رئیس خانه فرهنگ آب اعالم کرد: با تاسیس خانه فرهنگ 
آب تعامل و ارتباط با س��ازمانها واداراتی  مانند آموزش وپرورش ، 
بهزیستی ،ش��هرداری و..... به منظور نهادینه کردن مصرف صحیح 
آب درجامعه بس��یار قوت گرفت به گونه ای که درس��ال تحصیلی 
96-95 ح��دود  5 هزارنفر ازدانش آموزان دختروپس��ر را درمقطع 
دبس��تان ،هزارنفرازدانش آموزان دبیرس��تان 3 هزارنفر ازکودکان 
3ت��ا6 س��اله و هزارنفر ازبزرگس��االن را تحت آموزش��های مصرف 
بهین��ه آب قراردادن��د.  وی ب��ا بیان اینکه خان��ه فرهنگ آب یکی 
از زیرمجموع��ه های روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب اس��ت 
که آموزش اقش��ار مختاف جامع��ه را پیرامون مصرف بهینه آب در 
دس��تور کار قرار داده است چراکه درست مصرف کردن آب عالوه 
ب��ر اینکه مانع هدر رفت منابع آبی می ش��ود در کاهش هزینه ها 

هم تاثیر بسزایی دارد.

افتتاح سومین دفتر استانداردسازی در 
آذربایجان غربی

ارومی�ه- پریا جوان- در 
راس��تای ترویج اس��تاندارد و 
استانداردس��ازی تفاه��م نامه 
همکاری مش��ترک فی مابین 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
مهاب��اد و اداره کل اس��تاندارد آذربایجان غربی با حضور مدیران هر 
دو مجموعه منعقد گردید. به گزارش »فرصت امروز« منصور جالیر 
مدیرکل اس��تاندارد استان در مراس��م افتتاح دفتر استانداردسازی 
اظهار داش��ت: استانداردس��ازی کاال و خدمات باعث رونق تولید و 
کسب و کار و هم چنین تحقق شعار امسال»اقتصاد مقاومتی، تولید 
و اش��تغال« خواهد شد و در جهت حفظ امنیت و سالمت کاالها و 
خدم��ات مردم نقش بس��زایی دارند. جالیر با اش��اره به لزوم ایجاد 
دفات��ر استانداردس��ازی در مراکز علمی ادامه داد: ای��ن اقدامات با 
هدف استانداردسازی صنایع و ایجاد ارتباط و تعامل چندجانبه بین 
صنعت و دانش��گاه با اس��تاندارد صورت گرفته است. وی در ارتباط 
با اولویت های اداره اس��تاندارد در س��ال 96 گفت: استانداردسازی، 
کنترل و اجرای بیش��تر و بهتر اس��تانداردهای اجباری در راستای 
تقوی��ت و ارتقای تولیدات منطقه برای با کیفیت تر و رقابتی کردن 
کاالها و خدمات از جمله اولویت های اداره اس��تاندارد در سالجاری 
اس��ت. جالیر تصریح ک��رد: دفاتر استانداردس��ازی در س��ه محور 
آم��وزش و فعالیت علمی و تخصصی، تدوین اس��تانداردهای ملی و 
بی��ن المللی بر اس��اس اولویت ها و نیازس��نجی ب��ا توجه به تعامل 
صنعت و دانش��گاه، تایید صالحیت آزمایش��گاه های واجد ش��رایط 
و اس��تفاده از توان علم��ی و تخصصی و فنی دانش��گاه ها تعیین و 
راه اندازی ش��وند.در انتها، خان احمدزاده، رئیس دانشگاه آزاد واحد 
مهاباد خاطرنش��ان کرد: طبق تفاهم نامه مشترک منبعد دانشگاه و 
تفکراس��تادان آن مس��یر را برای پرورش و استانداردسازی صنعت 
منطقه و ایران اسالمی هموار خواهند کرد و تعیین کیفیت و توسعه 

صنعت شهرستان نیز از سوی دانشگاهیان انجام خواهد پذیرفت.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی :
تاپایان سال 97 تمام موقوفات استان 

سند دار می شوند 
ارومیه – خرنگار فرصت امروز - به گزارش خبرنگار فرصت امروز : 
حجت االسالم جوانبخت با تقدیر از مسئولیت پذیری مردم در وقف اموال 
خود در راه امور خیر تصریح کرد: یکی از وظایف سنگین سازمان اوقاف 
و امور خیریه حفاظت و صیانت از این اموال اس��ت. وی با تأکید بر این 
موضوع که امروز موارد بسیار زیادی از اموال موقوفه داریم که غصب شده 
یا مخروبه هستند که این امر مسئولیت سنگینی را برعهده ی ما می گذارد 
اف��زود: صرفاً پرداختن به بعد اقتصادی وق��ف و غفلت از آثار معنوی و 
فرهنگی آن نوعی جفا به این امر بس��یار ارزشمند است. حجت االسالم 
جوانبخ��ت، بااش��اره به این موض��وع که ما به عن��وان خدمت گزاران و 
مس��ئوالن نظام مقدس جمهوری اسالمی مسئولیت بزرگی در مقابل 
حفظ و صیانت از موقوفات داریم ، خاطر نشان ساخت : سازمان اوقاف 
امروز مس��ئولیت تدبیر و مدیریت ای��ن مجموعه ها را در جهت تثبیت 
حقوقی وقف، سند دار کردن موقوفات، ساماندهی نظامات اداری، احیای 
موقوفات مخروبه، بهره وری بیشتر، ایجاد اعتماد بهتر و تشویق مردم، را 
برعهده دارد. وی ،تصریح کرد : 14000 رقبه از موقوفات اس��تان  فاقد 
سند می باشند که  4000رقبه از این موقوفات انتفاعی و 10000 رقبه 

منفعتی می باشد.
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 این روزها صنعت خودرو فارغ از حواشی 
انتخابات مس��یر خود را می پیماید؛ مسیری 
ك��ه در فراز و نش��یب تاریخ سیاس��ی ایران 
دگرگونی های فراوان��ی را تجربه كرده اما با 
هر مش��قتی خود را به پیچ حس��اس توسعه 
رس��انده اس��ت. به رغم آنكه در برهه هایی از 
زمان، مسیر غلطی برای توسعه انتخاب شده 
اما خوشبختانه در چهار سال گذشته اگرچه 
با س��رعت محدود اما همواره مسیر درستی 

طی شده است. 
ب��ه ج��رات می ت��وان گف��ت در هیچ یك 
از مقاط��ع زمان��ی پ��س از انق��اب هیجان 
از ط��رف  مش��اركت در صنع��ت خ��ودرو 
ش��ركت های خارجی به ش��دت امروز نبوده 
اس��ت؛ به طوری كه اگ��ر فضای مس��اعدی 
برای ج��ذب س��رمایه های خارج��ی وجود 
داش��ت تع��داد قراردادها بی��ش از آنی بود 
كه ام��روز ش��اهدیم. این روزه��ا و با توجه 
ب��ه محدودیت ه��ای نقدینگ��ی در صنعت 
خودروس��ازی و قطعه س��ازی ای��ران، اگ��ر 
بخواهیم رش��د اقتص��ادی در این صنعت از 
جنس توسعه باشد نیازمند سرمایه ای معادل 
10 میلیارد دالر هستیم كه جذب این میزان 
س��رمایه برای تامی��ن س��رمایه در گردش 
صنعت خودرو، همچنین س��رمایه گذاری در 
بخش های زیرس��اختی مرتب��ط با تحقیق و 

توسعه و نیز تامین تكنولوژی در بخش های  
های تك صنعت قطعه سازی بسیار ضروری 

است. 
 همان ط��ور كه می دانی��م به دلیل زیان ده 

ب��ودن صنعت خ��ودرو در زم��ان تحریم ها 
ك��ه نتای��ج آن تا اكن��ون نیز ادام��ه یافته، 
آن دس��ته از ش��ركت های خودروس��ازی و 
قطعه س��ازی كه توانسته اند وضعیت خود را 
از شرایط ورشكس��تگی در دوران تحریم ها 
به مرحله س��ود آوری در دوران فعلی تغییر 
دهن��د، تقریبا به لحاظ س��رمایه در گردش 
و نقدینگی در ش��رایط بس��یار بحرانی قرار 
گرفته ان��د؛ به طوری ك��ه حتی رون��ق تولید 
طی دو تا س��ه س��ال گذش��ته نیز نتوانسته 
ش��رایط اقتص��ادی این ش��ركت ها را بهبود 
بخش��د، بنابراین تامین س��رمایه خارجی از 
ط��رف بخش خصوص��ی و مهم ت��ر از آن از 
طریق ش��ركت های بزرگ خودروس��ازی و 
قطعه س��ازی دنیا، در س��ال های پیش رو از 

اهمیت بسیاری برخوردار است. 
در چهار سال گذش��ته همواره بر اهمیت 
جذب سرمایه های خارجی تاكید شده است، 
به طوری كه حت��ی در تبلیغات انتخاباتی نیز 
بر لزوم برنامه برای جذب س��رمایه های الزم 
به ویژه در بخش های زیرساختی تاكید شده 
است؛ بنابراین به نظر می رسد اگرچه صنعت 
خودرو ف��ارغ از هیجان انتخابات به مس��یر 
خ��ود ادامه می دهد، اما نگ��ران نوع تفكری 
اس��ت كه قرار اس��ت در چهار سال پیش رو 

سكان توسعه در كشور را در دست گیرد. 

معاون صادرات و امور بین الملل گروه سایپا 
گفت برای س��ال نخس��ت و با هدف معرفی 
محصوالت به بازار گینه 1000 دستگاه انواع 
محصوالت تولیدی گروه خودروس��ازی سایپا 

به این كشور صادر می شود. 
محس��ن ج��وان، مع��اون ص��ادرات و امور 
بین المل��ل گروه س��ایپا در حاش��یه ارس��ال 
نخس��تین محموله از محصوالت گروه سایپا 
ب��ه مقصد كش��ور گینه گفت: ب��رای حضور 
قدرتمند در بازار گینه، در س��بد صادراتی ما 
به این كش��ور انواع خودروهای س��ایپا 131، 
س��ایپا 132، تیبا و تیبا2، خودروهای تولید 
مشترک شامل چانگان، برلیانس، آریو، وانت 

پیكاپ ریچ و نیسان مجهز به كابین یخچال 
وجود دارد. 

وی اف��زود: هدف ما این اس��ت كه با ایجاد 
ش��بكه نمایندگی ف��روش و خدمات پس از 
فروش در غ��رب آفریقا پایگاه جدیدی ایجاد 
می كنیم تا بازارهای صادراتی را در این كشور 

و كشورهای اطراف توسعه دهیم. 
ج��وان با بیان اینكه در س��ال 96 صادرات 
بیش از 34هزار دس��تگاه خودرو به بازارهای 
خارجی پیش بینی ش��ده اس��ت، تاكید كرد: 
عاوه بر اس��تفاده از پایگاه های تولید خودرو 
در ع��راق، س��وریه، ونزوئ��ا و ب��ه زودی در 
الجزایر، خودرو كامل هم صادر خواهیم كرد، 

ضمن اینكه خودرو به صورت قطعات منفصله 
به این پایگاه ها ارس��ال می شود و با خدمات 
فنی مهندس��ی كه به طرف ه��ای تجاری در 
این كش��ورها دادیم تولید را توسعه خواهیم 

داد. 
وی گف��ت: م��ا در برخی كش��ورها برنامه 
ص��ادرات قطع��ات خ��ط تولید داری��م تا از 
ظرفی��ت ش��بكه تامین س��ایپا قطعات مورد 
نی��از را برای آنها تهیه كنیم و در حال حاضر 
كش��ورهای ایتالیا و اس��پانیا، تركیه و آلمان 

درحال مذاكره هستیم. 
معاون صادرات و امور بین الملل گروه سایپا 
با اش��اره به صادرات بیش از 10 میلیون دالر 

قطعه در سال گذش��ته افزود: برنامه ما برای 
س��ال 96 صادرات بیش از 34 هزار دستگاه 
ان��واع محصوالت تولیدی در گروه س��ایپا به 
ارزش بالغ بر 200 میلیون دالر و 20میلیون 

دالر قطعه است. 
ج��وان گفت: رم��ز موفقیت س��ایپا ایجاد 
و توس��عه شبكه خدمات گس��ترده در دیگر 
كشورهاس��ت و تاكن��ون بی��ش از 150هزار 
دستگاه انواع خودروهای سایپا به عراق صادر 
شده و ما امس��ال برنامه داریم 3 خط جدید 
تولید محصول در عراق ایجاد كنیم كه گروه 
ایك��س 100 و آری��و در كنار تیب��ا در عراق 

تولید خواهد شد. 

نخستین محموله از محصوالت سایپا به گینه ارسال شد

 صنعت خودروی ایران
در مسیر مشارکت های خارجی

خبر

در سواری سازان چه می گذرد؟ 
فروردین ماه امسال تولید انواع سواری در همه خودروسازان 
داخلی با افزایش همراه بوده است.  در این مدت تولید انواع 
سواری در گروه صنعتی ایران خودرو با افزایش 1۷درصدی 
هم��راه ب��وده و از 2۸هزار و 623 دس��تگاه در فروردین ماه 
س��ال گذش��ته به 33 هزار و 492 دس��تگاه رسید.  تولید 
انواع س��واری در گروه خودروسازی س��ایپا به عنوان رقیب 
ای��ران خودرو نیز صعودی بوده و ب��ا افزایش 25.5درصدی 
از 19ه��زار و ۸4 دس��تگاه در فروردی��ن 1395 به 23هزار 
و 94۷ دس��تگاه افزایش یافت.  فروردین ماه امس��ال تولید 
انواع سواری در خودروسازان بم نیز افزایش یافته و از صفر 
دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به سه دستگاه رسید.  
تولید این محصوالت در خودروسازی مدیران نیز با افزایش 
29.2درصدی همراه بوده و از 2۷۷۷ دس��تگاه در فروردین 
1395 به 35۸۸ دستگاه افزایش یافت.  در این مدت تولید 
انواع سواری در كارمانیا نیز صعودی بوده و از صفر دستگاه 
در فروردین ماه سال گذشته به 160 دستگاه رسید.  تولید 
ای��ن محصوالت در گروه بهمن 52.9درصد افزایش یافته و 
از 1۷2 دستگاه در فروردین 1395 به 263 دستگاه رسید.  
فروردین ماه امس��ال تولید انواع سواری در كرمان موتور هم 
صعودی بوده و با رش��د 113درصدی از 1465 دستگاه در 

فروردین ماه سال گذشته به 3121 دستگاه رسید. 
 

کاهش قیمت ها با افزایش عرضه
ب��ازار خودروهای لوك��س اخیرا با رك��ود و روند كاهش 
قیمت روبه رو ش��ده اس��ت. ایام انتخابات تاثیر بسیاری بر 
روند خریدوفروش این دس��ته از خودروها داش��ته و سبب 
شده است فروش��ندگان و خریداران خودرو اندكی با تامل 
در بازار حضور داش��ته باشند تا بتوانند از نوسانات احتمالی 
و البت��ه غیر رس��می قیمت ها در امان باش��ند.  از طرفی با 
نزدیك ش��دن به اتمام فرصت واردكنندگان در اس��تفاده 
از ثبت س��فارش های موجود و منقضی شدن زمان قانونی 
آنها، س��رعت واردات افزایش یافته و در نتیجه بازار در حال 
اشباع ش��دن از برخی خودروهای لوكس است كه احتماال 
در آینده با افزایش عرضه و كاهش تقاضا دچار افت قیمت 
ش��وند.  همان طور كه پیشتر عنوان شده مهلت استفاده از 
ثبت سفارش های موجود تا اوایل تیرماه سال جاری است و 
در این میان به مرور از تعداد ثبت های مجاز كاسته می شود، 
بنابراین واردكنندگان تقریبا تمام خودروهای مطابق ثبت 
خود و موجود در منطقه را خریداری و اقدام به واردات آنها 
كرده اند.  شواهد نشان می دهد تعداد خودروهای وارد شده 
آنقدر زیاد است كه نیاز بازار تا پایان سال را پوشش می دهد. 
به عنوان مثال مدل ماكان از برند پورشه در فول ترین حالت 
خود در گذشته با قیمتی حدود ۷50میلیون تومان فروخته 
می شد، در حالی كه امروز با افزایش حجم واردات به قیمتی 
حدود ۷20میلیون تومان رس��یده كه البته كاهش قیمت 
30میلیون تومان��ی در این محدوده قیمت��ی زیاد نبوده و 
كنترل مناس��بی توسط نمایندگی رسمی این برند در بازار 

انجام شده است. 

خبر

صنعت خودروی ایران رو به تحول است
یك عضو كمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس 
ش��ورای اس��امی معتقد اس��ت كه عملكرد ش��ركت ها در 
س��ال های گذش��ته و محدودی��ت تولید به چن��د مدل و از 
س��ویی عدم امكان ایجاد خطوط مستقل در صنعت خودرو 
مانع از پاسخگویی به انتظارات مصرف كنندگان داخلی شد، 
در حال��ی كه در یكی دو س��ال اخیر با تولی��د و رونمایی از 
خودروهای جدید ش��اهد جریان مثبتی در صنعت خودروی 

ایران هستیم. 

مه��رداد بائوج الهوتی ضمن ارزیاب��ی وضعیت موجود در 
صنع��ت خ��ودرو تصریح كرد: صنعت خ��ودروی ایران رو به 
تحول اس��ت ه��ر چند تاكنون این صنعت ب��ه نقطه ایده آل 
دس��ت نیافته است، اما از شرایط موجود كاما مشهود است 
كه تحولی در صنعت خودروس��ازی ایران در حال رخ دادن 

است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه برخ��ی تفاهم نامه ه��ای اخی��ر ب��رای 
طراح��ی پلتفرم جدید در صنعت خودرو، اظهار داش��ت: بر 
اس��اس قراردادهای كه در یك س��ال گذش��ته منعقد شده 
خودروس��ازان باید به این مرحله از تولید برس��ند كه ضمن 
توس��عه داخلی س��ازی محصوالت، 30درص��د از تولیدات را 

صادر كنند. 
وی گفت: امروز باید به جای واردات خودرو با شركت های 
بزرگ خارجی در داخل قرارداد مشاركت در تولید امضا شود 
كه قطعا با این شیوه ضمن اینكه نیاز تولید در كشور تامین 
می ش��ود، می توان بخش��ی از تولیدات را بر اس��اس قرارداد 

صادر كرد. 
وی تاكی��د ك��رد: مس��لما با رون��ق تولید و ت��اش برای 
توس��عه سهم داخلی س��ازی محصوالت خارجی، شاهد رشد 

اشتغال زایی نیز در كشور خواهیم بود. 
وی گف��ت: داخلی س��ازی خودروهای خارج��ی هر چند 
جایگزین تولید خودروی ملی در كشور نیست اما مطمئنا به 

اشتغال داخلی كمك خواهد كرد. 
نماین��ده لنگ��رود در مجلس ده��م تاكید ك��رد: البته با 
قراردادهایی كه منعقد شده بی شك زمینه انتقال تكنولوژی 
و ارتق��ای تولید و كیفیت در صنعت خ��ودرو فراهم خواهد 

شد. 
الهوت��ی با اش��اره به اینك��ه تحولی كه ام��روز در صنعت 
خ��ودرو رخ داده آین��ده مثبتی را برای خودروس��ازی ایران 
به همراه خواهد داش��ت، افزود: بی تردید شرایط فراهم شده 
منجر به تولید محصوالت و برندهای خوب دنیا در كش��ور و 

توسعه بازار های صادراتی خواهد شد. 
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سیداحس��ان قاضی زاده هاش��می، با حض��ور در برنامه  
»خندوانه« درباره جزییات برنامه های تبلیغاتی نامزدهای 
ریاس��ت جمهوری توضیح داد. به گزارش خبرآنالین، این 
نماینده مجلس در این برنامه درب��اره مناظرات انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: ش��ش نامزد در ابتدای مناظرات 
سرحال و خوشحال بودند، به اواسط مناظرات که نزدیک 
می شدیم کمی دچار افت فشار می شدند و قندشان پایین 
می آمد و مجبور می ش��دند نسکافه و مواد قندی متفاوتی 
میل کنند. هر نامزد س��ه مشاور داش��ت که در وقت های 
اس��تراحت به نامزد م��ورد نظر خود مطالبی را گوش��زد 
می کردن��د. قاضی زاده ادام��ه داد: در مناظ��ره آخر کمی 
ناراحتی پیش آمد و گالیه هایی ش��د. ما قبل از شروع هر 
مناظره با نامزدها جلس��ه داشتیم و مس��ائلی را یادآوری 

می  کردیم. او درباره اینکه چن��د درصد از مردم مناظرات 
را تماشا کردند، گفت: طبق نظرسنجی که ما انجام دادیم، 
77 درص��د مردم مناظرات را نگاه کردند و این آمار خیلی 
خوب برای ما به شمار می آید. قاضی زاده همچنین درباره 
اتفاقات جذاب این برنامه ها گفت: یادم هست هنگام ضبط 
برنامه یکی از نامزدها برق قطع ش��د و این نامزد که گویا 
صبحانه هم نخورده بود، درخواست کرد که چیزی بخورد. 
در همین حین س��رفه اش گرفت و برای برنامه ای که 45 
دقیقه بیش��تر طول نمی کشید سه ساعت معطل شدیم و 
آن نامزد سرفه اش قطع نمی شد. او درباره اعتراض هایی که 
نامزدها و مشاوران ش��ان داشتند، گفت: مواردی پیش آمد 
که ما س��عی کردیم با رعایت عدالت و انصاف به همه آنها 

رسیدگی کنیم و حقی از کسی ضایع نشود. 

پشت صحنه مناظره ها
از افت فشار تا نامزدی که سرفه اش بند نمی آمد 

خبرن�گار  اردبرین�ک،  توم�اس   
نیوی�ورک  تایمز در ته�ران ظهر جمعه 
در صفح�ه توییت�ر خ�ود با اش�اره به 
ادامه برگ�زاری انتخاب�ات دوازدهمین 
دوره ریاس�ت جمهوری ایران و تجمع 
مردم در حسینیه ارشاد، نوشت: امروز 
طوالنی ترین صف را در 15سال حضورم 

در تهران دیدم. 
حس�ن روحانی رأی خود را به صندوق انداخت و گفت: هر نامزدی 
که انتخاب می ش�ود باید به او کمک کرد تا این مسئولیت سنگین 

را به سرانجام برساند.

تیتر اخبار

مدیرکل کمیته امداد استان تهران با بیان آنکه مردم استان 
تهران در سال 95، بیش از 39 میلیارد تومان صدقه پرداخت 
کرده اند، گفت: هر تهرانی در س��ال گذش��ته به طور متوسط 
2951 تومان صدقه پرداخت کرده اس��ت. براس��اس تحلیل 
انجام ش��ده هر یک از نیکوکاران استان تهران روزانه 8تومان 
و ماهانه 243 تومان صدقه پرداخت کرده اند. محسن ولیئی 
در گفت وگو با ایسنا، ضمن بیان آنکه در حال حاضر بیش از 
730 هزار صندوق صدقات در استان تهران تعبیه شده است، 
افزود: از این تعداد بیش از 680 هزار صندوق صدقه کوچک 
در منازل، 11 هزار صندوق متوسط در ادارات و مراکز علمی 
و س��ایر صندوق های بزرگ بوده که در میادین و معابر نصب 

شده اند. وی تأکید کرد: 100درصد مبالغ جمع آوری شده در 
این طرح به منظور رفع نیازهای خانواده های تحت پوش��ش 
در بخش های مختلف از جمله کمک به اش��تغال، جهیزیه، 
مس��کن، کمک ب��ه درم��ان نیازمندان، کم��ک به تحصیل 
دانش آموزان و دانش��جویان نیازمند در همان ش��هر و محل 
جمع آوری هزینه می شود. مدیرکل کمیته امداد استان تهران 
در ادامه خاطرنش��ان کرد: حدود 43هزار صندوق در معابر و 
میادین شهر تهران نصب شده است که طی سال 95، از این 
تعداد 23 هزار صندوق بازس��ازی و ایمن سازی شده است و 
تا پایان مردادماه س��ال جاری نیز 20 هزار صندوق دیگر در 

سطح معابر و میادین استان ایمن سازی خواهد شد. 

مدیرکل کمیته امداد استان تهران خبر داد
هر تهرانی ماهانه 243 تومان صدقه می دهد

   محم�د مجاب�ی، مع�اون توس�عه 

مدیری�ت، حقوق�ی و ام�ور مجل�س 
س�ازمان حفاظت محیط زیست گفت 
که بی�ش از 2000 پرونده زمین خواری 

در سراسر کشور باز است. 
   ی�ک خ�ودرو ک�ه ظاه�را راننده 
آن کنترل�ش را از دس�ت داده بود به 
عابران پیاده در میدان تایمز نیویورک 
برخورد کرد و یک دختر جوان کشته 

و 22 نفر دیگر زخمی شدند. 

به علت مش�ارکت گس�ترده فرهنگیان در امر برگ�زاری انتخابات و 
ش�مارش آرا تمامی مدارس شهر و شهرس�تان های تهران شنبه 30 

اردیبهشت ماه 96 تعطیل شد.

تیتر اخبار

فیلم تازه اصغر فرهادی، کارگردان برنده دو جایزه اسکار، 
اسپانیایی زبان است و پیش از این اعالم شده بود که پنه لوپه 
ک��روز و خاویر باردم در آن ب��ازی می کنند. ریکاردو دارین، 
ستاره آرژانتینی سینمای جهان، دیگر بازیگر این فیلم است. 
فیلمبرداری این اثر سینمایی از اواسط ماه آگوست در شهر 
مادرید پایتخت اس��پانیا آغاز می ش��ود. دارین در فیلم تازه 
فرهادی، نقش همس��ر پنه لوپه کروز را بازی می کند. فیلم 
تازه اصغر فرهادی درامی خانوادگی و تریلری روان شناسانه 
است که در آن ماجرای دزدیدن یک دختر جوان به آشکار 
ش��دن رازهای خانواده ختم می شود. این پروژه که بین 12 
تا 13 میلیون دالر هزینه دارد، حاصل همکاری الکس��اندر 
ماله گی از کمپانی فرانسوی »ممنتو فیلم«، آلوارو لونگوریا 
از کمپانی اس��پانیایی »اس��تالوارتس مورنا فیلم« و آندریا 
اوچیپنت��ی از کمپان��ی ایتالیایی »الک��ی رد« خواهد بود. 

فرهادی فیلمنامه این اثر را به زبان فارسی نوشته و پس از 
آن به زبان اسپانیایی ترجمه شده است. کارگردان »جدایی 
نادر از سیمین« برای تجاری ترین فیلم کارنامه کاری خود، 
گروهی از بزرگان س��ینما را گردهم آورده است که از میان 
آنها می توان به آلبرتو ایگلسیاس )آهنگساز(، خوزه لوییس 
آلکائین��ه )مدیر فیلمبرداری(، کالرا نوتاری  )طراح صحنه( 
و س��ونیا گرانده )طراح لباس( اشاره کرد. الکساندر ماله گی، 
تهیه کننده »گذش��ته« و  »فروش��نده« درباره فیلم جدید 
فرهادی گفت: »این فیلم س��ومین همکاری من و فرهادی 
پس از  »گذشته« و »فروشنده« است. من همچنان شیفته 
قدرت و ظرافت کارهای او هس��تم. در فیلم جدید داستانی 
هیجان انگیز، لوکیشن های فوق العاده و بازیگرانی درجه یک 
در اختیار داریم. من دنبال جذب حداکثر میزان تماشاگران 

هستم.

تازه ترین خبرها از فیلم تازه اصغر فرهادی

   تازه تری�ن آم�ار از فروش فیلم ها در 
تب و تاب انتخابات به این ش�رح است 
که »نهنگ عنبر« به کارگردانی سامان 
مق�دم 3میلی�ارد و 750میلیون تومان 
فروخت�ه اس�ت. »ب�رادرم خس�رو« به 
کارگردان�ی احس�ان بیگل�ری نیز 240 
میلیون فروش داش�ته است. همچنین 
ف�روش فیل�م »امتح�ان نهای�ی« ب�ه 
کارگردانی ع�ادل یراقی از نیم میلیارد 

گذشته است.

 اصغ�ر فره�ادی، کم�ال تبری�زی و فاطم�ه معتمد آری�ا از جمله 
س�ینماگران حاضر در هفتادمین جشنواره فیلم کن بودند که رأی 

خود را در کن به صندوق انداختند.

تیتر اخبار

وضعیت امید عالیش��اه و احمد نوراللهی برای فصل آینده 
مشخص نیست. به گزارش خبرآنالین، امید عالیشاه و احمد 
نوراللهی فصل گذش��ته برای س��پری ک��ردن دوره خدمت 
سربازی ش��ان راهی تیم تراکتورسازی ش��دند، اما بعد از سه 
بازی به دلیل محرومیت تراکتورس��ازی از فعالیت های نقل و 
انتقاالتی، از فهرست بازیکنان این تیم خارج شدند. بازیکنان 
پیش��ین پرس��پولیس تا پایان دوره خدمت سربازی به هیچ 
وج��ه نمی توانند به جمع قرمزهای پایتخت ملحق ش��وند و 
باید در یک تیم نظام��ی حضور پیدا کنند. در این بین البته 
نوراللهی امیدوار اس��ت پیش از آغ��از فصل جدید با تکمیل 
مدارک کسری خدمت، کارت پایان خدمت خودش را بگیرد 
و به پرسپولیس برگردد. اگر این امکان فراهم نشود، بازیکنان 
سرباز تراکتورسازی برای حضور در این تیم به همکاری باشگاه 

پرسپولیس نیاز دارند. تراکتورسازی براساس قوانین می تواند 
در پایان فصل نقل و انتقاالت نسبت به جذب سه بازیکن آزاد 
اقدام کند که نام عالیشاه و نوراللهی به همین ترتیب می تواند 
در فهرس��ت تراکتوری ها قرار گیرد، اما مشکل اصلی این دو 
بازیکن قراردادی اس��ت که باشگاه پرس��پولیس با آنها دارد. 
ب��رای حضور در نیم فصل اول رقابت های لی��گ برتر و ورود 
به لیست تراکتورسازی، الزم است قرارداد عالیشاه و نوراللهی 
با پرس��پولیس فسخ ش��ود تا این دو بتوانند به عنوان بازیکن 
آزاد و سهمیه فیفا وارد لیست سرخپوشان تبریزی شوند. در 
صورت مخالفت باشگاه پرسپولیس با این درخواست عالیشاه و 
نوراللهی برای حضور در یک تیم نظامی تنها می توانند به ملوان 
یا فجرسپاسی ملحق شوند زیرا تیمی نظامی غیر  از تراکتور در 

لیگ برتر حضور ندارد. 

سربازان پرسپولیس، لیگ یکی می شوند؟ 

   دو کوهنورد ایرانی به نام های محمود 
هاش�می و ای�رج معان�ی، قله لوتس�ه، 
چهارمی�ن قله بلند دنی�ا را فتح کردند. 
عظیم قیچی س�از نیز با توجه به سرمای 
ش�دید، وزش باد و صعود بدون اکسیژن 

آرام تر به سمت قله حرکت می کند. 
 باش�گاه موناکو، پیشنهاد 75 میلیون 
یوروی�ی لیورپ�ول برای ج�ذب کیلیان 

امباپه، ستاره جوان خود را رد کرد. 

پرداخت نش�دن مالی�ات فوتبالی علی دایی در فص�ل 93-92 در 
پرس�پولیس باعث شد حساب بانکی وی مسدود و اتومبیل هایش 

توقیف شوند. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

رهبر معظم انقالب اسالمی در نخستین دقایق آغاز رأی گیری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا با حضور در محل صندوق 
سیار 110 در حسینیه امام خمینی  )ره(، آرای خود را به صندوق انداختند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تاکید بر اهمیت انتخابات ریاست جمهوری، خاطرنشان کردند: سرنوشت کشور در دست 
آحاد مردم اس�ت، چرا که رئیس قوه مجریه را انتخاب می کنند، همچنین انتخابات ش�وراهای ش�هر و روس�تا نیز مهم اس�ت زیرا منتخبان آن، خدمات شهری و روستایی یعنی مسائل روزمره 

مردم را در اختیار دارند. 

چهار نامزد اصل��ی انتخابات و دو کاندی��دای انصرافی روز 
جمع��ه با حض��ور در پ��ای صندوق های رای، م��ردم را به 

مشارکت در انتخابات دعوت کردند. 
به گزارش خبرآنالین، زنگ آغاز دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری از ساعت هشت صبح دیروز با دستور وزیر 
کش��ور به صدا درآمد؛ انتخاباتی که ش��ش نامزد از شورای 
نگهب��ان ج��واز ورود ب��ه آن را گرفته بودند ام��ا در فاصله 
باقیمانده تا 29 اردیبهش��ت ماه ابت��دا محمدباقر قالیباف و 
سپس اس��حاق جهانگیری به نفع ابراهیم رئیسی و حسن 
روحانی از صحن��ه رقابت کنار رفتند تا مردم برای انتخاب 
رئی��س جدید پاس��تور از بین حس��ن روحان��ی، مصطفی 
هاش��می طبا، ابراهیم رئیس��ی و مصطفی میرس��لیم پای 

صندوق های آرا بروند. 
نامزده��ای اصلی و انصرافی هم پابه پای مردم در س��اعات 
اولیه پای صندوق رفتند و رأی خود را به صندوق انداختند. 
یکی حسینیه ارشاد را محل رأی دادن خود انتخاب کرد و 
دیگری یک مس��جد در ش��هر ری. یک کاندیدای انصرافی 
هم س��ری به اردبی��ل زد و رأی خود را آنجا درون صندوق 

انداخت. 
هرکدام از نامزدها بعد از پایان رأی دادن در جمع خبرنگاران 
حضور یافتند. تش��کر از حضور پرشور مردم در انتخابات از 
هم��ان دقایق اولیه و دعوت به حض��ور دیگر واجدین رای، 

سرخط اصلی سخنان آنها بود. 
در متن زیر اهم س��خنان نامزدهای اصلی و انصرافی بعد از 

رأی دادن آمده است: 
حسن روحانی در حسینیه ارش��اد رأی خود را به صندوق 

انداخت و گفت: 
*مردم همیشه احساس تکلیف می کنند و با حضور در پای 
صندوق های رأی سرنوش��ت خود و فرزندان ش��ان و حتی 
سرنوشت نس��ل های آینده را تعیین می کنند. این حضور 
پرش��ور در  انتخابات قدرت ملی و امنی��ت ملی را تقویت 

می کند و راه پیشرفت را هموار می کند. 
* ما به سمت سال 1400 حرکت می کنیم، یعنی به سمت 
قرن جدید. باید تالش کنیم با آمادگی کامل وارد این قرن 
جدید ش��ویم. این انتخابات برای تاثیرگذاری کشورمان در 

منطقه و جهان اس��ت و برای آس��ایش خود و فرزندانمان 
اس��ت و همه م��ردم با حضور حداکث��ری در این انتخابات 

شرکت می کنند. 
* هر نامزدی که انتخاب می ش��ود باید به او کمک کرد تا 
این مسئولیت سنگین را به سرانجام برساند و هر کسی که 
انتخاب می ش��ود باید از فردا با وحدت، همدلی و نش��اط و 

شادی به او کمک کنیم. 
* کشور فقط با قانون اداره می شود و متاسفانه دو مشکلی 
که همواره وجود داشته قانون گریزی و اخالق گریزی است 

که باید برای حل این دو مشکل به هم کمک کنیم.

ابراهیم رئیس��ی در مسجد ارشاد ش��هر ری رأی خود را به 
صندوق انداخت و گفت: 

*ملت ایران در همه صحنه ها و حضور در انتخابات همواره 
افتخارآفری��ن بوده اند. یکی از افتخ��ارات بزرگ جمهوری 
اسالمی حضور مردم برای ش��کل دادن به نهادهای کشور 
بوده است. رأی مردم در نظام جمهوری اسالمی تشریفاتی 

نیست. 
* در دنیا با رأی مردم قیافه می گیرند و حرف آن را می زنند 
ام��ا در نظام جمهوری اس��المی رأی م��ردم یک واقعیت 
است. مردم در این انتخابات سکاندار قوه مجریه را انتخاب 
می کنن��د. پیش بینی می کنم که حضور مردم در انتخابات 

حداکثری و بسیار خوب باشد.

 مصطفی هاش��می طبا در مسجد ش��هید قاسم زاده حاضر 
ش��د و رأی خ��ود را به صندوق انداخ��ت. وی نیز در جمع 

خبرنگاران گفت: 
* مردم به آقای روحانی رای بدهند و امیدوارم که ایش��ان 

پیروز انتخابات باشند. 
* رئیس جمهوری که به قانون تمکین نکند یا بخواهد فراتر 

از قانون عمل کند اساسا شخصیت رئیس جمهوری ندارد. 
* من با ایده مشخصی آمده ام و آن را مطرح کردم و انصراف 
به معنی انصراف از عقایدم اس��ت. من بر س��ر مواضع خود 

هستم، ولو اینکه حتی یک رأی هم نیاورم. 
*) در پاسخ به این سوال که ممکن است آرای داده شده به 

وی از صندوق آرای روحانی کم شود(: ایشان بدون اینکه به 
رأی من نیاز داشته باشند باید رأی داشته باشند. 

مصطفی آقا میرسلیم در مسجد قبا رأی خود را به صندوق 
انداخت. میرسلیم گفت: 

* انتخابات زیادی از اول انقالب اسالمی تاکنون برگزار شده 
که در برخی نتایج موافق و برخی مخالف نظر ما بوده و این 
بار هم همین طور است. ما به نظر مردم احترام می گذاریم. 

*)درب��اره اینکه در صورت رأی آوری رقبایتان، نخس��تین 
اقدام شما چیست(: نخستین کار این است که به او تبریک 
می گویم و بعد دستاوردهایی را که از شناخت کشور داشتم 

در اختیار او قرار خواهم داد. 
* ب��ه م��ردم توصی��ه می کنم با مش��ارکت ب��اال، در تمام 
فرآیندهای مردم س��االری ش��رکت و به طور قاطع حفظ 
کنن��د و به ویژه به طور قاطع به نظ��ارت عمومی بپردازند. 

مردم باید عملکرد مسئوالن را نقادی کنند. 
*)با اشاره به به اینکه گفته شده سردار سلیمانی از نامزدی 
حمای��ت کرده و او ب��ه این امر اعتراض کرده اس��ت(: این 
مس��ائل بسیار خطیر است و شورای نگهبان باید رسیدگی 
کند. چ��ون ای��ن اقدامات باعث تح��ول در آرا می ش��ود. 
خوشبختانه من تکذیبیه سردار سلیمانی را دیدم به دلیل 
اینکه این اقدامات بیش��تر در فضای مجازی اتفاق می افتد، 

سالمت انتخابات را تحت تاثیر قرار می دهد.

 اس��حاق جهانگیری نیز رأی خود را در حسینیه ارشاد به 
صندوق انداخت و گفت: 

* براس��اس نظرسنجی ها و خبرهایی که از ابتدای صبح از 
سراس��ر کش��ور دارم، به لطف خدا در همین ساعات اولیه 
شاهد حضور گسترده مردم پای صندوق های رأی هستیم. 
* مل��ت ایران بهتر از هر کس��ی نس��بت به کش��ور خود 
حساسیت دارد و همچنین وضعیت منطقه و حساسیت های 
آن را می داند و با حضور خود پای صندوق های رأی حماسه 
بزرگی امروز خلق خواهند کرد، که در تاریخ ایران ماندگار 
خواهد ش��د. این انتخابات هم ب��رای ملت ایران و هم برای 
دش��منان ایران پیام های بس��یاری خواهد داشت. پیام این 

حضور به دشمنان ملت این است که ایران ملتی یکپارچه 
و متحد اس��ت که راه خود را انتخاب کرده و از آرمان های 

انقالب، امام و رهبری خود دفاع می کند. 
* پیام انتخابات امروز در داخل این اس��ت که ما راه توسعه 
و پیش��رفت کشور را ش��ناخته ایم و این راه را با سربلندی 

ادامه خواهیم داد. 
*م��ا به دنبال مذاکره مس��تقیم با آمریکا نیس��تیم اال در 
محدوده مسائل هسته ای، اما در منطقه و مواردی که منوط 

به منافع ملی کشور شود تصمیم گیری خواهیم کرد. 
* م��ردم ایران مردمی بزرگ و موقعیت ش��ناس هس��تند. 
خواه��ش من از مردم این اس��ت ک��ه رأی دادن خود را به 
ساعات آخر نیندازند و با توجه به شلوغی صندوق های رأی 
هر چه سریع تر پای صندوق ها حضور یابند تا کمتر معطل 
شوند. آنها بدانند که در این چند ساعت سرنوشت چندین 

ساله آینده خود و فرزندان ایران رقم خواهد خورد.

 محمدباقر قالیباف در مسجد حضرت ابوالفضل اردبیل رأی 
خود را به صندوق انداخت و گفت: 

*انتخابات جش��ن جمهوریت نظام است، بنده هم در کنار 
حضور گسترده مردم در سراسر کشور، امروز توفیق دارم در 
جمع امت ش��هیدپرور، والیتمدار و باغیرت اردبیل حضور 

داشته باشم و در انتخابات شرکت کنم. 
* دلیل حضور من در اردبیل این بود که دوش��نبه قرار بود 
به این ش��هر بیایم و مردم نیز حض��ور پیدا کرده بودند. اما 
ب��ه دلیل بحث های کاری توفیق پیدا نکردم در جمع مردم 
حضور داشته باش��م. به دلیل آنکه دوشنبه در جمع مردم 
حضور نداشتم، تشخیص دادم به پاس حضور مردم و تقدیر 
و تشکر از آنها، امروز در یکی از مناطق محروم اردبیل همراه 

سایر مردم ایران رأی بدهم. 
*بع��د از انتخابات حتما رقابت ها به پایان خواهد رس��ید و 
آغاز کار و خدمت برای مردم در مبارزه با فقر و مش��کالت 
اقتصادی آغاز می ش��ود، امیدوارم با هر گرایش��ی دست به 
دست هم دهیم و به این مردم عزیز خدمت کنیم و با توجه 
به حضور مردم، فکر می کنم مشارکت در سراسر کشور در 

سطح عالی باشد. 

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسالمی 
شهر و روستا ساعت 8 روز جمعه 29 اردیبهشت 1396 با دستور وزیر کشور 
آغاز ش��د. مسئوالن نظام نیز در این انتخابات پا به پای مردم حضور گسترده 

داشتند. 
حضور پرشور مردم در انتخابات قابل تقدیر است

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از انداختن رأی خود 
در صندوق در مس��جد امام حسن عسکری )ع(، شرکت در انتخابات را »آری 
به نظام جمهوری اسالمی ایران« دانست و گفت: رأی دادن مردم هم رأی به 
خودشان به عنوان تصمیم گیرنده اصلی نظام جمهوری اسالمی ایران است و 

هم رأی به نظام، ایران و رهبری است. 
آگاهی در ایران پیروز انتخابات است

عباس آخوندی پس از مشارکت در انتخابات و انداختن رأی به صندوق مستقر 
در وزارت کشور اظهار کرد: من فکر می کنم میزان مشارکت بسیار بسیار باال 
باشد. من همواره نوشتم این انتخابات ویژگی بسیار پیچیده ای دارد و انتخاب 
بین خوب و خوب تر نیس��ت، بلکه انتخاب بین آگاهی و گمراهی و راه و بیراه 

است. 
وزیر راه و شهرس��ازی گفت: من امیدوارم آگاهی در ایران پیروز شود، انتخاب 

بین آگاهی و بیراهه است. 
شرکت در انتخابات برای تقویت بنیه انقالب مهم است

آیت اهلل محمد یزدی صبح جمعه پس از انداختن رأی خود در صندوق سیار 
ش��ماره 548 دوازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری و پنجمین دوره 
ش��وراهای اس��المی ش��هر گفت: این انتخابات برکت فوق العاده ای دارد که 
امیدواریم برای ثبات، دوام و اس��تمرار نظام الهی مردم ساالری اسالمی نقش 

مفیدی داشته باشد. 
رئیس جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم با اش��اره به این سخن امام راحل که 
فرمودند ما برای خدا قیام کردیم نه آب و نان، تصریح کرد: مشخص است که 
قوه مجریه اوال برای آب و نان مردم کار کند اما تهیه آب و نان باید با حفظ دین 

باشد نه اینکه دین مردم فروخته نشود تا آب و نان داده شود. 
آنچه مهم است رأی دادن با آگاهی و بصیرت است

وزیر دفاع پس از اینکه رأی خود رابه صندوق انداخت درجمع خبرنگاران گفت: 
ملت ایران همیش��ه در صحنه حضور داشته اند و امیدواریم که امروز هم برگ 

زرین دیگری در تاریخ انقالب رقم زده شود. 
حسین دهقان تصریح کرد: برنامه های مان در حوزه دفاعی و موشکی مشخص 

است و در مسیر آن هم هیچ اراده ای نمی تواند مداخله کند. 
پیروز واقعی این انتخابات، ملت ایران است

رئیس قوه قضاییه پس از انداختن رأی خود به صندوق گفت: فارغ از نتیجه، 
مس��لما پیروز واقعی این انتخابات، ملت بزرگ ایران اس��ت که با حضور خود، 
همبستگی، اتحاد و حمایت از نظام را نشان می دهند و ضمن خنثی ساختن 
توطئه های دش��منان در منطقه و جهان، س��طح اقتدار و امنیت ملی را ارتقا 

می بخشند. 
آینده بلندمدت ایران در گرو انتخاب مردم است

معصومه ابتکار در نخستین ساعات رأی گیری با حضور در حسینیه ارشاد رأی 
خود را در صندوق انداخت و گفت: مردم چهار سال آینده ایران را رقم می زنند 
البت��ه آینده بلندمدت ایران در گرو انتخابی اس��ت ک��ه امروز انجام می دهند 
و امیدواریم برای امید بیش��تر، پیش��رفت و اعتالی ایران م��ردم با قوت پای 

صندوق های رأی بیایند. 
حضور گسترده در انتخابات امنیت ایران را در منطقه افزایش می دهد

رئیس مجلس شورای اسالمی با حضور در مسجد حضرت ابوالفضل )ع( در قم 
و شرکت در انتخابات گفت: رأی مردم امانت است و کنترل و نظارت دقیق بر 

انتخابات و صیانت از آرای مردم به خوبی انجام می شود. 
عل��ی الریجانی گفت: حضور گس��ترده مردم در انتخاب��ات، امنیت جمهوری 
اس��المی را در منطقه افزایش می دهد که امید اس��ت این انتخابات دستاورد 
خوبی برای مردم داشته باشد. امروز شاهد حضور یکپارچه ملت ایران در صحنه 
و تعیین سرنوش��ت خودشان هس��تیم که با توجه به آشفتگی های منطقه ای 

رویدادی مهم را در پیش داریم. 
شرکت در انتخابات تعهدی اجتماعی و اخالقی است

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حسینیه جماران در جمع خبرنگاران، 
شرکت در انتخابات را تعهدی اجتماعی و اخالقی دانست و گفت: این انتخاباتی 

است که شخصیت محبوب ما حضرت آیت اهلل هاشمی، یار دیرین حضرت امام 
)ره( و مق��ام معظ��م رهبری در این رأی گیری ش��رکت ندارند، ما ارادتمندان 
ایش��ان در این محل که همیشه رأی خود را به صندوق ها می سپردند، حضور 
پیدا کردی��م تا ضمن اینکه به تعهد اجتماعی و اخالقی خود عمل می کنیم، 

ارادت مان را نیز به ایشان نشان دهیم. 
 

باید از مردم با هر سلیقه  که پای صندوق  حضور یافته اند تشکر کرد
غالمعلی حداد عادل با حضور در شعبه مسجد لرزاده پیروز انتخابات را مردم 
دانس��ت و افزود: باید از مردم با هر سلیقه ای که پای صندوق های رأی حضور 
یافته اند تش��کر کرد. حضور م��ردم پای صندوق ه��ای رأی معنای مهمی در 
حفظ ثبات جمهوری اس��المی ایران دارد. اگر م��ردم به آزادی و نظام اعتماد 

نمی داشتند این گونه پای صندوق های رأی حضور نمی یافتند. 
هیچ مورد امنیتی پای صندوق های رأی نداشته ایم

سیدمحمود علوی وزیر اطالعات پس از شرکت در انتخابات در صندوق مستقر 
در وزارت کشور بیان کرد: امنیت واقعی را مردم با حضور خود تبیین می کنند 
و ما در دوران دفاع مقدس و در آس��تانه مناس��بت های 22 بهمن و روز قدس 
یادمان هست که رسانه های صدام عربده می کشیدند که حضور مردم در این 

مناسبت ها را هدف قرار داده و به خاک و خون می کشیم. 
وزیر اطالعات گفت: همکاران ما در سراس��ر کش��ور با هوشیاری تمام شرایط 
را رصد می کنند و اگر کوچک ترین حرکت مشکوکی را ببینند آن را زیر نظر 
قرار می دهند و اگر بدانند که توطئه ای از سوی دشمن وجود دارد ضربه الزم 

را وارد می کنند. 
مشارکت در خارج از کشور خوب است

عباس��علی کدخدایی در جمع خبرنگاران با اش��اره به مشارکت هموطنان در 
خارج از کشور و نظارت شورای نگهبان بر شعب خارج از کشور گفت: مقدمات 
انتخابات در بیش از حدود 100 کشور مهیا شد که هموطنان ما در آن کشورها 
بتوانند رأی بدهند، به غیر از یک یا دو کش��ور که باوجود تالشی که دوستان 
در وزارت کش��ور داش��تند اجازه ندادند، بیش از 300 شعبه در این کشورها 

فعالیت دارند. 

 سخنان نامزدهای ریاست جمهوری پای صندوق رأی 

حضور گسترده مردم و مسئوالن در انتخابات 29 اردیبهشت
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مدیریتکسبوکار فرصتکسبوکار

وقتی فضای مجازی
به کمک کسب وکار می آید

13

مدیریتتبلیغات

10

 6معنای استراتژی
در مارکتینگ و فروش

 اس��تراتژی و راهبرد، از آن دس��ت مفاهیمی اس��ت که نویسندگان و اندیش��مندان مختلف، نظرات گوناگونی 
درب��اره اش ارائ��ه کرده اند و هر یک از دیدگاه خود به ش��رح و بس��ط آن پرداخته اند.  برخی، اس��تراتژی را »راه 
دس��تیابی به هدف« عنوان کرده اند و بعضی دیگر درباره آن گفته اند: اس��تراتژی یعنی آنچه دوست داریم انجام 
دهیم و اینکه چگونه آن را به انجام برسانیم. اما آنچه مهم است اینکه استراتژی دارای سه عنصر اصلی است که 
هم باید در آن هدف مشخص باشد و هم طرح و برنامه عملی که بتوان به این اهداف دست یافت و هم انتخاب 

آنچه می خواهیم و آنچه نمی خواهیم. 

 نمایشگاه داری اتومبیل؛ شغلی لوکس
با سود خالص 20 تا 30 درصدی

11

13

11

دوستان و شرکای خود را با دقت انتخاب کنید
12

فرصـــت خریـــد هوشــمندانه
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 طراحی پرسشنامه، گامی مهم
در راستای کسب موفقیت

10  

هر آنچه باید در مورد عوامل مؤثر 
در رشد کسب و کار خود بدانید

12 

بررسی کمپین تبلیغاتی پرومکس از نگاه »فرصت امروز«

تزریق خودباوری به صنعت تبلیغات ایران
4 اشتباه رایج بازاریابان



در اسفندماه سال گذشته شرکت پرومکس کمپین تبلیغاتی پیوسته خود 
را با شعار »حرفه ای خستگی ناپذیر مثل مادرم« آغاز کرد. این کمپین برای 
قدردانی از مادران و به مناس��بت روز مادر رونمایی شد. در تیزر تبلیغاتی 
پرومکس که در ش��بکه های آنالین ویدئویی به نمایش گذاشته شده بود، 
لوگوی پرومکس به راحتی مشاهده می شد. پس از این کمپین پرومکس با 
کمپین دیگری به نام »حرفه ای حاضر شو« به تبلیغات خود ادامه داد. در 
این کمپین که در حال حاضر نیز ادامه دارد برای نخستین بار در ایران یک 
سشوار بزرگ طراحی شد که در عین دارا بودن قالب ماکت مانند با وجود 
سنسورهایی باد گرم پخش می کرد. پرومکس تنها به این موارد بسنده نکرد 
و با برگزاری ایونت های مختلف و خلق استیکرهای جذاب با تمام تالش در 
جهت برندینگ محصوالت خود گام برداشت. برای آگاهی بیشتر در مورد 
کمپین پرومکس گفت و گویی را با هارمیک نواسارتیان، مدیر روابط عمومی 
آژانس تبلیغاتی بادکوبه، مجتبی محمدیان، مدرس و کارشناس تبلیغات و 

فریبا دادخواه، مدیر بازاریابی پرومکس داشته ایم. 

برندینگ کاال؛ هدف اولیه 
نواس��ارتیان در گفت و گو ب��ا »فرصت امروز« در رابط��ه با ایده کمپین 
پرومکس می گوید: از آنجا که چالش اصلی برند جایگاه سازی در بین رقبا و 
تثبیت نام پرومکس در مخاطبان بوده است، تحقیقات انجام شده مشخص 
کرد افراد در گروه سنی 21 تا 50 سال با دارا بودن تحصیالت دانشگاهی، 
بیشتر از افراد دیگر جامعه از سشوار استفاده می کنند، همچنین این افراد 
به وسیله ای نیاز دارند که با عملکرد فوق العاده، همیشه و در لحظه، سریع و 
راحت، موهای آنها را آراسته کند. با توجه به تحقیقات، مخاطبان پرومکس 
به س��ه گروه متخصصان مو و آرایش و پیرایش، فروش��ندگان محصول و 
مصرف کننده نهایی تقس��یم بندی ش��د که در ادامه برای هر کدام از این 
مخاطبان فعالیت های ارتباطی در نظر گرفته ش��د. رویکرد آژانس بادکوبه 
در این پروژه تغییر شخصیت برند به امروزی، متخصص و حرفه ای و قابل 
اطمین��ان و تغییر جایگاه برند به محصول با عملکرد فوق العاده و کیفیت 
بادوام پیش بینی شد و در نهایت فعالیت های ارتباطی براساس این رویکرد 
برنامه ریزی شد. باتوجه به اینکه تأکید بر عملکرد و دوام محصول قرار داده 

شده، واژه »خستگی ناپذیر« به خاطر اشاره به کیفیت و دوام باال انتخاب شد 
و همچنین از واژه  »حرفه ای« که نیم نگاهی به ریشه برند دارد و تداعی کننده 
عملکرد فوق العاده و همچنین نشان دهنده تأیید مصرف کنندگان حرفه ای 
است، بهره برده شده است. نتیجه، رسیدن به دو شعار تبلیغاتی »حرفه ای 

حاضر شو« و »حرفه ای خستگی ناپذیر« بود. 

برگزاری ایونت های جذاب
وی در رابط��ه با فعالیت های دیجیتال این کمپی��ن می گوید: فعالیت 
ارتباطی برند پرومکس با س��اخت و انتش��ار وایرال ویدئ��وی روز مادر در 
شبکه های اجتماعی آغاز و بالفاصله وارد فعالیت های ارتباطی دیگر آن شد. 
پرومکس تا به حال در فضای دیجیتال حضور پررنگ و مؤثری نداش��ته و 
کمتر پیش آمده که نام این برند را در شبکه های اجتماعی بشنویم. بنابراین 
برای رونق در این فضا قدم هایی نظیر تبلیغات بنری در سایت های پربازدید، 
ایجاد گفت وگو و دیالوگ مرتبط در فروم های مختلف اینترنتی، نشر فیلم 
و عکس توس��ط افراد تأثیرگذار در شبکه های اجتماعی و وایرال ویدئوی 
مادر همراه بود که این وایرال ویدئو با شعار  »حرفه ای خستگی ناپذیر مثل 
مادرم« منتش��ر ش��د تا هم تکریمی از مقام مادر باشد و هم قدرت باالی 
پرومکس را یادآوری کرده باشد. پرومکس در ادامه فعالیت، رویدادهایی را 
در مراکز خرید پر رفت و آمد شهر تهران با هدف افزایش آگاهی نسبت به 
برند به اجرا درآورد. وی همچنین در رابطه با بخش های دیگر این کمپین 
می افزاید: نصب سشوارهای تنومند قابل استفاده روی استندهایی با ظاهری 
جذاب در نقاط مختلف ش��هری به ویژه فضاهای بیرونی مانند بام تهران، 
دیزین و برج میالد و در قالب مبلمان شهری با هدف افزایش آگاهی نسبت 
به برند و همچنین نمایش ق��درت و حرفه ای بودن محصوالت پرومکس 
که توانس��ت در مدت کوتاهی پس از نصب، توجه بسیاری از مخاطبان را 
جلب کند. در راس��تای همین کمپین استیکر های آینه های مراکز خرید 
نیز توانست جذابیت بیشتری برای این برند به ارمغان آورد. نواسارتیان در 
ارزیابی کلی خود از این آگهی می گوید: نتایج اثربخشی کمپین پرومکس 
هنوز به طور رس��می بررسی نشده، اما مواردی چون افزایش میزان آگاهی 
از برند و فروش بیش��تر، از نتایج اولیه این کمپین بوده است. پرومکس در 
فض��ای مجازی به خوبی دیده ش��ده و بازخورد های مثبتی دریافت کرد، 
همچنین اجرای فعالیت های گوریال مارکتینگ همانند سشوار های غول آسا 

و روپوش های آرایش��گری توانسته موج خبری و در نهایت تأثیر گذاری را 
برای این برند ایجاد کند.

 
نمره قابل قبول برای پرومکس

مجتبی محمدیان، مدرس و فعال حوزه تبلیغات نیز در رابطه با تبلیغات 
پرومکس به »فرصت امروز« می گوید: فعالیت های ارتباطی پرومکس از دو 
منظر قابل بررسی است؛ نخست تأثیری که این رفتار تبلیغاتی روی برند 
دارد و دیگ��ری تأثیر آن بر صنعت تبلیغات. آنچه برای النچ یک محصول 
باید مدنظر قرار گیرد، ورود قدرتمند آن به بازار است؛ ورود قدرتمندی که 
ه��م به بدنه تولید و هم به بدنه ف��روش و مهم تر از همه به مصرف کننده 
بالقوه قوت قلب می دهد. از این حیث پرومکس با پیش گرفتن ش��یوه ای 
متمایز توانس��ته برند خود را خالقانه در ذه��ن مخاطب جای دهد، البته 
مخاطبی که در معرض این پیام ها قرار گرفته است، چرا که به نظر می رسد 
باوجود خالقانه بودن آن محدودیت های بودجه ای  بر گستردگی تبلیغات 
این برند تأثیر گذاشته است. اما آنچه این اتفاق برای صنعت تبلیغات داشته  
) هرچند به صورت محدود( تزریق خودباوری به این صنعت اس��ت. همین 
امر نشان دهنده این است که در ایران هم می توان با النچ های خالقانه، برند 

را قدرتمند کرده و در ذهن مخاطب نهادینه ساخت.
 همچنین القا کردن این باور به بدنه تبلیغات که باید دست از شیوه های 
س��نتی تر برداش��ت )یا حداقل به آن تکیه نکرد( و جذاب تر با موضوعات 
و مخاطب��ان برخورد ک��رد. وی در ادامه می افزاید: نکته مهم این کمپین، 
ضرورت وایرال ش��دن این حرکت در فضای مجازی است، چرا که در غیر 
 این صورت به صرف رویدادهای طراحی شده مخاطبان کمتری در معرض 
پی��ام جذاب این برند قرار می گی��رد. از این حیث هم محتوای رویدادهای 
طراحی شده جذابیت الزم را دارد و هم اینکه شرکت تبلیغاتی همکار برند 
به نظر می رسد به خوبی توانسته پیام را در شبکه های اجتماعی از طریق 
اینفلوئنسرها و سایر پیج ها گسترش دهد. محمدیان در ارزیابی کلی خود 
از این کمپین بیان می کند: باید یادآور شد که مرزبندی بین فعالیت های 
برندینگ و فروش کمی دشوار است و نمی توان به صورت کلی حکم کرد که 
چه حرکتی به فروش و چه حرکتی به برندسازی کمک می کند، اما به طور 
کلی آنچه مشخص است ورود جذابانه پرومکس به بازار و معرفی قدرتمند 
محصول و برند خود بوده است. هیچ برندینگی به تنهایی به کار نمی آید و 

برندینگ در نهایت در بنگاه های اینچنینی قرار است به فروش ختم شود. از 
این حیث پرومکس نمره قابل قبولی می گیرد. 

جذب مخاطبان 20 تا 35 سال
در ادامه دادخواه نیز در رابطه با ایده کمپین »حرفه ای حاضر ش��و« به 
»فرص��ت امروز« می گوید: با توجه به اینک��ه پرومکس با ارائه محصوالت 
حرفه ای وارد بازار ایران ش��د، شعار انتخاب ش��ده کامالً با هویت شرکت 
هماهنگی دارد. گرچه هدف نخس��ت و اساس��ی پرومکس برندینگ بود، 
اما با پیش��نهادات ارائه ش��ده از س��وی آژانس بادکوبه تصمیم بر آن شد 
برای نخس��تین بار ماکت فش��ار در ایران برای پروژه پرومکس اجرا شود. 
اجرای این پروژه در ماه های س��رد س��ال با اس��تقبال چشمگیری روبه رو 
شد و برخالف تصور بس��یاری از افراد که حس می کردند سشوار غول آسا 
تنها برای ماکت اس��ت، این سشوار با وجود سنسور هایی که در آن تعبیه 
ش��ده بود اقدام به پخش باد گرم می کرد. در راس��تای این کمپین عالوه 
بر استفاده از استیکرهای جالب در سرویس های بهداشتی چند فروشگاه، 
 ایونت های مختلفی نیز برگزار شد. تمام این اقدامات برای این بود تا بتوانیم 

نام پرومکس را در اذهان ثبت کنیم. 
وی در رابطه با مخاطبان هدف این کمپین می گوید: از آنجا که پرومکس 
محصوالت حرفه ای را عرضه می کند بدین معنا نیست که اشخاص مبتدی 
نمی توانند از این محصوالت استفاده کنند. به همین جهت مخاطبان هدف 
ما بیشتر نوجوانان و جوانان هستند؛ کسانی که در رنج سنی 20 تا 35 سال 
قرار دارند و می توانند حتی در منزل به آراسته کردن موهای خود بپردازند 
و این طور نیست که این محصوالت تنها در سالن های آرایش و آموزشگاه ها 

کاربرد داشته باشد. 
وی در رابطه با کمپین »حرفه ای خستگی ناپذیر مثل مادرم« می گوید: 
این شعار نیز به طور خاص از اوایل اسفندماه سال گذشته آغاز شد و با توجه 
به آیتم های تبلیغاتی و فضاهایی که برای تبلیغات انتخاب ش��ده بود، این 

شعار برای کمپین روز مادر انتخاب شد.
 از دیدگاه ما چون شخصیت مادر و هویت وی طوری است که می تواند 
چندی��ن کار را همزم��ان انجام دهد بدون اینکه خس��تگی را حس کند، 
محصوالت پرومکس نیز این چنین اس��ت و شما می توانید بدون احساس 

خستگی از این محصوالت استفاده کنید. 

بررسی کمپین تبلیغاتی پرومکس از نگاه »فرصت امروز«

تزریق خودباوری به صنعت تبلیغات ایران
ایده های طالیی

طراحی پرسشنامه، گامی مهم در 
راستای کسب موفقیت

مردم عالقه شدیدی به پرسش از عقایدشان دارند. در واقع 
تنها کافی است از یک فرد در مورد یک مسئله چنین سوالی 
بپرس��ید: »نظر شما در مورد مسئله X چیست؟« بعد از این 
پرس��ش احتماال باید با اس��تدالل های متعدد فرد موردنظر 
مواجه ش��وید. ش��اید به همین خاطر اس��ت که شرکت های 
تحقیقات��ی بخش مهمی از انرژی خ��ود را صرف جمع  آوری 
اطالعات ش��هروندان ک��رده و در برخی مواق��ع نظر افراد را 
در حال عبور از خیابان نیز جویا می ش��وند. قصد دارم ادامه 
بحث را با طرح یک سوال ادامه دهم: »آخرین باری که یک 
تست شخصیتی یا هر تست دیگری را در یک مجله مشاهده 
کردید، واکنش تان چه بود؟« تحقیقات نش��ان داده است که 
بسیاری از افراد عالقه مند هستند این تست ها را انجام دهند. 
بر همین اس��اس ش��اید بتوان از چنین عالقه ای در تبلیغات 
تج��اری نیز اس��تفاده کرد. راحت ترین روش برای اس��تفاده 
بهینه از ای��ن عالقه مردم در ن��گارش آگهی ها، به کارگیری 
یک پرسش��نامه در متن آگهی اس��ت. تنها کاری که در این 
میان باید انجام دهید، طراحی پرسشنامه به گونه ای است که 
در نهایت به مقصد موردنظرتان )نشان دادن مزیت محصول 
یا ترغیب مش��تری برای خرید( منجر ش��ود. در این راس��تا 
می توان از تصاویر و زمینه گرافیکی مناسب نیز استفاده کرد 
تا ظاهر آگهی کاماًل ش��بیه به نمونه های واقعی و غیرتجاری 

شود. 

ایده
ایده این ش��ماره براس��اس طرح یک مجله حوزه کامپیوتر 
نوشته شده اس��ت. صفحات تبلیغاتی مجالت به طور معمول 
به یک ش��یوه مشخص پر می ش��وند. در اینجا منظور من از 
ش��یوه مشخص، اش��اره به ایده طراحان آگهی های موردنظر 
است. بگذارید مروری بر المان های ثابت این آگهی ها داشته 

باشیم. 
1- یک تصویر بزرگ از محصول موردنظر که با فوتوش��اپ 

پررنگ شده باشد 
2- تصویر یک مجری که صورتش به دلیل اس��تفاده بیش 
از حد لوازم آرایش��ی از حالت معمولی خارج شده و احساس 

بیگانگی را به مخاطب منتقل خواهد کرد 
3- پیراهن هایی با لوگوی ش��رکت ک��ه بر تن افراد حاضر 

در آگهی است 
4- گاز پیک نیک )در مورد آگهی های خرید خانه( 

5- در نهایت هم یک تیتر بسیار بزرگ که حاوی جمله ای 
شبیه به این است: »با خرید محصول X زندگی راحت تری را 

تجربه کرده و از تخفیف ویژه ما نیز بهره مند شوید.« 
در م��ورد مجله کامپیوتری موردنظر اوضاع اندکی متفاوت 
ب��ود. در واقع س��ردبیر مجله قص��د ایجاد تغیی��ر در فضای 
تبلیغ��ات متنی برندش را داش��ت. بر همین اس��اس از من 
خواس��ته ش��د یک تبلیغ خالقانه را طراحی کنم. پیشنهاد 
اولیه من اس��تفاده از یک پرسشنامه به عنوان تبلیغات مجله 
بود. ش��یوه طراحی آگهی را نیز به صورت کالسیک در نظر 
گرفتم. بر این اس��اس ابتدا به سواالت طرح شده پاسخ داده 
و س��پس با بررس��ی تع��داد جواب ها تیپ موردنظ��ر را پیدا 

می کردید. 
تیتر آگهی نیز به این صورت طراحی ش��ده بود: »آیا ممکن 

است چند سوال کوتاه از شما بپرسم؟«
سواالت به این صورت طراحی شده بود که نخست از برنامه  
روزانه مخاطب سوال پرسیده می شد و به صورت غیرمحسوس 
بحث به س��مت تکنولوژی و به طور مشخص کامپیوتر هدایت 
می شد. در نهایت نیز پرسش مبنی بر مطالعه مجله مورد نظر 
طرح ش��ده بود که ضربه آخر را به مخاطب وارد کرده و او را 

متوجه وجود چنین مجله ای می کرد. 
اگر دقت کرده باش��ید، اغلب تبلیغ��ات موجود در مجالت 
و روزنامه ها بدون کمترین خالقیتی درج ش��ده اند. در همین 
راس��تا در آگهی خود سعی در شکستن فضای موجود کردم. 
در واقع پرس��ش های آگهی ام به ش��یوه ای متف��اوت از دیگر 
نمونه های موجود طراحی شده بود. شاید برای همین موفقیت 
نس��بتا مطلوبی را از طراحی چنین آگهی روزنامه ای کس��ب 

کردم. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- هنگام طراحی س��وال های پرسشنامه توجه داشته باشید 
که محدودیت اندازه را رعایت کنید. در واقع بهتر اس��ت برای 
درج پرسش��نامه در مجالت ی��ا روزنامه ها از س��واالت کوتاه 
استفاده کنید )اگرچه ایمیل های تبلیغاتی فضای بیشتری را 

به شما خواهد داد(. 
- دقت داشته باشید که پرسشنامه شما در نهایت یک هدف 
مش��خص را دنبال کند. به عبارت بهتر، ش��ما به دنبال عقاید 
مخاطب نیس��تید، بلکه فقط تالش کرده اید افراد را به خرید 

محصولی خاص ترغیب کنید. 

لیال شیرزاد
Leilashirzad69@gmail. com
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آگهی: شکالت Mars_ شعار: این کامیون می تواند موجب تصادف شود!

ایستگاه تبلیغات

پاسخ شیطنت آمیز مشتریان به یک کمپین 
تبلیغاتی برگرکینگ

تبلیغ تلویزیونی جدید برگرکینگ ش��اید واقعاً نمایشی بود از 
تالش بازاریاب ها برای ورود به اتاق نشیمن مصرف کنندگان! این 
تبلیغ با هدف سوءاستفاده از دستگاه Google Home کاربران 
طراحی شده بود. در این آگهی 15 ثانیه ای، مجری با گفتن عبارت 
»OK, Google« بخش جس��ت وجوی دس��تگاه گوگل هوم را 
فعال می کرد و پس از آن بالفاصله از دستگاه راجع به ساندویچ های 
Whopper  یا غول آسای برگرکینگ می پرسید. دستگاه سپس 
ش��روع ب��ه خواندن مدخ��ل ویکی پدیا در مورد این س��اندویچ ها 
می کرد. به گزارش ام بی ای نیوز، با این وجود هرچند این ایده شاید 
در ابتدا هوشمندانه به نظر برسد، اما خیلی زود پاسخ های طنازانه 
کاربران را نیز به دنبال داش��ت. مدخل ویکی پدیای این ساندویچ 
چندین بار ادیت ش��د و متن هایی نظیر »ساخته شده از گوشت 
100درصد یک بچه با قد متوسط« یا »همراه با گوجه، پیاز، کاهو، 
سیانور و خیارشور«، برخی از شوخی های کاربران با این برند بود. 
برگرکینگ چندبار مدخل ویکی پدیای این ساندویچ ها را اصالح 
ک��رد، اما کاربران دس��ت بردار نبودند و تغییرات ادامه داش��ت تا 
س��رانجام گوگل جست وجو را در دستگاه هایش، برای عبارتی که 

در این آگهی ذکر می شود غیرفعال کرد و ماجرا خاتمه یافت. 

ترجمه: علی آل  علی



 

کتاب »مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان« منتشر شد

مهسا فرازمند
پژوهشگر و مشاور بازاریابی و تبلیغات
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 استراتژی و راهبرد، از آن دست مفاهیمی 
است که نویسندگان و اندیشمندان مختلف، 
نظ��رات گوناگونی درباره اش ارائه کرده اند و 
هر یک از دیدگاه خود به ش��رح و بسط آن 

پرداخته اند. 
برخ��ی، اس��تراتژی را »راه دس��تیابی به 
هدف« عنوان کرده اند و بعضی دیگر درباره 
آن گفته اند: اس��تراتژی یعنی آنچه دوست 
داریم انجام دهی��م و اینکه چگونه آن را به 

انجام برسانیم.
اما آنچه مهم است اینکه استراتژی دارای 
س��ه عنصر اصلی اس��ت که هم باید در آن 
هدف مش��خص باش��د و هم طرح و برنامه 
عملی که بتوان به این اهداف دس��ت یافت 
و ه��م انتخاب آنچ��ه می خواهی��م و آنچه 

نمی خواهیم. 
در زمینه ه��ای مختلف سیاس��ی، نظامی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، اس��تراتژی، 
معن��ا و مفه��وم و جای��گاه متفاوت��ی پیدا 
می کن��د، اما قصد ما در این مقاله، بررس��ی 
استراتژی بازار و مارکتینگ است. استراتژی 
در بازاریاب��ی، س��مت و س��وی رقاب��ت را 
مش��خص می کن��د؛ برنام��ه تولی��د کاال یا 
خدمات را دیکته و مش��خص می کند که ما 
باید روی چه موضوعی بیشتر تمرکز کنیم؟ 

و از چه موضوعی دست بشوییم؟ 
با یک استراتژی بازاریابی، تمرکز روشنی 
بر اینکه کدام دس��ته از مش��تریان را دنبال 
خواهیم کرد ایجاد می ش��ود و اینکه چگونه 
به جذب و نگه��داری آنها بپردازیم. چگونه 
تالش های خود را س��ازماندهی کنیم و چه 
روش هایی برای ما مناسب و نتیج��ه بخش 

است. 
از همین رو است که موضوع استراتژی در 
کسب و کارها، اهمیت زیادی پیدا می کند تا 
آنجا که »جک تراوت« در کتاب اس��تراتژی 
در مدیری��ت ب��ازار ب��ا توجه ب��ه تجربیات 

پیروزی سازمان ها  طوالنی مدتش می گوید: 
نه تنها در س��ایه نی��روی کارآمد، نه به علت 
نگرش درس��ت، نه به خاطر ابزار مناس��ب 
و س��اختار مناس��ب بلکه به علت استراتژی 

است که ایجاد می شود! 
در اس��تراتژی مارکتینگ، ش��ش مفهوم 
مه��م و عمده وج��ود دارد که بای��د به آنها 
توج��ه کنی��م ت��ا برنامه ریزی ما براس��اس 
اصول مش��خص و کاربردی باشد. استراتژی 
در مارکتینگ یعنی بین��ش، تمایز، رقابت، 
تخص��ص، س��ادگی و رهب��ری. این ش��ش 
مفهوم اگر در استراتژی مارکتینگ و فروش 
ما رعایت ش��ود، برنام��ه و تاکتیک ما برای 
موفقیت در بازار و کسب و کار، تضمین شده 
اس��ت. براس��اس این موضوعات، می توانیم 
نکاتی مهم و کاربردی در زمینه اس��تراتژی 

در مارکتینگ را با هم مرور کنیم. 

۱ – اس��تراتژی در مارکتین��گ باید به ما 
بینش بدهد. باید به پیشینه ذهن مشتری و 
مخاطب ما توجه کند و با داشته های ذهنی 
قبلی مخاطبان همخوانی داش��ته باشد. در 
استراتژی بازار ما یا باید بگوییم چه چیزی 

داریم؟ یا باید بگوییم چه چیزی نیستیم! 

۲ – در استراتژی و برنامه ریزی بازار باید 
توج��ه ویژه ای ب��ه تمایز داش��ت. یک روز، 
کیفیت مهم بود و یک روز، مشتری مداری! 
اما امروز که همگان به این مزیت ها دس��ت 
یافته ان��د، باید مزیت ه��ا و تمایزهای ویژه و 

خاص ایجاد کرد. 
امروزه برای تمایز چه برنامه هایی می توان 
طرح ریزی کرد؟ راه های مختلفی هس��ت از 
جمله می توانیم نخس��تین باشیم. با حرکت 
به س��مت اقیانوس آبی و نخستین بودن، ما 
می توانی��م تمایز ایجاد کنیم و اگر هم از ما 
تقلید کنند، با حرکات خوب خود می توانیم 

هم��واره رهبر ب��ازار باش��یم. می توانیم در 
زمینه ای خاص، شاخص باشیم؛ سعی کنیم 
ی��ک بخش بازار و ی��ک ویژگی را بگیریم و 
از رهب��ران ب��ازار و بزرگ ه��ا، تقلید نکنیم! 
می توانیم خبر س��ازی کنیم، همیش��ه داغ 
باش��یم و با اس��تفاده از بازاریابی ویروسی، 
تمای��ز خود را نش��ان دهیم؛ س��عی کنیم، 
از م��ردم و مخاطبان خ��ود به عنوان مبلغ و 
تبلیغ کنن��ده خود در بازار اس��تفاده کنیم، 
اما آنچه مهم اس��ت اینکه بای��د تمایز ما و 
مزیت های کس��ب و کار ما، واقعی و حقیقی 

باشد و نه طبلی توخالی! 
۳ – اس��تراتژی ب��ازار عمدت��ا هم��راه با 
رقابت اس��ت. ما باید بدانی��م که در عرصه 
رقابت، حتما س��رمایه بیش��تر، بهتر نیست! 
حتما بهره مندی از نیروهای انس��انی بهتر، 
موفقیت به همراه نم��ی آورد! حتما کیفیت 
بهتر، مساوی با پیروزی نیست! در یک نبرد 
همه جانبه و جنگ ب��ا رقبا، هم موارد فوق، 
مهم اس��ت، هم روحیه و تالش و انگیزه! و 

هم شناخت رقبا و نقاط ضعف آنها! 
در این جنگ، دائما باید به ش��ناخت رقبا 
پرداخ��ت، نقاط ضعف آنها را ش��ناخت و با 
نوآوری و تمایز و بهره گیری از تاکتیک های 

موثر مارکتینگ، پیروز شد. 
ج��ک ت��راوت در ای��ن زمینه ب��ه خوبی 
تمایز اس��تراتژی و تاکتی��ک در رقابت بازار 
را با مثالی روش��ن کرده است. او می گوید: 
تاکتی��ک مثل میخ اس��ت و ایده ای اس��ت 
مس��تقل از زمان ک��ه پایدار و همیش��گی 
اس��ت، اما اس��تراتژی مثل چکش است که 
راه رسیدن به هدف بوده و ما را به موفقیت 
می رساند. برای سوراخ کردن یک دیوار هم 
می��خ و هم چکش الزم اس��ت و هر یک به 
ش��کلی ما را در دس��تیابی به ه��دف یاری 

می رساند. 
۴ – استراتژی بازار باید همراه با تخصص 

باش��د. مزیت یک مجموعه، متخصص بودن 
آن اس��ت؛ همه  فن حریف ب��ودن و در هر 
کاری وارد ش��دن، خیل��ی اوق��ات، مزی��ت 
نیست! اگر استراتژی شما ژله ای نیست که 
در طول س��ال های مختلف، تغییر وضعیت 
دهید، سعی کنید مثل یک متخصص قلب 
باش��ید که کارش مشخص است و بیمارش 
هم مشخص و دائمی! در یک کار، متخصص 
شوید و مخاطبان خود را نیز از این تخصص 
مطل��ع کنید. بدانید که بهتر اس��ت در یک 
زمینه متخصص باشید تا اینکه در بسیاری 

زمینه ها خوب باشید! 
۵ – اس��تراتژی ب��ازار، ت��وام با س��ادگی 
اس��ت. خیلی کار خود را پیچیده نکنید. با 
آمار و ارقام مش��غول نباش��ید و در ایجاد و 
طراحی اس��تراتژی و تاکتیک و تبلیغ برای 
کس��ب و کار خودتان، سعی کنید، سادگی را 
حفظ کنید. مردم ب��ا آمار و ارقام و منطق، 
خرید نمی کنند، آنها اکثرا با احساس ش��ان 

خرید می کنند. 
۶ – همواره در استراتژی بازار، باید به عنوان 
یک رهبر بدانی��د که کجا می خواهید بروید؟ 
اس��تراتژی ها و تاکتیک ها را مکتوب کنید و 
همواره برای خودتان و همکاران تان مشخص 
کنید که هدف چیست؟ چشم انداز چیست؟ 
و با چه برنامه هایی می خواهیم به این اهداف 
دس��ت پیدا کنیم. در این صورت اس��ت که 

می توانید موفق شوید و به نتیجه برسید. 
ای�ن نوش�ته ب�ا بهره گی�ری از کتاب 
 – ب�ازار«  مدیری�ت  در  »اس�تراتژی 
ترجم�ه:   – ت�راوت  نویس�نده: ج�ک 
عبدالرضا رضایی نژاد – انتشارات فرا به 

رشته تحریر درآمده است. 
نوشته: سیدعلی ناظم زاده – دکترای 
مدیریت کسب و کار - محقق، مشاور و 

مدرس تبلیغات و برندینگ
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و  مطالب��ات  کت��اب »مدیری��ت وص��ول 
اعتبارسنجی مشتریان« تألیف پرویز درگی، 
مدرس دانش��گاه، مش��اور و محقق بازاریابی 
و سعید محمدی، کارش��ناس اعتبارسنجی 
مشتریان از سوی انتش��ارات بازاریابی چاپ 

و منتشر شد. 

در پیش��گفتار کتاب می خوانید: »معروف 
اس��ت که عل��م احتم��االت ب��رای اولین بار 
از قمارخانه ه��ا ب��ه وج��ود آم��د. موض��وع 
شگفت انگیزی است. چطور ممکن است علم 
آمار از قمارخانه ها و بازی قمار به وجود آمده 

باشد؟!« 
به نظر ش��ما کس��انی ک��ه در قمارخانه ها 
عمرش��ان را می گذرانند، خیلی اهل مطالعه 
بوده اند؟ به فرض اینکه اهل مطالعه نیز بوده 
باش��ند هدف ش��ان از حضور در قمارخانه ها 

کشف فرمول های احتماالت بوده است؟ 
جواب اینجاس��ت ک��ه مدی��ران آن زمان 
در جس��ت وجوی فرمول موفقی��ت بودند. از 
طرفی مش��اهده می کردن��د در قمارخانه ها 
هر بار عده ای بازی را می برند، دس��ته ای هم 

می بازند. 
بنابرای��ن به این فکر افت��اده بودند که چه 
منطقی پش��ت این بردوباخت ها وجود دارد 
و چه خوب می ش��د اگ��ر منطق این موضوع 

را کشف می کردیم و می توانستیم در کسب و 
کار های مان استفاده کنیم. 

با چنی��ن نگاه��ی مدیران ق��رن هفدهم 
ب��ه دانش��مندان ریاضی پ��ول دادن��د تا به 
قمارخانه ه��ا بروند و از مش��اهده و بررس��ی 
بازی افراد تالش کنند تا به قول خودش��ان 

به فرمول موفقیت دس��ت پیدا کنند. کم کم 
این تالش ه��ا ثمر داد و نتیجه ش��د قوانین 

احتماالت و آمار. 
مدیری��ت را بزرگ تری��ن اختراع بش��ریت 
تاکنون می پندارند که در این کتاب به یکی 
از زیرمجموعه های مه��م آن به نام مدیریت 

وصول مطالبات و اعتبارس��نجی مش��تریان 
می پردازیم. 

ب��ا توجه به ض��رورت حاص��ل از تحوالت 
بازار و متفاوت ش��دن رفت��ار بعضی از افراد 
فعال در حوزه ب��ازار که نتیجه آن باال رفتن 

الوصولی ها شده است درنتیجه: 
- اهمی��ت تس��لط بیش��تر ب��ر اص��ول و 
فرآیندهای مدیریت و وصول مطالبات بیشتر 

شده است. 
- در عص��ر جدید ما با مش��تریانی مواجه 
هستیم که به منظور تعداد زیاد شرکت های 

عرضه کننده، نگران تأمین کاال نیستند. 
- ب��ه همان عل��ت رقاب��ت زی��اد، قدرت 
چانه  زنی ش��ان نیز بسیار باال رفته است چون 

حق انتخاب باالیی دارند. 
- از طرف��ی تعدد بانک ها و رقابت بین آنها 
سبب شده است که دریافت دسته چک برای 

مشتریان راحت تر باشد. 
- بس��یاری  از نیروهای فروش ش��رکت ها 

کم تجربه و کم سواد هستند. 
- مشتریان بدحساب می  دانند که پیگیری 

روند پرونده های حقوقی بسیار کند است. 
- از ط��رف دیگر متأس��فانه دچ��ار پدیده 
دگرگونی واژه ها شده ایم و برای بعضی افراد 
مفاهیم��ی همچ��ون زرنگی ب��ه معنای پول 

دیگران را ندادن شده است. 
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اغلب افراد در انجام کارهای ش��ان اشتباهاتی دارند که 
اگر آنها را رفع نکنند نمی توانند به هدف خود دست پیدا 
کنن��د یا با شکس��ت مواجه می ش��وند. در اینجا به چهار 
مورد از اش��تباهات رایج بازاریابان اشاره خواهیم کرد که 

بسیاری بازاریابان از آن غافلند. 

1-بی هدفی
در بس��یاری از بازاریان دیده می شود که هر روز بدون 
هی��چ هدفی جمالتی را تک��رار می کنن��د و انتظار دارند 
فروش انجام ش��ود. کس��ی که بی هدف اس��ت مس��یری 
مش��خص ندارد و نمی داند قرار اس��ت ب��ه کجا برود و در 
نهای��ت به جایی نمی رس��د و تنه��ا انرژی خ��ود را هدر 
می دهد. این خیلی مهم است که بدانید چه می خواهید و 
از مکالمه و ارتباط تان به چه نتیجه ای می خواهید برسید. 
به ط��ور مثال وقت��ی ش��ما می خواهید دوس��ت تان را 
راهنمای��ی ی��ا او را از انجام کاری منص��رف کنید از قبل 
برنام��ه خاصی نمی ریزید، بلکه هدف خاصی را برای خود 
تعیین می کنی��د در نتیجه در لحظه بهترین عکس العمل 
را نش��ان می دهید و دوس��تان تان را متقاعد می کنید. در 
بازاریاب��ی نیز به همین صورت اس��ت. برای اینکه بتوانید 
محصول یا خدماتی را بفروشید باید هدف تعیین کنید و 
بدانید که به چه نتیجه ای می خواهید برس��ید، در نتیجه 
ذهن ت��ان به طور ناخودآگاه اس��تراتژی ای برای آن ایجاد 

می کند. 

2-عدم پیگیری 
گاه��ی بازاریابان ب��ا مش��تری ارتباط برق��رار و توجه 
مش��تری را در قدم اول جلب می کنند، اما آن را پیگیری 
نمی کنند و به کلی فراموش ش��ان می ش��ود که می توانند 
او را به مش��تری ثابت و وفادار خود تبدیل کنند. اگریک 
مش��تری پیگیری نش��ود و در دایره ارتباط��ی نزدیک به 
ش��ما قرار نگیرد فقط یک مشتری احتمالی باقی می ماند 
ی��ا تنها یک بار از خدمات و محصوالت اس��تفاده کرده و 
در آخر ش��ما را فراموش می کن��د. بنابراین آنقدر باید در 
دس��ترس مش��تری قرار بگیرید تا خیالش از ثبات ش��ما 
راحت شود و شما را به دوستان خود معرفی کند. در واقع 
بس��یاری از بازاریابان فقط یک برگه پ��ر از افرادی را که 
نی��از به پی گیری دارند پر می کنند و موقع پیگیری دچار 
س��ردرگمی می شوند و از مشتری ها غافل می مانند. برای 
مدیریت صحیح و به موقع مشتریان و ایجاد روابط بهتر با 
آنها می توانید از نرم افزار ارتباط با مش��تری crmاستفاده 
کنید. تمام مکالمات ش��ما و روان شناسی مشتریان تان به 
همراه آدرس و مشخصاتش در این نرم افزار ثبت می شود. 
ای��ن نرم افزار می تواند مش��تریانی را که ب��ه پیگیری نیاز 
دارند در روز و ساعت مشخص شده به شما یادآوری کند. 

3- بیشتر حرف زدن و کمتر شنونده بودن
برخ��ی از بازاریابان ب��ه محض اینکه صدای مش��تری 
را می ش��نوند به طور یکنواخت و پش��ت سرهم شروع به 
معرف��ی محصوالت و خدمات خ��ود می کنند، بدون آنکه 
هیچ س��والی از مش��تری بپرس��ند. اما از این نکته غافل 
هس��تند که با این کار حتی اگر مش��تری به محصول یا 
خدمات نیاز هم داشته باشد، منصرف می شود و بازاریاب 
فرصت خود را از دس��ت می دهد. این دس��ته از بازاریابان 
دارای تفکر و نگرش»مش��تری بیش��تر- فروش بیش��تر« 
هس��تند. به همین دلیل س��عی دارند س��ریع تر اطالعات 
محصوالت یا خدمات شان را به مشتری بدهند و سریع تر 
به س��راغ مش��تری بعدی بروند.  عده ای از بازاریابان نیز 
هس��تند که از مش��تری سوال می پرس��ند و مشتری هم 
پاسخ می دهد، اما توجه زیادی به پاسخ مشتری ندارند و 
بدون اینکه منظور مشتری را متوجه شوند شروع به دادن 
توضیح و راه حل می کنند، درحالی که باید ارتباط مؤثری 

با مشتری برقرار کنند. 

4-بی توجهی به مشتری
گروهی از بازاریابان بس��یار س��ریع صحب��ت می کنند. 
سریع صحبت کردن باعث می شود مخاطب متوجه نشود 
که ش��ما چه می گویید و مرتب س��وال بپرسد. از طرفی 
ممکن اس��ت مشتری ش��ما کمی خجالتی باشد و سوالی 
نپرس��د که در این صورت نیز متوجه حرفهای شما نشده 

و جواب رد می دهد. 
عده ای از بازایابان نیز بس��یار آرام و با طمانینه صحبت 
می کنند، به طوری که حوصله شنونده سر می رود و دیگر 
ب��ه حرف های آنها گوش نخواهد داد. راه حل این مس��ئله 
این اس��ت که هماهنگ با مشتری خود باشید، یعنی اگر 
س��ریع صحبت می کند مانن��د او صحبت کرده و اگر آرام 
صحب��ت می کن��د آرام صحبت کنید. به طور کلی س��عی 
کنید ریتم صحبت کردن خود را با مخاطب تان هماهنگ 

کنید تا بر او تأثیر گذار باشید. 

بازاریابی دارویی

در روزگاران قدی��م ش��غل داروس��ازی از ارزش و اعتبار 
ویژه و خاصی برخوردار بود و دکتر داروس��از درآمد بس��یار 
خوبی داش��ت، اما امروزه شاهد آن هس��تیم که داروخانه ها 
و داروفروش��ی ها و نیز ش��رکت های ساخت، تولید و واردات 
دارو، ب��رای فروش خ��ود رو به اس��تخدام بازاریاب دارویی 
آورده اند. یکی از دالیل، رش��د س��ه برابری دانش��جویان و 
فارغ التحصیالن این رش��ته در کشور بوده که بر بازار صنایع 
دارویی نیز تأثیرگذار ب��وده و طبق اصول اقتصاد داروخانه، 
ه��ر فارغ التحصیل امکان داش��تن یک داروخان��ه را ندارد. 
بدیهی اس��ت در چنین فضای��ی توجه به اص��ول بازاریابی 

دارویی اهمیت بسزایی دارد. 
یک ش��رکت داروس��ازی با رقب��ای متع��ددی در فرآیند 
بازاریابی و فروش روبه رو اس��ت ک��ه برخی از مهم ترین آنها 

عبارتند از: 
۱ - تعدد و تکثر داروخانه های دولتی
۲ - افزایش بی رویه تعداد داروخانه ها

۳ - پایین بودن حاش��یه س��ود داروها به طور عام )به جز 
برخی داروهای بسیار ویژه(

۴ - مالیات های سنگین اثرگذار دولتی
۵ - مطالبات پرداخت نشده.

مش��اهده می کنی��م در مارکتین��گ دارویی، چ��ه عوامل 
متعددی بر میزان فروش اثرگذار هس��تند. بازاریابی شرکت 
دارویی/داروخان��ه بر مبنای اص��ول و برنامه ریزی های عام و 

خاص استوار است: 
الف( برنامه ریزی های عام به منظور روال عادی فروش

ب( برنامه ریزی خاص به منظور توسعه بازار رقابتی نسبت 
به سایر رقبا.

در برنامه ریزی های عام می توانیم به موارد متعددی اشاره 
کنیم که تنها دو آیتم از مهم ترین آنها عبارتند از: 

۱ - ارتباط اثربخش با مشتریان
الف( آیا ش��رکت دارویی/داروخانه برنامه منسجمی برای 

ارتباط با مشتریان دارد؟ 
ب( آی��ا اف��راد، ش��نوندگان خوبی برای صدای مش��تری 

هستند؟ 
ج( روانشناس��ی ارتباطات به ش��کل بهینه مورد استفاده 

قرار گرفته است؟ 
د( دانش فنی برای ارائه مطلوب به مشتری چگونه تعریف 

شده است؟ 
ه( نقاط قوت و ضعف کجاست؟ 

۲ - تکنیک های فروش
الف( از شبکه های اجتماعی به چه صورتی برای معرفی به 

مشتریان استفاده می شود؟ 
ب( بازاریاب��ی محتوا برای ارائ��ه محصوالت به چه نحوی 

برنامه ریزی شده است؟ 
ج( آیا پرسنل آموزش کافی و الزم را دیده اند؟ 

د( محصوالت جدید به چه صورت به چرخه فروش وارد و 
به مشتریان معرفی می شوند؟ 

ه( قیمت گ��ذاری ب��ا کیفی��ت، تن��وع و ارزش محصوالت 
دارویی به چه میزان متناسب است؟ 

پ��س بازاریابی محص��والت دارویی همانن��د بازاریابی هر 
کاال ی��ا خدم��ت دیگ��ر، دارای مس��یرهای اختصاصی خود 
اس��ت که این موضوع چون با س��المت مش��تریان سروکار 
دارد، حساس��یت بیشتری را به جهت س��ایر عوامل با خود 
ب��ه همراه می آورد. به خاطر می آورم در تحقیقات بازاری که 
برای یک داروخانه در سطح مرکز یکی از استان ها داشتیم، 
مالحظه می کردیم که درصد خاصی از مش��تریان که برای 
عصب کشی به دندانپزشک مراجعه می کنند، بر خرید دارو و 
قرص های شان از نزدیک ترین داروخانه تأکید دارند و درصد 

دیگر اصرار بر خرید از یک داروخانه خاص. 
البته بازاریابی داروخانه از فعالیت های ش��رکت های تولید 
دارو نی��ز اثرپذی��ری قاب��ل توجه��ی دارد و در برنامه کالن 
یک ش��رکت داروی��ی برای حوزه توس��عه ب��ازار، چگونگی 
ارتباط��ات کمی و کیفی با داروخانه ها بس��یار حائز اهمیت 
است. بنابراین می توان ادعا کرد بازاریابی دارو در ایران وارد 
مرحل��ه جدیدی از حیات فعالیت ه��ای مرتبط با علم بهینه 
شده بازاریابی و فروش در کشورمان شده که ضرورت توجه 

به آن بیش از پیش احساس می شود. 

برنامه ریزی خاص در بازاریابی دارویی
با توجه به مواردی که بیان ش��د، به احتمال بس��یار زیاد 
مخاطب گرامی متوجه افزایش رقابت در این فعالیت ش��ده 
اس��ت؛ اینجاس��ت که برنامه ریزی خاص ب��ه کمک فروش 
محص��والت دارویی می ش��تابد. طبیعی اس��ت س��والی که 
مطرح می ش��ود، این اس��ت که منظور از برنامه ریزی خاص 
چیست؟ برنامه ریزی خاص در بازاریابی دارویی، مجموعه ای 
از اقدامات به هم پیوس��ته و تحلی��ل محور مبتنی بر آینده 
بازارهاس��ت. به عنوان مثال در ش��رکت تولی��د دارویی که 
وظیف��ه برنامه ریزی و اجرای توس��عه ب��ازار آن را بر عهده 
داش��تیم، تحقیقات و مطالعه بازار آنالین بخشی از اقدامات 
جدید بود، اما این موضوع س��بب نشد که از تقویت صادرات 

غافل بشویم. 
بنابرای��ن پیچیدگی جوامع ه��دف در محصوالت دارویی، 
س��بب پیاده س��ازی تحلیل اطالعاتی به منظور دستیابی به 
حداکثر تعداد مشتریان واقعی می شود؛ باز هم به عنوان یک 
مثال ساده، دکتر داروسازی را مثال می زنم که به رغم خرید 
یک مکان بسیار عالی در وسط شهر و تجهیز داروخانه خود 
به تجهیزات و پرسنل مناسب از جهت برخورد و ارتباط، باز 

هم از میزان فروش رضایت نداشت.
 در تحلیل اطالعات این داروخانه و بررس��ی سیستم های 
اطالعات مکانی رقبا، به داده های بسیاری دست پیدا کردیم 
که از جمله آنها، می��زان قابل توجه کاهش فروش به دلیل 
ارائه نامناس��ب محصوالت از جهت نیاز بازار و نیز س��الیق 

مشتریان بود. 
به طور خالص��ه اگر بخواهیم به یک جمع بندی برس��یم، 
ص��ادرات در بازاریاب��ی دارویی مبتنی ب��ر آمیخته بازاریابی 
اهمیت بس��زایی دارد، اما از سایر عوامل نظیر مناطق هدف، 
پتانس��یل فروش، فرصت ها و حتی تغییرات فروش نیز نباید 

به راحتی گذشت. 
اگ��ر صاحب ی��ک داروخانه یا مدیر یک ش��رکت تولید یا 
واردات دارو هس��تید، فراموش نکنید که درآمد ماهانه یک 
داروخانه و حقوق یک داروس��از مبتنی بر سیستم بازاریابی 
به کار گرفته ش��ده در این فعالیت است. آیا تصور می کنید 
سیس��تم کارآمدی را برای بازاریابی به کار گرفته اید؟ پاسخ 

یک عبارت است؛ میزان رضایت شما از فروش. 
madiseh@elenoon. ir

کلیدباشگاه مشتریان

سجاد رحیمی مدیسه
مشاور بازاریابی چریکی

معرفی کتاب



زدانا سخن بشنو ای شهریار
جه��ان را بری��ن گون��ه آب��اد دار 

)فردوسی(
و  خوش فک��ر  نجی��ب،  پیرم��رد 
جه��ان،  مدیری��ت  خوش س��خن 
نوش��ته هایی دارد که اگر بس��یاری 
از  دس��ت  ظاهربی��ن  مدی��ران  از 
نوشته های سطحی این سو و آن سو 
بش��ویند و به گفتار دراکر بپردازند، 
خود و سازمان شان را عاقبت به خیر 

می کنند. 
از دراک��ر کتاب ه��ای زی��ادی در 
ایران ترجمه ش��ده که بس��یاری از 
این کتاب ها درس��ی است و کمتر به 
میز مدیران راه یافته و در س��اختن 

اندیشه مدیران نقش داشته است. 
نگارن��ده معتقد اس��ت ک��ه دراکر 
فردوس��ی ادبی��ات مدیری��ت جهان 
از  ادام��ه 1000 کلم��ه  اس��ت. در 

گفتارهای او را می خوانیم. 
دراکر معتقد است که وسایل ساده 
ب��ر ابزارهای پیچی��ده برتری دارد و 
نش��ان دادن مجموع��ه ای مفصل از 
آمارها، نمودارها و منحنی ها ممکن 
است چیزی جز ظاهر سازی فریبنده 

نباشد. 
عقیده عموم این اس��ت که آینده 
را می توان پیش بینی و بر مبنای آن 

برنامه ریزی کرد. 
به عقی��ده دراکر، پیش بینی آینده 
غیر ممک��ن اس��ت. ای��ن امکان پذیر 
نیس��ت که بگوییم بعد از 10س��ال 
دنیا چگون��ه خواهد بود. در حقیقت 
نمی توان گفت که ف��ردا چه اتفاقی 
خواه��د افت��اد. ه��دف برنامه ریزی 
بلند م��دت بای��د پیش بین��ی کل��ی 
آث��ار آت��ی اقدام��ات کنونی باش��د. 
به عنوان مث��ال اگر س��ازمانی برای 
جایگزین��ی کارخان��ه ماش��ین آالت 
خ��ود چاره اندیش��ی نکن��د می توان 
تصور کرد که بعد از 10س��ال با چه 

مشکالتی روبه رو خواهد شد. 

مدیری��ت، عل��م دقیقی نیس��ت و 
نمی توان��د باش��د.در مدیری��ت هیچ 
قانونی نیست که مانند قانون جاذبه 
جهان ش��مول باش��د، ام��ا دو اصل 
طالیی وجود دارد که همیشه و همه 
جا صدق می کن��د؛ اصل اول مربوط 
به اس��تفاده درست از وقت است که 
هر ف��رد باید تمری��ن و خودآموزی 
کن��د و ب��ه س��رمایه گذاری نی��ازی 
ندارد. اصل دوم درس��تکاری اس��ت 
ک��ه هیچ چی��ز در مدیریت جای آن 

را نمی گیرد. 

دوم در جه��ت پیش��رفت نق��اط 
قوت تالش کنید، ش��اید باید دانش 
جدیدی را کس��ب کرده یا اطالعات 

قدیمی را به روز کنید. 
را  ناتوان کنن��ده  ع��ادات  س��وم 
شناسایی کنید. رایج ترین و بدترین 

عادت غرور و خودخواهی است. 
چهارم ع��ادت و ش��یوه های بد و 

نامطلوب را جبران کنید. 
پنجم مش��خص کنید کدام کار را 

نباید انجام دهید. 
ه��دف ی��ک س��ازمان آن اس��ت 
ک��ه اف��راد ع��ادی را ق��ادر س��ازد 
دهند.  انج��ام  غیر ع��ادی  کاره��ای 
در س��ازمان هایی ک��ه م��ن دیده ام 
بزرگ ترین اتالف منابع، کوتاهی در 

ارتقا دادن است. 
گ��وش کردن یک مهارت نیس��ت 
یک اصل اس��ت. هر کسی می تواند 
این کار را انجام دهد. کاری که باید 
بکنید این اس��ت که ده��ان خود را 

بسته نگه دارید. 
تئوری تجاری پیوس��ته باید مورد 
آزم��ون ق��رار گیرد. تئ��وری بر لوح 
س��نگی حک نش��ده، بلکه فقط یک 
فرضیه اس��ت؛ یک فرضیه در مورد 
چیزهای��ی ک��ه پیوس��ته در ح��ال 
حرک��ت و تحول هس��تند. )جامعه، 
بازار، مشتریان و فناوری( و بنابراین 
توانایی تغییر خود باید در دل نظریه 
نهفته باش��د. برخ��ی نظریه ها آنقدر 

قدرتمن��د هس��تند که م��دت زمان 
طوالن��ی باق��ی می مانن��د و باالخره 
ه��ر نظری��ه ای روزی از رده خارج و 
بی اعتبار می شود. چنین اتفاقی برای 

شرکت های فراوانی رخ داده است. 
کنت��رل کلم��ه مبهم��ی اس��ت. 
همیشه از خود بپرسید  آیا حاضرید 
فرزندت��ان زیر دس��ت مدی��ری که 

انتخاب کرده اید کار کند؟ 
کاریزم��ا ای��ن روزها بح��ث داغی 
اس��ت. درب��اره آن ف��راوان صحبت 
شده اما دس��تاوردهای سازنده قرن 
بیس��تم حاصل تالش افرادی کاماًل 

غیر کاریزماتیک بوده است. 

آزمون یک نوآوری این است که 
دریابیم آیا ارزش آفریده است؟ 

ن��وآوری یعن��ی آفرین��ش ارزش 
جدید و رضایت من��دی جدی برای 
مشتری. آزمودن نوآوری پاسخگویی 
به این پرسش که »آیا آن را دوست 
داریم؟« نیس��ت، بلکه پاسخ به این 
پرسش است که »آیا مشتریان آن را 
می خواهن��د و حاضرند بابت آن پول 

بپردازند؟«

مانن��د  اف��راد  ک��ردن  مدیری��ت 
)مارکتینگ( بازاردانی است.دراکر به 
اج��رای برنامه های »مد روز« اعتماد 
ن��دارد. به عقی��ده دراک��ر مدیریت 
علم دقیق��ی نیس��ت. در آثار عمده 

دراک��ر نم��ودار و منحن��ی و جدول 
وج��ود ن��دارد و هی��چ نش��انه ای از 
پیچیدگی ه��ای بی م��ورد به چش��م 

نمی خورد. 
مدیریت یک رش��ته علوم انسانی 
است. این رشته علمی نیازمند منطق 
کیفی است. به عنوان مثال مدیر باید 
بتوان��د درک کند که زیردس��تانش 
واقعاً تا چه حد عالقه مند به نوآوری 
هستند. مدیریت باید تغییرات کیفی 
در نگرش ه��ا و ارزش ه��ا و روحی��ه 
س��ازمانی را ارزیابی کند. تمام اینها 
مس��تلزم اس��تفاده از قوه تشخیص 

انسانی است. 
دان��ش در نهایت عبارت اس��ت از 
جس��ت وجوی بی پایان برای کش��ف 
حقیق��ت. دانش��مند ترین آدم ها اگر 
درس��تکار نباش��ند به جامع��ه و در 
نهایت به خودش��ان لطمه بس��یاری 

وارد می کنند. 
وظیف��ه مدیرعامل آن اس��ت که 
واقع گ��را و بی ط��رف باش��د. او باید 
در نهایت بردب��اری و تحمل بوده و 
معیارش عملکرد شخصیت باشد. بر 
عملکرد و ش��خصیت کارکنان خود 
متمرکز ش��وید نه اینکه آی��ا آنها را 

دوست دارید یا نه. 
مدیری ک��ه تصور کن��د می تواند 
طرح ه��ا، دق��ت عم��ل و عملک��رد 
زیردس��تانش را طی 15دقیقه مورد 
بحث و بررس��ی قرار دهد تنها خود 

را فریب داده است. 
پنج  دس��ته اقدام اساسی در یک 

مدیر وجود دارد: 
- مدیران در نخستین گام اهداف 

را معین می کنند 
- در گام دوم س��ازماندهی کرده و 

کارها را دسته بندی می کنند 
- در گام سوم انگیزه می بخشند 

اندازه گیری  - چهارمین کار مدیر 
است

- و باالخره مدیران خود و دیگران 
را در مسیر پیشرفت قرار می دهند. 

مدیران برتر می گویند نخس��ت بر 
نقاط قوت خود متمرکز شوید.

 
مش��تری  یک  تج��ارت،  محصول 
رضایتمند است. محصول بیمارستان 
ی��ک بیم��ار درمان ش��ده اس��ت و 
محصول مدرسه دانش آموزی است 
که 10 س��ال بعد آنچ��ه را آموخته 

است به کار بندد. 
آن ک��س که دو بوت��ه را در جایی 
ک��ه قبال یک بوته بوده به عمل آورد 
بیشتر از یک فیلسوف یا نظریه پرداز 

به انسانیت کمک کرده است. 
مدی��ران خردمن��د می دانن��د که 
حرک��ت ک��ردن از س��طح عملکرد 
درج��ه ی��ک به عال��ی توان بس��یار 
کمت��ری از حرکت به حد متوس��ط 

نیاز دارد. 
آنه��ا  عاقلن��د.  موف��ق  ن��وآوران 
مجبورن��د ک��ه عاق��ل باش��ند. آنها 
متمرک��ز بر ریس��ک نیس��تند بلکه 

متمرکز بر فرصت هستند. 
برای اینکه ی��ک نوآوری اثربخش 
باش��د، باید س��اده و متمرکز باش��د 

وگرنه ایجاد آشفتگی می کند. 
اگ��ر س��اده نباش��د خ��وب عمل 
نخواهد ک��رد.  هر چی��ز جدید اگر 
پیچیده باشد به ایجاد مشکل منجر 
خواهد ش��د و قابل اص��الح یا انجام 
نخواه��د ب��ود.  هم��ه نوآوری ه��ای 
اثربخش به طرز فوق العاده ای س��اده 
هس��تند. در حقیق��ت بزرگ تری��ن 
تمجیدی که یک ن��وآوری می تواند 
از مردم دریافت کند این اس��ت که 
بگویند »این واضح است که چرا من 

درباره آن فکر نکردم؟« 
نوآوری ه��ا بهت��ر اس��ت در ح��د 
کوچک شروع شوند و ابتدا به مقدار 
کم��ی پول و تعداد کم��ی افراد نیاز 
داشته و البته تنها یک بازار کوچک 
و محدود داش��ته باشند. در غیر  این 
صورت زمان کافی برای تغییراتی که 
تقریباً همیش��ه ب��رای موفقیت یک 
نوآوری نیاز هس��تند، وجود نخواهد 

داشت. 
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برای مطالعه 694 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: ایجاد تغییر در افرادی که شرایط تازه ای را تجربه 
می کنن��د به مراتب آس��ان تر از تغییر رفتار افرادی اس��ت که 
مدت ه��ا به یک الگ��و عادت کرده اند. با این حال بس��یاری از 
مدی��ران ت��الش می کنند تغیی��رات مهمی در سیس��تم خود 
ایج��اد کنند ب��دون اینکه خودش��ان به طور مش��خص به آن 

متعهد باش��ند. اگر می خواهید تغییرات مدنظر ش��ما تثبیت 
ش��ود باید از قدرت ش��خصی تان برای حمایت از آن استفاده 
کنید. نخس��تین گام این است که این تغییرات را به کارکنان 
خود توضی��ح دهید. پس از اعالم تغیی��رات اجباری مطمئن 
ش��وید که کارکنانتان این تغییرات را ب��ه خوبی فهمیده اند و 
می دانند ش��ما چه انتظاری از آنها دارید. در گام س��وم سعی 
کنی��د 10درص��د از پرداختی کارکنان را من��وط به برآوردن 

انتظاراتتان کنید. حتی اگر الزم اس��ت برای کارکنان باتجربه 
خود پاداش تعیین کنید. افرادی که نتوانند خود را با ش��رایط 
جدی��د منطبق کنند نیاز به آموزش دارند. ممکن اس��ت این 
آموزش برای ش��ما هزینه هم داشته باشد. سعی کنید از این 
رفت��ار خود حمایت و تغییرات را مدیریت و کنترل کنید و در 
صورتی که باز هم در مس��یر مورد نظر شما پیش نرفتند علت 

را جویا شوید و آن را رفع کنید. 

تغییر رفتار کارکنان

سوال: مدیریت فروشگاهی را بر عهده دارم که تعداد زیادی فروشنده در فروشگاه مشغول به کار هستند. عده ای از فروشندگانم سال هاست 
که در این مجموعه فعالیت دارند و عده ای هم تازه مشغول به کار شده اند. تصمیم دارم تغییراتی در فرآیند فروش ایجاد کنم اما با مقاومت 

برخی فروشندگان باسابقه و قدیمی ام مواجه شده ام. لطفا مرا راهنمایی کنید که چگونه می توانم رفتار آنها را تغییر دهم؟ 
کلینیک کسب و کار

1000کلمه از پیتر دراکر )بخش سوم(

ز دانا سخن بشنو ای شهریار

کلیــد

هر آنچه باید در مورد عوامل مؤثر در 
رشد کسب و کار خود بدانید

به طور کلی مدیران ش��رکت ها انتظار دارند کسب و کار آنها 
روند رو به رش��دی داشته باش��د. از این رو کند بودن سرعت 
رشد کسب و کار باعث نگرانی و ناامیدی آنها می شود، اما نکته 
مهمی که در ارتباط با رش��د کسب و کار باید به آن توجه شود 
بررس��ی میزان رش��د آن از آغاز تاکنون اس��ت. متأسفانه در 
بس��یاری از موارد پارامترهای درستی به عنوان معیار سنجش 
رش��د کس��ب و کار در نظ��ر گرفته نمی ش��ود. ای��ن امر باعث 
تصمیم گیری نادرس��ت مدیران می شود و مشکالت فراوانی را 
برای شرکت ها ایجاد می کند، اما اگر به عنوان مدیر یا صاحب 
کس��ب و کار احساس می کنید سرعت رش��د و توسعه شرکت 
ش��ما نس��بت به رقبای تان کندتر اس��ت. می توانید با بررسی 
چند فاکتور ساده دالیل کاهش سرعت رشد کسب و کار خود 

را بررسی کنید. 

میزان پیچیدگی نرم افزار استفاده شده در شرکت
بروز مش��کل نرم افزاری یا اس��تفاده از نرم افزارهای پیچیده 
یکی از عوامل کاهش س��رعت رش��د کسب و کارهاس��ت. اگر 
کسب و کار شما نیاز به اس��تفاده از نرم افزار خاصی دارد بهتر 
اس��ت بدانید که انتخاب نرم افزار مناسب و با سرعتی که تمام 
نیازهای شرکت را تحت پوش��ش قرار دهد یکی از مهم ترین 
وظایف یک مدیر موفق است زیرا نرم افزار مورد استفاده در هر 
شرکت رابطه مستقیمی با سطح بهره وری کارکنان و سرعت 
انجام کارها دارد. مسئله مهم دیگری که در ارتباط با نرم افزار 
استفاده ش��ده در هر شرکت وجود دارد، بحث آشنایی کامل 
کارکنان شرکت با آن است. در بیشتر سازمان ها یا شرکت ها بروز 
یک مشکل نرم افزاری کوچک باعث متوقف شدن کارها می شود 
و همین کندی عملکرد در طوالنی مدت باعث کارایی ش��رکت 

شده و سرعت رشد کسب و کار را کاهش می دهد. 
راه حل: برنامه ریزی برای تس��ت و رفع مشکالت احتمالی 
به وجود آمده در نرم افزار ش��رکت در بازه های زمانی مشخص 
می تواند تا حد زیادی از اتالف زمان در س��ازمان ها جلوگیری 
کند. طراحی یک نرم افزار اختصاصی و اس��تخدام یک نیروی 
کار متخصص در زمینه نرم افزار می تواند راه حل مناسبی برای 

کمک به رشد کسب و کارها باشد.
 

تعیین هدف مشخص برای سازمان
یکی از دالیل ساده و در عین حال رایج، کند بودن سرعت 
رشد کس��ب و کارها هدف گذاری نامناس��ب در سازمان است. 
داشتن اهداف مش��خص و قابل دسترس یکی از عوامل رشد 
کسب و کارهاس��ت. بخش عظیمی از عملکردهای ش��رکت با 
توجه ب��ه اهداف کوتاه مدت و بلند مدت آن تعیین می ش��ود. 
در حالت کلی، کند بودن س��رعت رشد کسب و کارها می تواند 
ناش��ی از عدم تعیین هدف مش��خص یا انتخاب مسیر اشتباه 
برای رس��یدن به هدف تعیین شده باش��د. الزم به ذکر است 
که هدف گذاری باید کاماًل واقع گرایانه باش��د زیرا نرسیدن به 
اهداف باعث بی انگیزگی افرادی که در کس��ب و کار مورد نظر 
فعالیت می کنند می ش��ود. این بی انگیزگ��ی نیز در نهایت از 

سرعت رشد کسب و کار می کاهد. 

جذب نیروی جدید
متأس��فانه بس��یاری از مدیران مقاومت شدیدی در جذب 
نی��روی کار جدی��د از خود نش��ان می دهن��د. هرچند جذب 
نیروی جدید و آموزش او بس��یار هزینه بر است و ممکن است 
مش��کالت فراوانی را برای کس��ب و کارها ایجاد کند، اما برای 
دستیابی به اهداف کوتاه مدت و تسریع عملکرد شرکت گاهی 
جذب نیروی متخصص جدید یا برون سپاری بخشی از کارها 
ضروری اس��ت. در برخی موارد تالش برای انجام دادن کارها 
با نیروهای فعلی، ش��رکت را از رس��یدن ب��ه اهداف خود دور 
می کند. همین امر نیز باعث کاهش س��رعت رشد کسب و کار 
می ش��ود. جالب اس��ت بدانید که گاهی ادغ��ام دو تیم کاری 
مختلف می تواند کمک زیادی به رش��د و توس��عه هر دو تیم 
داش��ته باشد و آنها را به اهداف خود نزدیک تر کند. یک مدیر 
موفق در مواجهه با شرایط خاصی مثل نبود نیروی متخصص 
با تصمیم گیری منطقی می تواند س��بب رشد کسب و کار خود 

شود. 

تصمیم گیری صحیح
در ه��ر زمینه ای که فعالیت کنید این تصمیم گیری اس��ت 
که خط مش��ی کسب و کار ش��ما را تعیین می کند. در حقیقت 
کیفی��ت تصمیم رابطه مس��تقیمی با میزان موفقیت و رش��د 
کس��ب و کار دارد. در این میان مقاومت مدیران در برابر تغییر 
یکی از عوامل مهمی اس��ت که از س��رعت پیشبرد استراتژی 
شرکت و درنتیجه سرعت رشد کسب و کار می کاهد. این نکته 
را فراموش نکنید که تصمیم گیری اساسی مدیران شکست یا 
موفقیت یک کس��ب و کار را تحت تأثیر قرار می دهد، بنابراین 
قب��ل از ورود به مرحله تصمیم گیری مدی��ران باید اطالعات 
جامعی از ش��رایط شرکت به دست آورده و بهترین تصمیم را 

در این مورد بگیرند. 

مدل کسب و کار
مدل کس��ب و کار چگونگ��ی عملکرد مجموع��ه متغیرهای 
تصمیم گیری در استراتژی شرکت را برای ایجاد مزیت رقابتی 
نشان می دهد. از آنجایی که مدل کسب و کار زمان رسیدن به 
س��ود دهی را تح��ت تأثیر قرار می دهد، رابطه مس��تقیمی با 
سرعت رشد کس��ب و کارها دارد. در برخی موارد ممکن است 
تغییر مدل کس��ب و کار می تواند سودآوری آن را چندین برابر 

کند. 

ریسک پذیری
رش��د یک کس��ب و کار تحت تأثیر تصمیم و ریسک پذیری 
مدی��ر آن ق��رار دارد. قبول ش��رایط جدید و س��رمایه گذاری 
در موقعیت های جدید و ریس��ک پذیری مدیر می تواند نتایج 
فوق العاده ای برای کس��ب و کار داش��ته باش��د. جرات ریسک 
کردن می تواند رس��یدن به اهداف تعیین شده را تسریع کند، 
البت��ه نکته مهمی که باید هم��واره مورد توجه قرار گیرد این 
اس��ت که ریسک مانند شمش��یر دولبه است، بنابراین هنگام 
ریسک کردن شکست و متضرر شدن نیز در نظر گرفته شود. 

توسعه پایدار
همان گون��ه ک��ه می دانید بس��یاری از کس��ب و کارها برای 
توسعه نیاز به سرمایه گذاری دارند. در بسیاری از موارد تأمین 
این سرمایه به خصوص در کس��ب و کارهایی که حاشیه سود 
پایینی دارند نیازمند واگذاری بخش��ی از سهام شرکت است. 
واگذاری س��هام به افرادی که بتوانند به توسعه پایدار و رشد 
کس��ب و کارها کمک کنن��د یکی از وظایف ی��ک مدیر موفق 
اس��ت، زیرا می توان گف��ت که تصمیم گیری ب��رای واگذاری 

سهام یکی از سخت ترین تصمیم های مدیریتی است. 
 ibazaryabi :منبع

کارتابل

دوستان و شرکای خود را با دقت 
انتخاب کنید

ب��ه یاد دارم هنگامی که در دانش��گاه در حال تحصیل 
بودم، دو تن از همکالس ها و دوس��تان نزدیکم با یکدیگر 
قرار جالبی گذاش��تند؛ »با نخستین افرادی که در دنیای 
کسب وکار آش��نا شدیم، شراکت خواهیم کرد.« این ایده 
در وهله نخس��ت می تواند خنده دار یا حاکی از جس��ارت 
اف��راد باش��د. با این ح��ال نتیجه کار آن ش��د که هر دو 

دوست من اکنون از مدیران موفق هستند.
 با این حال شاید شانسی که این دو نفر از آن برخوردار 
بودند، جلوی راه ه��ر کارآفرینی قرار نگیرد. در این ایده 
قصد دارم  اهمیت انتخاب ش��رکا و دوس��تان در فضای 

کسب وکار را مورد واکاوی قرار دهم. 
توصیه ابتدایی در زمینه انتخاب ش��رکای تجاری یا به 
طور کلی ورود به بازارهای جدید آن اس��ت که از منطقه 
خط��ر دوری کنی��م. در واقع چنین ای��ده ای بر این اصل 
اس��توار اس��ت که می توان ریسک هر کس��ب وکاری را با 
دق��ت اندازه گی��ری ک��رد و در یکی از مناط��ق پرخطر، 
نیمه پرخطر و امن قرار داد. با این حال ش��اید در واقعیت 
چنین تمایزهایی چندان مش��هود نباشد. به عبارت بهتر، 
بس��یاری از ای��ن مرزبندی ها در عرص��ه عمل باعث کند 
ش��دن عملکرد افراد خواهد ش��د. در این می��ان راهکار 
بهتری وجود دارد و آن اس��تفاده از اطالعات و تجربیات 
دوس��تان و همکاران اس��ت. باید توجه داشت که این امر 
بس��تگی به میزان وس��عت ارتباطات ش��ما در حوزه های 

مختلف کسب وکار دارد.
 بر این اس��اس می توانید اطالعات دست اول را از افراد 
فعال در بازارهای ناشناخته پیدا کنید. درست در همین 
نقطه اس��ت که اهمیت اس��تفاده از تحلیل و توصیه های 
دوستان و همکاران قابل اعتماد مطرح می شود. در ادامه 
به بیان چند نکته مهم در زمینه انتخاب دوستان مناسب 

در دنیای کسب وکار اشاره خواهم کرد. 
1- ارتباطات بدون ش��ک باعث قدرتمند ش��دن افراد 
می ش��ود. در واقع آنچه یک فروش��نده خرده پا را از تجار 
خوش ن��ام و موف��ق متمایز می کند )صرف نظ��ر از تجربه 
و اطالعات ش��ان( لینک های ارتباطی اس��ت که با س��ایر 
همتایان خود برقرار کرده اند. این نظریه که در کسب وکار 
ارتباط حرف اول را می زند، با توجه به رویه معاصر کامال 

توجیه پذیر است. 
نکته ای که در این میان باید به آن توجه داشت، ماهیت 
شکل گیری ارتباطات دوستان در فضای کسب وکار است. 
به عبارت ساده، چنین پیوندهایی در مدت زمان کوتاه و 
با صرف گفت وگوهای روزمره ش��کل نخواهند گرفت. هر 
فردی در تجارت خود به دنبال کسب سود است و تمایل 
ش��ما به حضور در بازار وی بدون شک به معنای کاهش 

درآمدش تلقی خواهد شد.
 بر همین اس��اس هیچ فردی از ورود دیگران به حوزه 
تخصص��ی اش حمای��ت نخواهد کرد. البت��ه این امر یک 
استثنا دارد و آن کمک شما به افزایش درآمد فرد مقابل 
اس��ت. اگر بخواهیم دقیق نگاه کنی��م، اغلب توصیه های 

دقیق و درست بر همین اساس ارائه می شوند. 
2- ارتباطات وسیع بدون هزینه شکل نخواهند گرفت. 
در واقع اغلب دوستی های صمیمی در دنیای کسب وکار 
بر پایه همکاری مش��ترک اف��راد و درهم تنیدگی منافع 

برندهاست. 
در غیر این صورت و در حالت طبیعی هر شرکتی رقیب 
دیگری به حس��اب می آید. به این ترتیب در اس��تفاده از 
توصیه های دوستان تان باید نهایت دقت را به خرج دهید، 
زیرا ممکن اس��ت ای��ن اطالعات با هدف حذف ش��ما از 

گردونه رقابت عرضه شده باشد.
 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
ریچ��ارد هامفریس، یک��ی از نیکوکاران بزرگی اس��ت 
که هرگز از یاد آمریکایی ه��ا نخواهد رفت. وی بنیانگذار 
دانش��گاه پنسیلوانیاس��ت و در طول دوران زندگی خود 
مبلغی حدود 10میلیون دالر را صرف امور انسان دوستانه 
کرده اس��ت. گمان می کنم اس��تناد به اظهارنظر وی در 
مورد روابط دوس��تانه می تواند حس��ن ختام خوبی برای 

پایان این ایده باشد. 
کمک به دیگ��ران لزوما به معن��ای اعطای کمک های 
بالعوض نیس��ت. در واقع در طول دوران فعالیتم همیشه 
سعی کرده ام در قبال کارکنان خود نهایت نوع دوستی را 

به جا بیاورم. 
با این حال باید به یاد داش��ته باش��یم که نوع دوستی و 
بخش��ندگی ما نباید باعث به خطر افت��ادن موقعیت مان 
شود. شما الزامی به فدا کردن خود برای دیگران ندارید، 
اگرچه بسیاری از افراد در میدان نبرد این کا را می کنند، 

نکته مهم در حفظ حصار امنیت نهفته است.

بابک بهی
DBA با گرایش بازاردانی )مارکتینگ(

ترجمه: علی آل  علی
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نمایش��گاه داری خودرو در ایران به عنوان یکی از مشاغل پردرآمد 
و لوکس در کش��ور به حس��اب می آید، اما برای راه اندازی این شغل 
لوک��س و پردرآمد چه راه هایی را باید س��پری کرد؟ رئیس اتحادیه 
صن��ف نمایش��گاه داران اتومبی��ل در این باره معتقد اس��ت اگرچه 
راه اندازی یک نمایشگاه نیازمند س��رمایه ای قابل توجه است اما در 
ادامه راز ماندگاری در این صنف را اعتماد در بین مش��تریان عنوان 
می کند. به گفته او، برپایی نمایشگاه ماشین عالوه بر سرمایه نیازمند 
تجربه کافی اس��ت؛ چراکه اگر بدون تجربه کس��ی وارد این عرصه 
شود نمی تواند موفق باشد. به گزارش پول نیوز، سعید موتمنی، رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل در خصوص اینکه برای راه اندازی یک 
نمایشگاه ماش��ین چه پیش نیازهایی الزم دارد، می گوید: کسی که 
می خواهد مجوز دریافت کند ابتدا باید وارد س��ایت اصناف ایرانیان 
ش��ود و کد رهگیری دریاف��ت کند و با کدی ک��ه دریافت کرده به 
اتحادیه نمایش��گاه داران مراجعه و پرونده تش��کیل دهد و سپس در 
صورت نداش��تن سوء سابقه مدارک به پلیس +10 فرستاده و بعد از 
انجام بررسی ها مجوز صادر می شود. برای گرفتن پروانه هم 830هزار 
توم��ان باید پرداخت ش��ود که از این مبل��غ 800هزارتومان هزینه 
ورودی اتحادیه و 30 هزار تومان هزینه حق صدور پروانه اس��ت که 

مراحل صدور دریافت پروانه دو ماه طول خواهد کشید. 
وی در ادامه می گوید: در صورتی که نمایش��گاه دار مالک نباشد و 
ملک اجاره ای باش��د، در این صورت به ص��ورت کد رهگیری مجوز 
پروان��ه را صادر خواهیم ک��رد. موتمنی در ادام��ه می گوید: ضابطه 
اتحادیه 75 متر کف و 12متر دفتر کار در نظر گرفته ش��ده است و 

متقاضی باید حدود 87 متر داشته باشد تا مشکلی برای پروانه کسب 
نداشته باشد. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران با بیان اینکه وارد شدن 
در این صنف نیاز به تجربه دارد و به این صورت نیست که بتوان یک 
شبه این کار را انجام داد، می گوید: در صورتی که تجربه کافی وجود 
نداش��ته باش��د، نمی توان کار را به خوبی انجام داد؛ چراکه مجوز به 
تنهایی کافی نیست. به گفته موتمنی، موفقیت در این کار مستلزم 
جلب اعتماد است و با وجود مجوز باید بازار فرد را بشناسد، در غیر 

 این صورت مردم خرید نمی کنند. 
وی در خصوص اینکه چه میزان سرمایه الزم است تا یک نمایشگاه 
خ��ودرو راه اندازی کرد، می گوید: کار کاماًل تخصصی اس��ت و غیر  از 
اینکه باید س��رمایه کافی وجود داشته باشد باید فرد کامالً تسلط به 
این بازار داش��ته و تجربه کافی داشته باشد. اگر وارد کننده باشد که 
خودرو را وارد می کند و می فروشد و در صورتی که بخواهد به صورت 
س��نتی کار کند باید اعتماد را جلب کن��د و اگر به صورت خدماتی 
کار می کن��د با فروش خودروها کمیس��یون خود را از فروش خودرو 

برمی دارد. 
موتمنی می گوید: در حال حاضر س��طح آگاهی خریدار باال رفته 
و جایی خرید می کنند که قانونمند باش��د. وی در ادامه می گوید: ما 
فضای کس��ب و کار را راحت کرده ایم و مردم به کسانی که قانونمند 

عمل می کنند اعتماد خواهند کرد. 
این فعال بازار خودرو در پاس��خ به این س��وال که به طور متوسط 
چند نفر در نمایشگاه ها می توانند کار کنند، می گوید: این بستگی به 
خود نمایشگاه دار دارد. در حال حاضر برخی هستند که سرمایه کافی 

برای راه اندازی یک نمایشگاه ندارند و در برخی نمایشگاه ها مشغول 
خریدوفروش می شوند و همین موضوع باعث می شود تعداد افرادی 
که در یک مجموعه کار می کنند به 20 نفر هم برسد و برخی هم این 
کار را دوست ندارند و ترجیح می دهند دور خودشان را شلوغ نکنند. 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران می گوید: نمایشگاه داری به چند شیوه 
اس��ت؛ مثالً برخی هستند که نمایندگی رسمی شرکت ها می شوند 
و با فروش خودروها کمیس��یون هم از ش��رکت ها می گیرند. برخی 
هستند که به دلیل س��ابقه ای که دارند و اعتمادی که مردم به آنها 
دارند خودروهای آنها را می فروشند و در این میان کارمزد از خودروی 
فروخته شده می گیرند و برخی دیگر هستند که خودرو وارد می کنند 

و آن را می فروشند. 
وی در ادام��ه می گوی��د: در ح��ال حاض��ر اکثر ش��کایت ها برای 
نمایشگاه هایی اس��ت که مجوز ندارند.  به گفته وی، در حال حاضر 
1050پروانه کس��ب قانونی در تهران وج��ود دارد و حدود 200 الی 

300 مورد هم در دست بررسی برای کسب مجوز هستند. 

مدارک مورد نیاز برای کسب پروانه
وی در خصوص مدارک مورد نیاز برای برپایی یک نمایشگاه خودرو 
نی��ز می گوید: ارائه پرینت کد رهگیری ثبت تقاضای صدور پروانه از 
س��ایت، تکمیل فرم تقاضای صدور پروانه کسب از اتحادیه، گواهی 
اداره امور مالیاتی ذی ربط، کپی کارت ملی و رضایت محضری، کپی 
صفحات شناس��نامه و کارت مل��ی، عکس، آخرین فیش تلفن ثابت 
مکان معرفی ش��ده، گواهی پستی توسط منطقه ذی ربط و معرفی 

هیأت مدیره برای صدور پروانه کس��ب به همراه تصویر اساس��نامه و 
آگهی روزنامه رس��می ثبت شرکت از جمله مدارک مورد نیاز برای 

کسب پروانه نمایشگاه اتومبیل است. 
وی در پایان در پاس��خ به این سوال که متوسط درآمد این صنف 
چه میزان اس��ت، می گوید: این کار کاماًل تجاری اس��ت و همه چیز 
بستگی به این دارد که سرمایه اولیه چقدر بوده است. نمایشگاه داران 
اتومبیل چندان تمایلی به افشای مسائل مالی و اقتصادی خود ندارند؛ 
آنه��ا حتی در مورد هزینه های کار نی��ز راحت صحبت نمی کنند و 
آن را متغیر و کاماًل غیر قابل پیش بینی عنوان می کنند؛ با این حال 
به طور میانگین برای برپایی یک نمایش��گاه ماشین حدود 400الی 
500 میلیون تومان س��رمایه اولیه الزم است و اجاره یک مغازه 90 
متری در محدوده خیابان عباس آباد ماهانه 100میلیون تومان هزینه 
خواهد داش��ت. به گفته یکی از فعاالن بازار خودرو، هر یک میلیارد 
تومان ماشین درآمد 200میلیون تومانی به همراه دارد و فروش ویژه 
نیز با سود 30درصد انجام می شود. البته در مورد خودروهای مختلف 
حاش��یه سود بس��یار متغیر است، به عنوان نمونه س��ود خودروهای 
آسیایی قابل قیاس با سود خودروهای اروپایی نیست. اما آنگونه که 
از صحبت های نمایشگاه داران استنباط می شود سود خالص بین 20 

تا 30درصد متغیر است. 
ب��ه گفته یکی دیگر از نمایش��گاه داران که دفتر آنه��ا در خیابان 
شریعتی است؛ برخی از نمایش��گاه داران برای خودرو شرایط فروش 
18درصدی در نظر می گیرند اما در حقیقت قیمت ماش��ین را باالتر 

عنوان می کنند تا به همان سود 30درصدی دست پیدا کنند. 

ای�ران بزرگ ترین تولیدکننده زرش�ک دنیاس�ت و 
س�رمایه گذاری در تولی�د محص�والت جانب�ی از این 
محص�ول س�رمایه گذاری مطمئنی به ش�مار می رود. 
صنای�ع تبدیلی در بخش کش�اورزی نیز از گزینه های 
مناس�ب سرمایه گذاری است که در کشور کمتر به آن 

توجه شده است. 
ط�رح حاضر به ف�رآوری زرش�ک و تولید ش�ربت، 
کنسانتره و مربای زرش�ک اختصاص دارد. به گزارش 
دری�ک آنالین، با توج�ه به وجود مواد اولیه مناس�ب 
مانن�د  مناطق�ی  ای�ران خصوص�ا در  و مرغ�وب در 
خراسان جنوبی، فرآوری زرش�ک ایده مناسبی برای 

سرمایه گذاری است. 

معرفی طرح
 زرش��ک درختچه ای است با ساقه ای خاردار که ارتفاع آن 

تا 4 متر نیز می رسد. 
چوب این درخت قهوه ای، قرمز یا زردرنگ است. برگ های 
آن بیضی شکل با دندانه های اره ای و گل های آن خوشه ای و 

زردرنگ است و شاخه هایش تیغ زیادی دارد.
 میوه زرش��ک قرمز رنگ، گوش��تی، بیضی ش��کل و دارای 

طعمی ترش است.
 قسمت مورد استفاده این گیاه ریشه، پوست رشه و ساقه، 

برگ گل و میوه آن است. 

 خواص طبی زرشک
مصرف طبی زرش��ک به دوره مصر باس��تان می رس��د که 
فراعنه و ملکه ها، این گیاه را با تخم رازیانه به منظور درمان 

طاعون مصرف می کردند. 
زرشک از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است و ایجاد 
قبض و تقویت قلب و کبد از خواص آن محس��وب می ش��ده 

است.
 امروزه گفته می ش��ود این گیاه درد مفصل، روماتیس��م و 

تورم ناگهانی پسوریازیس را تسکین می بخشد.
 انواع عفونت هایی که زرشک می تواند در درمان آنها موثر 
واقع شود عبارت است از عفونت گلو، مجاری ادراری، مجاری 

معده ای- روده ای، ریه ها، عفونت های مخمری و اسهال. 

 محصوالت طرح
 محصوالت تولیدی این طرح ش��امل ان��واع فرآورده های 
غذایی مانند آب زرش��ک به عنوان آب میوه، مربای زرشک، 

کنسانتره، رب زرشک، سس و نکتار است. 

 رب زرشک
 رب زرش��ک از زرش��ک تازه، تمیز، کامال رس��یده و عاری 
از آلودگ��ی که پس از فش��ردن، صاف ک��ردن و غلیظ کردن 
به ص��ورت محصولی نیمه س��یال ت��ا حداق��ل 65درصد ماده 
خش��ک در آب با روش حرارتی تحت خالء به دس��ت می آید. 
این محصول در انواع غذاهای ایران به صورت چاش��نی به کار 

برده می شود. 
 سس زرشک

 همانند رب زرش��ک، سس زرشک نیز جهت استفاده در 
غذاها به خصوص پلومرغ باعث طعم دهی غذا می شود.

 ای��ن س��س از ترکیب رب زرش��ک ب��ا روغ��ن زیتون و 
ادویه جاتی نظیر فلفل به دست می آید. 

شربت میوه
 شربت زرشک یا آب زرش��ک محصولی از آب میوه صاف 
ش��ده یا کنسانتره با آب و ش��کر به کمک حرارت به  دست 

می آید. 

 بازار طرح 
ایران تنها کش��ور تولید کننده زرش��ک اهلی اس��ت و حدود 
90درصد محصول نیز در داخل ایران مصرف می ش��ود. الباقی 
آن به ص��ورت ص��ادرات چمدان��ی در امارات متحده عربی و نیز 

ایاالت متحده آمریکا مصرف می شود. 
بیش��ترین حجم مصرف محصول در داخل کشور، به زرشک 
بس��ته بندی ش��ده اختصاص دارد و کمتر از محصوالت جانبی 

استفاده می شود. 
علت این امر نیز عدم س��رمایه گذاری مناس��ب ب��رای تولید 
محصوالت متعدد از زرش��ک اس��ت. براس��اس تحقیقات انجام 
ش��ده آب زرش��ک و مرب��ای زرش��ک از تقاضای مناس��بی در 
کشور برخوردار اس��ت. عالوه بر خانوارها، صنایع مختلف مانند 
دارویی- بهداش��تی و غذایی نیز از مصرف کنندگان محصوالت 

طرح هستند. 

 روش تولید
 روش Evaporation به عنوان روش تولید مناس��ب در این 

طرح پیشنهاد می شود.
 از مزایای این روش سرمایه گذاری کمتر و کاهش هزینه های 
بهره برداری، مدیریت س��اده تر و قابل انعطاف در پروس��ه تولید 
کارخان��ه، تولید کنس��انتره ب��ا خلوص باال و ظرفیت بیش��تر و 

تعمیرات و نگهداری ساده تر و ارزان تر است. 

 شاخص های فنی اقتصادی
 مطاب��ق محاس��بات دریک آنالی��ن، برای ایج��اد یک واحد 
فرآوری زرش��ک با ظرفیت اقتصادی حدود 100 میلیارد ریال 
سرمایه گذاری مورد نیاز است. زمین مورد نیاز طرح 4000 متر 
مربع است که حدود 3000 متر برای واحد تولید به کار می رود. 
نرخ بازدهی طرح حدود 30درصد بوده و با گذش��ت 3.5 سال 

سرمایه طرح بازگشت می یابد. 
 

ارزیابی نهایی
 با توجه به وجود ماده اولیه مناسب و فراوان در کشور تولید 
محصوالت جانبی زرش��ک فرصت مناس��بی ارزیابی می شود. با 
توج��ه به خواص درمانی محصوالت ط��رح، امکان صادرات آنها 

نیز وجود دارد. 

گزارشی از یک کسب و کار پررمز و راز

نمایشگاه داری اتومبیل؛ شغل لوکسی که سود خالص 20 تا 30 درصدی دارد
خبر

وقتی فضای مجازی به کمک 
کسب وکار می آید

داس��تان زندگی افرادی که از فض��ای مجازی به عنوان 
یک ش��عبه از کارشان اس��تفاده می کنند، این روزها زیاد 
ش��نیده می ش��ود. این فضا هم توس��ط برندهای معروف 
استفاده می ش��ود و هم افراد ناشناسی که در استفاده از 
این فضا درس��ت وارد عمل ش��ده و به عنوان یک ش��غل 
ب��ه آن ن��گاه کرده اند. به گزارش جام ج��م آنالین، برنامه 
اینس��تاگرام که عکس محور اس��ت، قابلیت های زیادی را 
برای اینکه بتواند از یک تجارت کوچک حمایت کند، در 
خود جای  داده است. ارتباط مشتری با برند از این طریق 
بس��یار راحت تر ش��ده و با توجه به وجود کمترین منابع 
بین مش��تری و فروش��نده، بازخوردها به راحتی دریافت 
می شوند. در اس��تفاده از این برنامه که روی تلفن همراه 
نصب می ش��ود، باید همواره به نکاتی توجه کرد تا از آن 
در جهت رش��د کس��ب وکار یا حتی آغاز یک کسب وکار 

بهره برد. 

خالقیت
افرادی که از خالقیت در این برنامه اس��تفاده کرده اند، 
نتای��ج مثبت��ی را گ��زارش می کنند. اینک��ه چگونه یک 
فروش��نده، محصول خود را به شیوه ای خالقانه به تصویر 
بکشد موضوع پرچالشی است. هر چه جذاب تر وارد عمل 
ش��وید، مخاطبان بیش��تری خواهید داش��ت. اتخاذ یک 
سیاس��ت کاری حرف��ه ای در این رابط��ه می تواند کمک 
کند ت��ا مخاطبان خالقیت ش��ما را تحس��ین کنند و از 
اینکه صفحه ش��ما را دنبال می کنند، احس��اس رضایت 
داش��ته باش��ند. انتخاب تصاویر مخاطب پسند و توجه به 
نظرات افراد باعث می ش��ود در ادامه مسیر سیاست های 
تبلیغاتی یا حتی در انتخاب جمالت خود بازنگری کنید. 
اینستاگرام باعث می ش��ود  مدیران یا کارآفرینان بتوانند 
به راحتی داس��تان پش��ت پرده محصوالت یا ش��رکت یا 
حتی مغ��ازه خود را مطرح کنن��د و از این طریق، راهی 
خالقان��ه برای درگی��ر کردن مخاطبان ب��ا محصوالت را 
ب��ه بوته آزمای��ش بگذارند. تعداد پس��ت ها و عکس هایی 
ک��ه می گذارید باید مناس��ب با نیاز مخاطب باش��د و در 
صورت رعایت اصل خالقیت و ایجاد شگفتی در مخاطب 

می تواند بسیار اثرگذار باشد. 

امکاناتی مخصوص برای کسب وکار
برنامه اینس��تاگرام ب��ا درک این موض��وع که می تواند 
به عن��وان ی��ک ابزار تبلیغاتی کارکرد داش��ته باش��د، در 
به روز رس��انی های خ��ود ویژگی هایی مانند درج ش��ماره 
تم��اس و دکم��ه ارتباط را در نظر گرفته اس��ت. این کار 
باعث می شود مش��تری ها و مخاطبان به ر احتی بتوانند با 
مجموعه کوچک یا بزرگ ش��ما ارتباط برقرار کنند بدون 
اینکه درگیر گرفتن ش��ماره تلفن یا درج آدرس پس��ت 
الکترونیک در ایمیل ش��وید. این راحتی در ارتباط باعث 
می شود مخاطبان و مش��تریان شما با شما تماس گرفته 
و یک پل ارتباطی جدید ایجاد کنند. البته نحوه برخورد 
ش��ما یا کارمندان پاس��خگو در اینجا بس��یار مهم است. 
امکانات جدید اینستاگرام برای بسیاری از کسب وکارهای 
نوپا مفید واقع می ش��ود. تنها کافی است در ارائه خدمات 
خود متمایز باشید و مسائل حرفه ای شغلی و کاری خود 
را رعایت کنید. درصورتی  که در اس��تفاده از هش��تگ ها 
دقت کنی��د می توانید خود را به افرادی معرفی کنید که 
دنبال شما هستند. این موضوع می تواند برای هر تجارتی 

بسیار هیجان انگیز و موثر باشد. 

رسانه ای پرقدرت
در میان برنامه های ش��بکه های اجتماعی، اینستاگرام 
توانس��ته است به بس��یاری از کس��ب وکارها کمک کند. 
آنهایی که قدرت این رسانه را درک کرده اند و در راستای 
اه��داف تبلیغات��ی خود با توج��ه به نیاز مش��تریان گام 
برداش��ته اند، نتایج مثبتی گرفته اند. یکی از شرکت هایی 
که در زمین��ه فروش گیاهان خانگ��ی فعالیت دارد پس 
از بررس��ی فرم ه��ای مش��تریانش اعالم کرده اس��ت که 
75درصد مش��تریان از طریق اینستاگرام با مجموعه آنها 
آشنا ش��ده و خرید انجام داده اند. ترویج افراد به ذکر نام 
صفحه ش��ما با ارائه تش��ویق های مختلف می تواند راهی 
برای گسترش دامنه مخاطبان باشد. این واقعیت که یک 
تصوی��ر گویا  تر از یک کتاب اس��ت، موضوع قابل توجهی 
اس��ت که اینس��تاگرام از راه های مختلف می تواند چنین 
عم��ل کند. کافی اس��ت با دق��ت فراوان به مش��تریان و 
بازخوردهای آنها توجه کنید و سیاس��تی جذاب را برای 

مدیریت صفحه خود پیاده سازی کنید. 

کسب وکارهای جدید
فضای��ی ک��ه اینس��تاگرام ایج��اد ک��رده باعث ش��ده 
کسب وکارهایی که تا به حال کسی به آنها فکر نمی کرد، 
خ��ود را عرضه کنند. هوپ از جمله افرادی اس��ت که با 
درک قدرت این برنامه ش��غل خود را در سال 2014 رها 
کرده و به س��اخت قاشق های چوبی و فروش آن پرداخته 
اس��ت. او در عکاس��ی از کارهایش بسیار با احتیاط عمل 
می کن��د و اصل خالقیت را رعای��ت کرده و از این طریق 
مش��تریان زی��ادی به دس��ت آورده اس��ت. او در نمایش 
قاش��ق هایش اثری هنری خلق می کن��د که باعث جذب 
مخاطبان می ش��ود. موارد اینچنینی این روزها زیاد دیده 
می ش��وند و چون موفق عمل کرده اند ش��اید تصور اینکه 
می ت��وان از تلفن همراه خود کس��ب درآمد کرد به ذهن 
شما خطور نکرده باشد، اما واقعیت این است که افزایش 
آگاهی ش��ما در اس��تفاده از فضای مجازی و برنامه های 
محبوب آن می تواند به اشتغال شما یا دوستان تان کمک 

کند. 

گزارش 2
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گزارش تصویری از انتخابات 29 اردیبهشت

چشم جهان به ایران
حضور پرشور مردم و مسئولین در پای صندوق های رای در 29 اردیبهشت ماه 1396 برای انتخاب رئیس 
جمهور آینده و همچنین اعضای بعدی شورای اسالمی شهر و روستا به نحو چشمگیری توسط رسانه های 

داخلی و خارجی رصد شد. این انتخابات بدون شک یکی از مهمترین انتخابات بعد از انقالب بود و می توان 
گفت که ایران طی چند هفته گذشته بیش از همیشه کانون توجه قدرتهای بزرگ جهان قرار گرفت. در این 

صفحات شکار عکاسان  از برخی لحظات انتخابات دیروز را می بینیم. 
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در اقیانوس آرام جزیره ای وجود دارد به نام هندرس��ون که از میلیون ها زباله پالس��تیکی پوش��یده ش��ده است. 
این جزیره با داش��تن باالترین تراکم باقی مانده انس��انی، آلوده ترین نقطه دنیاس��ت. محققان می گویند این جزیره 
در عین حالی که یکی از منزوی ترین جزیره های دنیاس��ت، یکی از آلوده ترین نقاط این س��یاره خاکی هم اس��ت. 
آنها می گویند س��واحل جزیره هندرسون که جزیره ای خالی از س��کنه است و مساحتی برابر با 47 کیلومتر دارد، 
به نس��بت مساحت خود بیش��ترین حجم زباله و ضایعات را در خود جای داده اس��ت. به گفته محققان دست کم 
99.8 درصد از زباله های موجود در این جزیره خالی از سکنه را پسماندهای پالستیکی تشکیل می دهند که فاجعه 
محیط زیس��تی محسوب می شود. براس��اس برآورد آنها این جزیره کوچک از 36 میلیون قطعه زباله پالستیکی با 

وزن 18 تن پوشیده شده است. 
روز دوش��نبه هفته گذش��ته مطالعه ای از محققان بریتانیایی و استرالیایی منتش��ر شد که نشان می دهد حجم 
آلودگی و میزان زباله های انباش��ته ش��ده در جزیره هندرس��ون تا حدی زیاد اس��ت که تهدیدی برای اکوسیستم 

دریایی این منطقه )در جنوب اقیانوس آرام( محسوب می شود.
 

38 میلیون قطعه زباله پالستیکی 
روزانه 3570 زباله جدید به آن اضافه می شود

محقق��ان آکادم��ی علوم ایاالت متحده آمریکا می گویند گرچه جزیره هندرس��ون در نیمه راه و جایی در فاصله 
میان سواحل نیوزیلند و شیلی قرار دارد و با نزدیک ترین مرکز شهر 5 هزار کیلومتر فاصله دارد، اما پوشیده از زباله 
و ضایعات است. جزیره هندرسون در نزدیکی یکی از جریان های بزرگ گردآب در جنوب اقیانوس آرام قرار دارد؛ 
امری که موجب ش��ده ضایعات مناطق آمریکای جنوبی یا کش��تی ها به سمت این منطقه حرکت کنند. تحقیقات 
میدانی یک سازمان غیردولتی بریتانیایی به نام »انجمن سلطنتی برای حفاظت از پرندگان« نشان می دهد حدود 
671 قطعه زباله و ضایعات در هر متر مربع این جزیره یافت می ش��ود. جنیفر الورز، نویس��نده ارش��د این مطالعه 
از دانش��گاه تاس��مانی اس��ت که در گفت و گو با بی بی سی گفته: »بس��یاری از زباله ها و ضایعات انباشته شده در 
هندرسون را زباله های یکبار مصرف و الستیکی تشکیل می دهند و این پالستیک ها قدیمی و سمی هستند. مواد 
س��می و قدیمی به کار رفته در این زباله ها و همچنین تیز و برنده بودن آنها که عمدتا از ظروف یکبار مصرف و 

درب بطری و شیشه تولید می شود، برای پرندگان خطرناک هستند.«

جزیره ای که میراث جهانی یونسکو است
 محققان می گویند براس��اس بررس��ی های نمونه های جمع آوری شده از پنج سایت مختلف، برآورد می کنند که 
بیش از 17 تن زباله در این جزیره انباش��ته ش��ده و روز به روز هم به این حجم افزوده می ش��ود. محققان برآورد 
می کنند روزانه 3570 قطعه زباله به این حجم متراکم از ضایعات پالس��تیکی اضافه می شود. جزیره هندرسون به 

دلیل اینکه زیستگاه 50 گونه پرنده مختلف است در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. 
با وجود دورافتادگی، موقعیت این جزیره آن را به آهنربایی برای جذب زباله ها تبدیل کرده  است. این جزیره در 
موقعیتی قرار گرفته که جریان های اقیانوسی تمامی زباله هایی را که در مناطق دیگر جمع شده اند با خود به سوی 
جزیره هندرس��ون آورده و در س��احل جزیره رها می کنند. این جزیره مرجانی یکی از چهار جزیره از ش��به جزیره 
بریتانیایی پیتکارین اس��ت که مس��احت آن به 47 کیلومتر مربع می رس��د. این جزیره آنقدر دورافتاده و خالی از 
س��کنه اس��ت که هر 5یا 10س��ال محققان برای بازدید های علمی به آنجا می روند. این جزیره در نزدیکی گردآب 
مرکزی اقیانوس آرام به نام Gyre واقع شده و همین جریان های اقیانوسی زباله هایی را در آن انباشته می کنند. 
محققان در حین بررس��ی زباله های جزیره بیش از 53 هزار قطعه زباله پالس��تیکی را که در 24 کشور مختلف 
جهان تولید شده  بودند مشاهده کردند. مشکل اینجاست که تکه های زباله در جریان آب یا برخورد با صخره های 
س��احل متالش��ی شده و تکه های بیش��تر و کوچک تری را ایجاد می کنند که می توانند زندگی حیات وحش ساکن 
در جزیره را به خطر بیندازند. محققان تنها راه حل برای نجات این جزیره را توقف تولید پالس��تیک می دانند، اما 
با توجه به هفت برابر شدن میزان تولید پالستیک از دهه 70 میالدی تاکنون، به نظر نمی آید این راهکار چندان 
عمل��ی باش��د. انجمن زیس��ت محیطی Surfrider اعالم کرده که »روزانه 8 میلیون ت��ن زباله در اقیانوس ها رها 
می ش��ود و 80 درصد از آنها برای فعالیت های انسانی، تنوع زیستی و محیط زیست خطرناک است.« براساس آمار 
منتش��ر ش��ده از مجمع جهانی اقتصاد و بنیاد مک آرتور الن، تا سال 2050 تعداد زباله های پالستیکی انباشته در 

دریا ها و اقیانوس ها بیشتر از تعداد ماهیان خواهد بود. 

روباتی برای حفظ تعادل 

طرح تحقیقاتی موسوم به »تعادل« در اروپا به بیماران 
دچار اخت��الل حرکتی کمک می کن��د از الگوی صحیح 
حرک��ت پیروی و هنگام راه رفتن بتوانند تعادل ش��ان را 
حفظ کنند. دانش��مندان و پژوهشگران علوم کامپیوتری 
از کشورهای مختلف در دو مرکز این طرح در اسلوونی و 
فرانس��ه پیش نمونه این اسکلت بیرونی روباتیک را آماده 
کرده اند. آموزش الگوی صحیح راه رفتن در توانبخش��ی 
اهمی��ت زی��ادی دارد، به وی��ژه برای بیماران��ی که دچار 
آسیب های مغزی ش��ده اند. محققان اروپایی در اسلوونی 
و در فرانس��ه، مشغول آزمایش روباتی هستند که به این 
بیماران در درست راه رفتن و حفظ تعادل کمک می کند. 
آنتون یک سال و نیم پیش دچار سکته مغزی شد. او در 
مرکز توانبخشی دانشگاه اس��لوونی در لیوبلیانا، پایتخت 
اس��لوونی پیش نمونه این روب��ات را آزمایش می کند و از 
چند ماه پیش قادر اس��ت راه ب��رود. این روبات مجهز به 
حس��گر و شش موتور الکتریکی اس��ت که به لگن بیمار 
وصل می ش��ود و به او در راه رفتن کمک می کند. آنتون 
به دلیل آس��یب مغزی س��مت راس��ت بدنش فلج شده 
اس��ت. دس��تگاه، مجهز به صفحه ای اس��ت که در زمان 
واقع��ی حرکات او را دنبال می کند. آنتون می گوید: »این 
تجهی��زات به من کمک می کند گام های بلندتری بردارم 

و روش راه رفتنم را هر روز بهتر کنم.«
زالتکو ماتیاس��یس، مدیر واحد توسعه و تحقیق مرکز 
توانبخشی می گوید که این دستگاه، بر حسب نیاز بیمار 
امکان��ات زی��ادی دارد. وی می افزاید: »دس��تگاه طوری 
طراحی ش��ده ک��ه حرکات بیم��ار را کنت��رل نمی کند، 
بلک��ه حرکات او را موقع راه رفت��ن دنبال می کند. چون 
می خواهی��م حرک��ت ش��کل طبیعی داش��ته باش��د. از 
س��وی دیگر در توانبخش��ِی پس از س��کته مغزی، وقتی 
می خواهیم راه رفتن تقارن داش��ته باشد نیروهایی برای 

تصحیح حرکت اعمال می کنیم.«
طراحی و توس��عه این دس��تگاه بخش��ی از یک طرح 
تحقیقاتی اروپا موس��وم به »طرح تعادل« اس��ت. هدف 
ای��ن طرح به طور کلی، س��اخت روبات های توانبخش��ی 
ب��رای بازگرداندن قدرت حفظ تعادل به بیماران اس��ت. 
نیکا گولیار، مدیر مرکز توانبخش��ی دانش��گاه اس��لوونی 
می گوید: »هدف این اس��ت که وضعیت ب��دن را هنگام 
راه رفت��ن غیرع��ادی بهتر کنیم. همچنین به س��رعت و 
حفظ تعادل بیمار هم کمک می ش��ود. اینها برای حرکت 
در محیط هایی که هر روز در آنها هس��تیم بس��یار مهم 
اس��ت.« آزمایش��گاه روباتی��ک CEA در پاری��س در 
طرح »تعادل« ش��رکت دارد. مهندس��ان این آزمایشگاه 
پیش نمونه دیگری س��اخته اند که کار را یک گام به جلو 
می برد. این پیش نمونه، اس��کلت خارجی روباتیک است 
که قادر اس��ت فرآین��د پیچیده حفظ تع��ادل را به اجرا 
دربیاورد. روبات باید طوری عمل کند که همکار انس��ان 
باش��د و انس��ان را وادار به انجام حرک��ت خاصی نکند. 
کاترین بیدار، مهندس علوم روباتیک درباره کارهایی که 
در آزمایشگاه روباتیک پاریس انجام شده، می گوید: »این 
ماشین با استفاده از فناوری فعالگرهایی ساخته شده که 
فقط نس��بت به مکان حساس نیس��ت، بلکه میزان نیرو 
را ه��م کنترل می کند. ویژگی دیگر این اس��ت که برای 
ه��ر پا چه��ار محور حرکتی داریم و ای��ن حرکت جانبی 
ک��ه می بینید هم برای حفظ تعادل الزم اس��ت هم برای 
چرخی��دن. چالش بزرگ پژوهش��گران علوم کامپیوتری 
در ای��ن طرح حفظ تعادل با ات��کا به دو نقطه بود، یعنی 
ب��ه همان صورت که انس��ان روی دو پ��ا راه می رود. این 
دس��تگاه ب��رای آزمایش با انس��ان، نیاز ب��ه تنظیم های 
ظریف نهایی دارد. یان ونمان، مس��ئول هماهنگ کننده 
طرح »تعادل« در ای��ن باره می گوید: »چالش اصلی این 
است که روبات اس��کلت خارجی همکار فرد باشد. چون 
نمی خواهیم کنترل را به اس��کلت خارجی بدهیم تا فرد 
مثل یک روبات راه برود، هدف مان این اس��ت که اسکلت 
بیرونی هر گاه که فرد نیاز داشت به او کمک کند.« طی 
چند ماه آینده آنتون از نخس��تین کسانی خواهد بود که 
از این اس��کلت خارجی روباتیک اس��تفاده می کند. البته 
رواج دستگاه هایی برای بازیافتن توانایی راه رفتن به چند 

سال زمان نیاز است. 

درآمد نفتی اوپک به کمترین رقم از 
سال ۲0۱۴ میالدی به بعد رسید

اداره اطالع��ات ان��رژی آمریکا اعالم ک��رد که درآمد 
کش��ورهای اوپک در س��ال 2016 میالی با 15درصد 
کاهش به 433 میلیارد دالر رس��ید که کمترین رقم از 

سال 2014 میالدی به بعد است. 
براس��اس آمار منتش��ر شده از س��وی اداره اطالعات 
انرژی آمریکا، درآمد حاصل از صادرات نفت کشورهای 
اوپک در س��ال 2016 میالدی در مقایسه با سال قبل 
از آن با 15 درصد کاهش به 4333 میلیارد دالر رسید. 
این رقم کمترین رقم از س��ال 2014 میالدی به بعد 
اس��ت و علت اصلی آن به کاه��ش جهانی بهای نفت و 

روند نزولی صادرات بر می گردد. 
همچنی��ن اداره اطالع��ات انرژی آمری��کا پیش بینی 
ک��رده که میزان درآمد اوپک در س��ال جاری میالدی 
به 539 میلیارد دالر افزایش پیدا کند که می توان این 
رش��د درآمد را به روند صعودی به��ای نفت و افزایش 

تولید نسبت داد. 
در همین حال چشم انداز تولید نفت اوپک در سه ماه 
نخست س��ال 2017 میالدی 32.11 میلیون بشکه در 
روز برآورد ش��ده که این رقم برای سه ماه دوم 31.92 

میلیون بشکه در روز است. 
البته برآورد از تولید نفت اوپک در سه ماه سوم و سه 
ماه آخر س��ال 2017 میالدی به ترتیب روزانه 32.86 
میلیون بشکه و 32.95 میلیون بشکه اعالم شده است. 
بر پای��ه این گ��زارش، اداره اطالعات ان��رژی آمریکا 
پیش بینی خود از تولید نفت اوپک در س��ه ماه نخست 
س��ال 2018 میالدی را 32.99 میلیون بش��که در روز 

اعالم کرده است. 

 ، Savills براس��اس مطالعات ش��رکت
قیمت ه��ر متر مرب��ع آپارتمان در ش��هر 
موناک��و به ط��ور متوس��ط 41.400 یورو 
معامل��ه می ش��ود، ک��ه همین ام��ر باعث 
ش��ده اس��ت موناکو ب��ه گران ترین ش��هر 
جهان تبدیل ش��ود. براس��اس جدیدترین 
روی  ک��ه   Savills ش��رکت  یافته ه��ای 
امالک  Monegasque به تازگی منتشر 
ش��ده اس��ت، در موناکو پیدا کردن مسکن 
ب��ا قیم��ت پایین ت��ر از یک میلی��ون یورو 
یک چالش اس��ت و حت��ی پیدا کردن یک 
سوییت تک خوابه نیز با قیمت خوب سخت 
است و این موضوع باعث ناراحتی خیلی از 
افراد شده اس��ت. قبال رتبه اول گران ترین 
ش��هر های جهان ب��ه هنگ کنگ اختصاص 
داده می ش��د و لوکس ترین کاالهای جهان 
و آپارتمان ه��ای جهان در این ش��هر یافت 
می شد. طبق این گزارش با درآمدی معادل 
یک میلیون دالر، کس��انی ک��ه تصمیم به 
خری��د خانه در موناکو را داش��ته باش��ند، 
می توانند فقط صاح��ب خانه ای در حدود 
17 مترمربع شوند. موناکو از جمله مناطق 
شاهزاده نش��ینی اس��ت که قیمت خرید و 
اجاره مسکن در آن بسیار باالست. در واقع 
موناکو برای کس��انی که ب��ه دنبال زندگی 
لوکس هستند، بهترین گزینه است. آنطور 
ک��ه در ادامه این گزارش آمده، هنگ کنگ 
در س��ال های متوالی در ص��در گران ترین 
شهرهای جهان در هزینه های مسکن بود. 
عالوه بر باال بودن هزینه های خرید مسکن 
در ای��ن ش��هر، ش��هروندان هنگ  کنگی با 
افزایش بی رویه اجاره بهای خانه نیز مواجه 
هستند. در ش��هر موناکو ما نزدیک به یک 
س��وم میلیونر های جه��ان را می بینیم که 
در آنج��ا زندگی می کنن��د. قیمت ها برای 
افرادی که در این ش��هر مش��غول فعالیت 
هس��تند )مانند هتل ها، رستوران ها و . . .( 
بسیار باالست و این افراد چاره ای جز اینکه 
خرید های خود را در خارج از این شهر انجام 
دهند ندارند. قیمت ها در این ش��هر تقریبا 
در مدت 10سال س��ه برابر شد و این یک 
عملکرد بی نظیر در جهان بود که قیمت ها 
به طور فاحش��ی باالس��ت. چگونه می توان 
این افزایش قیمت امالک و مس��تغالت را 
توجیه کرد؟ اول از همه این افزایش قیمت 
را می توان به تقاضای زیاد نس��بت داد که 
در این ش��هر تقاضای خرید بسیار باالست. 
در سال گذش��ته 553 معامله در این شهر 

ثبت شده اس��ت. در سال جدید 90 درصد 
از فروش ه��ا ب��ه آپارتمان ه��ای چهار اتاق 
خوابه و بیش��تر اختصاص داشت در حالی 
که در گذشته آپارتمان های سه اتاق خوابه 
محبوب تر بودند. آنطور که در بس��یاری از 
گزارش ه��ا آمده، به نظر می رس��د فعالیت 
ش��رکت های بین الملل��ی، تقاض��ا را برای 
خری��د و اجاره مس��کن در هنگ کنگ باال 
برده اس��ت. افرادی که قصد خانه دار شدن 
دارند، بهتر اس��ت در موناکو و هنگ کنگ 
س��رمایه گذاری نکنند، چراک��ه با درآمدی 
معادل ی��ک میلیون دالر، تنه��ا می توانند 
صاحب خانه ای 17 الی 20 متری ش��وند. 
با همین مبل��غ در نیویورک هم می توانند 
خانه ای 26 متری تهیه کنند. عالوه بر باال 
ب��ودن قیمت خرید مس��کن در نیویورک، 
این ش��هر به عنوان دومین شهر گران دنیا 
در اجاره بهای مس��کن معرفی ش��ده است. 
پس از رأی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، 
ارزش مسکن در لندن برای نخستین بار از 
سال 2009 تاکنون سقوط کرد. همچنین 
خرید و اجاره مس��کن در ش��ش ماهه دوم 
سال 2016 حدود 6 درصد افت داشته و در 
س��ال 2017 نیز تغییر محسوسی نداشته 
اس��ت. پیش بینی ها نیز از افت 15 درصدی 
قیمت مس��کن لندن در مقایس��ه با س��ال 
2014 خبر می دهند. با این حال همچنان 
لندن در می��ان ش��هرهای گران قیمت در 
اجاره مسکن به شمار می رود. در این شهر 
با درآمدی یک میلیون دالری، شهروندان 
تنه��ا می توانن��د خانه ای 30 مت��ری تهیه 
کنند. س��رمایه گذاری با همی��ن مبلغ، در 
ش��هرهایی مانند ژنو و س��نگاپور، افراد را 
می تواند صاحب خانه هایی کمتر از 45 متر 
کن��د. آنطور که در ادامه این گزارش آمده، 
به ظاهر خرید مسکن با هزینه یک میلیون 
دالری در شهرهایی مانند پاریس، سیدنی 
و لس آنجل��س منطقی تر باش��د، چراکه در 
ش��هری مانند پاریس می توان با این مبلغ 
صاحب خانه ای 55 متری ش��د و این متراژ 
در س��یدنی به 59 متر و در لس آنجلس به 
حدود 61 مت��ر افزایش می یاب��د. با توجه 
ب��ه قیم��ت خرید مس��کن در ش��هرهای 
مختل��ف، بهتر اس��ت افراد ب��ا هزینه یک 
میلی��ون دالری، از تصمیم خرید مس��کن 
در ش��هرهای نام برده شده، منصرف شوند 
و به ش��هرهایی مانند استانبول، ملبورن و 
دوبی فکر کنند. در این ش��هرها، با مبلغی 
معادل یک میلیون دالر، به راحتی می شود 
صاحب خانه ای با متراژی باالتر از 100 متر 

ش��د. هرچند که در شهرهایی مانند دوبی 
و ملبورن، هزینه اجاره بهای مسکن بسیار 
باالست. سائوپائولو و کیپ تاون نیز از دیگر 
شهرهایی هس��تند که به راحتی افراد را با 
درآمدی مع��ادل یک میلیون دالر، صاحب 
خانه ای ب��زرگ می کنند. با ای��ن مبلغ در 
سائوپائولو می توان خانه ای در حدود 176 
متر و در کیپ تاون، پرجمعیت ترین ش��هر 
آفریقایی، یک واحد 209 متری تهیه کرد. 
با توجه به این گزارش به نظر می رس��د 
عالوه بر کم ش��دن مت��راژ خانه ها، توانایی 
صاح��ب خانه ش��دن در سراس��ر دنیا نیز 
کاهش یافته است. پس از بحران اقتصادی 
در جه��ان و گران ت��ر ش��دن تس��هیالت 
دریاف��ت مس��کن، صاحب خانه ش��دن در 
ق��رن بیس��ت و یکم رفته رفت��ه ب��ه رویایی 
دوردس��ت تبدیل ش��ده اس��ت. ش��رکت 
Savills می گوی��د: موناکو فاقد محصوالت 
و ساختمان های جدید است. قطعا بسیاری 
از ساختمان های این شهر در حال ساخت 
هستند، اما هیچ ساختمانی در سال 2016 
تحویل داده نش��ده اس��ت. در سال 2015 
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بیشتر ساخته شده اند. بیشتر مشتری های 
این ش��هر راغب هس��تند که از سنگ های 
ج��ذاب در س��اختمان های خود اس��تفاده 
کنند. ش��هر موناکو می خواهد مشتری های 
بین الملل��ی متنوع��ی را ب��ا حف��ظ میراث 
فرهنگ��ی و در یک محیط مالیاتی مطلوب 
ج��ذب کند. البت��ه می توان م��کان ممتاز، 
امنی��ت مطلوب و ثبات سیاس��ی را اضافه 
کرد. این مطالعه همچنین گفته اس��ت که 
در سال 2016 بیشتر خریداران از بریتانیا، 
ایتالیا، اس��کاندیناوی و آفریق��ای جنوبی 
 Savills بوده ان��د. توضی��ح دیگر ش��رکت
برای توجی��ه افزایش قیمت ش��دید ملک 
در موناکو این اس��ت که این ش��هر اقتصاد 
بس��یار پویا، کارآمد و بسیار متنوعی دارد. 
بر خالف دیگر کش��ور های کوچک، اقتصاد 
موناکو در اطراف چندین بخش پویا مانند 
علوم دریایی، گردش��گری، ساخت و س��از و 
خدمات مالی قرار دارد. Savills می گوید، 
س��ال 2016 یکی از بهترین س��ال ها برای 
امالک و مس��تغالت موناکو بود با این حال 
ام��ا ممکن اس��ت در س��ال 2017 کاهش 
کمی از فروش را در این شهر شاهد باشیم. 
فروش��ندگان در این شهر بسیار سرسخت 
هس��تند و خری��داران منتظر هس��تند که 

بدانند چه اتفاقی قرار است بیفتد. 

چگونه موناکو به گران ترین شهر جهان تبدیل شد 

آیا می دانید چرا عده ای، از داش��تن مس��ئولیت فرار می کنند؟ یا چرا به خاطر رفتارهایی که دیگران با آنها دارند 
زود عصبانی می ش��وند؟ آیا تا به حال فکر کرده اید چرا غذا خوردن و ریز حرکات یک نفر برای عده ای آزار دهنده 
است؟ چرا برخی از افراد در مهمانی ها شرکت نمی کنند یا در جمع سکوت کرده و نظرات خود را بیان نمی کنند؟ 
80درصد دلخوری ها، بحث ها، س��قوط و عدم رشد ما به این دلیل است که از خود و دیگران انتظار داریم کامل 
باشند. مخترع و نویسنده ای بزرگ را می شناسم که عمیق ترین مسائل را تحلیل می کند اما رنگ ماشین دوستش 

را که بارها در آن نشسته است به یاد نمی آورد.
 انیش��تین از مدرس��ه اخراج ش��د ولی روزی بزرگ ترین دانش��مند جهان شد و گاهی او س��اده ترین چیزها در 
خاطرش نمی ماند. این افراد تمرکزشان روی مسائل دیگری است و به چیزهایی که از نظر افراد دیگر بسیار ساده 

است توجهی ندارند. 
کس��انی که دیگران را قضاوت می کنند و از آنها انتظار کامل بودن دارند، از خود نیز انتظار کامل بودن دارند و 
اگر روزی کوچک ترین و عادی ترین اشتباه را انجام دهند ساعت ها خود را سرزنش می کنند و با توجه بیش از حد 
بر اشتباهات ش��ان از هدف دورتر می ش��وند. این افراد در مهمانی شرکت نمی کنند چون لباس های شان آنطور که 
می خواهند هماهنگ نیس��ت یا در جمع اظهارنظر نمی کنند زیرا فکر می کنند نظر دیگران بهتر از نظر آنهاس��ت، 
حتی کاری را ش��روع نمی کنند چون فکر می کنند به اندازه کافی نمی دانند و مهارت ندارند. ابراز وجود نمی کنند 
زیرا می ترس��ند اشتباه کنند و می خواهند کامل به نظر برس��ند. غذا خوردن دیگران آزارشان می دهد چون نحوه 

غذا خوردن شان از نظر آنها درست نیست و انتظار دارند همه افراد با دیدگاه و نظر آنها کامال هماهنگ باشند. 
آیا از خود پرسیده اید چه کسی کامل است؟ و چند درصد افراد کامل هستند؟ 

توقع کامل بودن از خود، توقعی بیجاست که تنها مایه ضعف و بی حرکتی می شود و در نهایت موجب افسردگی 
خواهد شد. 

چه قوانین و باید هایی را برای خود وضع کردید که در آن توقع کامل بودن از خود و دیگران را دارید؟ 
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تصویری از گل های پرورش یافته و رش�د کرده در فضا. دانه های گل آهار از س�وی فضانوردان ناسا به فضا برده 
شده و در شرایطی خاص در آنجا کشت داده شده است. 
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