
همان ط��ور ک��ه هفته گذش��ته تابن��اک اقتصادی به درس��تی 
پیش بین��ی کرد، در ای��ن هفته از یک طرف کاه��ش موجودی و 
تولی��د نفت آمریکا و از طرف دیگر امیدواری تجار به تمدید توافق 
اوپ��ک برای کاهش تولید نفت و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا 
از میانه سال تا ماه مارس ۲۰۱۸، یعنی برای ۹ ماه دیگر بود. این 
در حالی ست که پیشتر احتمال می رفت این توافق برای شش ماه 
دیگر، یعنی تا آخر س��ال ۲۰۱۷ تمدید ش��ود. پیش بینی می شود 
که با بازشدن بازار ها در روز دوشنبه، آمریکا باز هم کمی از شتاب 
تولید خود بکاهد و با برگزار ش��دن صد و هفتاد و دومین نشس��ت 

سران اوپک در ۲۵ مه  )۴ خرداد( قیمت نفت افزایش یابد. 
ب��ه گزارش تابناک، روز جمعه در حالی بازار نفت به فعالیت های 
خ��ود در هفت��ه پایان بخش��ید که قیم��ت آتی نفت خ��ام برنت 
بین الملل نس��بت به قیمت بسته ش��ده در روز گذشته ۱.۱۰ دالر 
افزایش یافت و این نفت در بازار بشکه ای ۵۳.۶۱ دالر معامله شد، 
این در حالی اس��ت که معامله آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با ۹۸ سنت افزایش نسبت به روز قبل، بشکه ای ۵۰.۳۳ دالر 
معامله شد. با این حساب قیمت نفت به باالترین حد خود در یک 

ماه گذشته رسید. 
س��ران اوپک در ۲۵  ماه مه  قرار است در وین گرد  هم آیند. این 
صدو هفتاد و دومین نشست اوپک است و انتظار می رود مهم ترین 
موضوعی که در این جلس��ه به آن پرداخته می شود، بررسی ابعاد 
تمدید توافق اوپک برای کاهش تولید نفت باشد. پیشتر عربستان 
سعودی، روس��یه و کویت، به عنوان تولید کنندگان عمده نفت، به 
قصد اوپک مبنی بر تمدی��د توافق خود با تولید کنندگان خارج از 
اوپک برای کاهش عرضه نفت در نیمه دوم امسال اشاره کرده اند. 
می توان گفت در هفته گذشته نفت خام آمریکا و نفت برنت، به 

طور کلی به ترتیب ۵.۲ درصد و ۵.۴درصد افزایش یافت. 
افزای��ش قیمت ه��ای روز جمعه به خاطر افزای��ش امید ها برای 
تمدید قرارداد کاهش تولید میان تولید کنندگان اوپک و غیر اوپک 
مبن��ی بر ایجاد تع��ادل میان عرضه و تقاض��ا، و همچنین کاهش 

موجودی نفت آمریکا است. 
در آخری��ن س��اعات روز چهارش��نبه، گزارش کاملی از س��طح 
موجودی نفت خام آمریکا، توس��ط آژانس اطالعات انرژی آمریکا 
منتش��ر ش��د که طی آن مشخص ش��د در هفته منتهی به ۱۲ مه 
 موجودی نفت آمریکا ۱.۸ میلیون کاهش داشته و به ۵۲۰.۸میلیون 

بش��که رسیده است. این در حالی است که تحلیل گران پیش بینی 
ک��رده بودند که در هفته منتهی ب��ه ۱۲ مه، موجودی نفت آمریکا 

۲.۴میلیون بشکه کاهش می یابد. 
یک منبع اوپ��ک روز جمعه اعالم کرد، یکی از هیات های اوپک 
به دنبال بررس��ی س��ناریوی نشست سیاس��ت گذاری هفته آینده 
جهت دس��تیابی به گزینه ای است که منجر به کاهش تولید نفت 
ش��ود. نمایندگان ملی اوپک که شامل ۱۳ نماینده کشورهای عضو 
هس��تند به همراه مقامات دبیرخانه اوپک در وین روز چهارش��نبه 
و پنجش��نبه در مورد بازار نفت گفت وگو خواهند کرد. دو منبع از 
اوپک اعالم کردند مطابق برنامه، نشس��ت کمیسیون اقتصادی در 
روز پنجش��نبه تمام خواهد شد ولیکن نتیجه گیری در روز جمعه 

صورت می گیرد. 
اینها در حالی اس��ت که روز دوشنبه عربستان سعودی و روسیه 
که از تولید کنندگان بزرگ نفت جهان محس��وب می شوند درباره 
ض��رورت تمدید قرارداد کاه��ش تولید برای ۹ م��اه دیگر یعنی تا 
مارس ۲۰۱۸ توافق کردند تا بدین وس��یله بتوانند اش��باع جهانی 

نفت را مهار کرده و قیمت های این محصول را باال ببرند. 
زمانبن��دی این اظهار نظر که نزدیک ۲۵ ماه مه ،یعنی زمانی که 
اجالس رس��می اوپک قرار اس��ت صورت بگی��رد و همچنین لحن 
محکم این بیانیه بازار را ش��گفت زده کرده اس��ت و انتظار می رود 
دلیل آن نیز تحصیل این اطمینان باش��د که س��ایر اعضای اوپک 
و تولید کنن��دگان بیرون از این گروه ک��ه در دور اول توافق مزبور 
ش��رکت داشته اند با این دو کشور برای تمدید قرارداد فعلی همراه 

شوند. 
خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان و الکساندر نواک همتای روسی 
او در بیانیه مش��ترک خود بدنبال ای��ن دیدار اعالم کردند که آنها 
توافق کرده اند تا قرارداد موجود را برای مارس س��ال آینده تمدید 

کنند. 
ای��ن وزرا متعهد ش��دند هر کاری که می توانن��د انجام دهند تا 
ذخایر جهانی را به میزان متوس��ط پنج س��اله کاهش دهند و ابراز 
امیدواری کردند که در این باره حمایت س��ایر تولید کنندگانی که 

در قرارداد فعلی حضور نداشته اند را نیز به دست بیاورند. 
فال��ح اعالم کرد: »درباره ذخایر نفت ش��اهد ی��ک کاهش قابل 
توجه��ی بوده ایم اما هنوز به جایی که می خواس��تیم یعنی کاهش 
تا میزان متوس��ط پنج س��اله نرس��یده ایم. بنابراین به این نتیجه 

رسیدیم که توافق موجود باید تمدید شود«.
عربس��تان سعودی که در حال حاضر ریاست اوپک را در اختیار 
دارد و روس��یه که بزرگ ترین تولید کننده دنیا اس��ت با هم  دیگر 
کنترل یک پنجم عرضه جهانی نفت را در دست دارند با این حال 
 LCOc۱ ب��رای مقابله ب��ا قیمت های ضعیف معام��الت آتی نفت
CLc۱  که حدود ۵۰ دالر به ازای هر بش��که باقی مانده اس��ت، به 

عجله افتاده اند. 
سازمان کش��ورهای صادر کننده نفت و س��ایر تولید کنندگان از 
جمله روسیه در قرارداد فعلی که از اول ژانویه اجرایی شده متعهد 
شده اند تولید خود را در طی شش ماه ابتدایی سال جاری تا حدود 

۱.۸میلیون بشکه روز کاهش دهند. 
در حالی که به طور کلی تمدید قرارداد کنونی توس��ط اوپک و 
روسیه دور از انتظار نبود، اما زمانبندی و لحن بیانیه باعث افزایش 

بیش از ۱.۵درصدی معامالت آسیا شد. 
ویرندرا چاوهان، تحلیلگر انرژی اس��پکتس در س��نگاپور گفت: 
»من فکر می کنم اوپک و روس��یه تشخیص داده اند که برای جلب 
حمای��ت ب��ازار آن هم در جای��ی که می خواهن��د از صرف تمدید 
قرارداد فعلی فراتر بروند باید از تاکتیک ش��وک و ترس اس��تفاده 
کنن��د. ن��گاه بازار هم فقط ب��ه کاهش تولید نیس��ت بلکه کاهش 
ص��ادرات را نیز زی��ر نظر دارد و این همان چیزی اس��ت که برای 

تعادل دوباره بازار مورد نیاز است.«
بنابر گزارش رسانه های روس��ی، روزنفت روسیه که بزرگ ترین 
تولید کننده این کش��ور اس��ت در تهیه این قرارداد نقش داشته و 

آماده همکاری با تمدید کاهش ها است. 
بای��د توجه داش��ت که با افزایش نس��بی قیمت نف��ت در هفته 
گذشته و رسیدن آن به باالی ۵۳ دالر امکان آن هست که آمریکا 
تولی��د خود را مج��ددا افزایش دهد، چرا ک��ه تولید نفت با چنین 
قیمت��ی می توان��د برایش تا ح��دودی به صرفه باش��د، اما به نظر 
می رس��د آمریکا نیز بیشتر تمایل به این داشته باشد که بخواهد تا 
افزایش چش��مگیر قیمت نفت، فعال از شتاب تولید خود بکاهد. به 
هر حال چیزی که می توان از آن مطمئن بود، افزایش قیمت نفت 
با برگزار ش��دن صد و هفتاد و دومین نشس��ت سران اوپک در ۲۵ 
ماه مه  )۴ خرداد(. با گزارش های از عزم راس��خ اوپک برای تمدید 
۹ ماهه قرارداد کاهش تولید، این هفته باید ش��اهد افزایش قیمت 

نفت و رسیدن آن به باالی ۵۵ دالر باشیم. 

دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری با پیروزی دکتر حسن 
روحانی به پایان رسید. اکنون کارشناسان و فعاالن اقتصادی به 
اشکال مختلف مطالبات خود را رسانه ای می کنند تا مورد توجه 

دولت دوازدهم قرار گیرد. 
در زمان کنونی با توجه به عقب ماندگی کش��ور در سال های 

گذش��ته واقعا کشور فرصتی ندارد که از دست دهد. همه مردم 
ایران چه آنهایی که به دکتر روحانی رأی دادند و چه کس��انی 
ک��ه رأی به نفع رقی��ب ریختن��د از رئیس جمه��ور دوازدهم 
به عن��وان رئیس جمهور همه مردم ای��ران انتظار دارند ۵۰ ماه 
فرص��ت طالی��ی پیش رو را از دس��ت ندهد و هر چه س��ریع تر 

برنامه ه��ای خود را به مرحله اج��را درآورد. انتظار بعدی توجه 
وی��ژه دولت به نظرات مختلف کارشناس��ان و مدنظر قرار دادن 
آنها در وهل��ه اول و همچنین در نظر گرفتن مطالبات عمومی 

در مرحله بعدی است. 
صفحه های ۲، ۳ و ۱۳ را بخوانید.

بیس��ت و نهم اردیبهشت حماس��ه  عظیم دیگری توسط ملت 
ای��ران رقم خورد تا میزان باالی یادگی��ری خود را از درس های 
س��خت گذشته به رخ جهانیان بکش��ند. آنچه اتفاق افتاد از ابعاد 
مختلفی قابل تامل و تفس��یر است و می توان آن را به عنوان نقطه 
عطفی در تاریخ مردم این س��رزمین بی بدی��ل تلقی کرد. از بعد 
اجتماع��ی آنچه در ای��ن اتفاق میمون هویدا بود، اعتقاد راس��خ 
م��ردم به حضور س��ازنده در عرصه انتخابات و ب��اور بر تاثیر هر 
رأی بر سرنوش��ت خود و فرزندان شان اس��ت که شاید بتوان آن 
را س��رمایه ای بی بدیل برای توسعه پایدار و دموکراتیک ایران بر 
پای��ه ارزش های اعتقادی جامعه در آینده ارزیابی کرد. در همین 
منظر یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ برای تحلیلگران اجتماعی 

و سیاس��ی ایران از نتایج به دست آمده اثبات آگاهی باالی طبقه 
روستا نش��ین کشور اس��ت. متاسفانه در بس��یاری از تحلیل های 
نادرس��ت قبل از انتخاب��ات فرض بر تمایل این قش��ر جامعه به  
سوی سیاس��ت های اقتصادی مبتنی بر پرداخت یارانه مستقیم 
و دادن رأی ب��ر پایه ش��عارهای عامیانه بود. از بعد اجتماعی این 
قش��ر بی ادعا از مردم کشور نشان دادند که سطح آگاهی و درک 
مردم روستانش��ین ما حتی باالتر از حوزه شهرنشینی بوده است. 
ایش��ان باوج��ود همه تحلیل ها ف��ردی را انتخ��اب کردند که بر 
س��اختن زیربناهای اقتصادی و توسعه توانمندی های روستاییان 
به عنوان بخش��ی مهم از این بازس��ازی تاکی��د می کند. این خبر 
می توان��د دولت آین��ده را به نی��روی عظیم مردم روستا نش��ین 

کش��ور و توانمندی های ایش��ان در تحقق توسعه پایدار به عنوان 
منبعی عظیم امیدوار کند.  از ابعاد اقتصادی و سیاس��ی نیز این 
انتخابات سرش��ار از عالئم مثبت برای بهبود وضع فعلی بود. در 
بعد سیاس��ی مردم فهیم و صبور کش��ور نشان دادند که بهترین 
راه برای توسعه سیاسی هر ملتی مشارکت فراگیر در برنامه های 
مبتنی بر دموکراسی و گفتمان مثبت بوده و حرکت های تنش زا 
و مبتنی بر درگیری و خش��ونت، نمی توان��د منتهی به آرامش و 
امنیت و توس��عه ش��ود. این نتیجه قطعا یادگی��ری عظیمی نیز 
برای دولتمردان و سیاسیون ما به همراه خواهد داشت تا با اهرم 
کردن این نیروی عظیم، ضمن افزایش محبوبیت و مش��روعیت 
نظام و ارکان آن، مسیر و جهت گیری های موثرتری برای رسیدن 

به آرمان های عظیم ملت ایران در پیش گیرند.  از بعد اقتصادی 
رأی مردم کشور به برنامه هایی بود که در راستای سرمایه گذاری 
درآمدهای کش��ور در توسعه زیرس��اخت های توسعه اقتصادی و 
افزای��ش قانونمن��د تعامل با دنیا به منظور تبدیل ش��دن به یک 
اقتصاد ش��اخص در عرصه بین المللی اس��ت. قطعا رئیس جمهور 
منتخ��ب در این دوره باید برنامه ه��ای موثرتری را برای افزایش 
بهره وری دولت و کنترل و مدیریت فساد سیستماتیک ارائه کرده 
و ب��ا تقویت بخش خصوصی از طریق برنامه های منطقی و واقعی 

تولید با کیفیت و با قیمت رقابتی را تشویق کند. 
ملت ایران در حماس��ه بزرگ خود نشان دادند که در البه الی 
تاریخ پرفراز و نش��یب کشور با سربلندی و آگاهی مسیر خود را 

به سوی توسعه  یافته و بر آن پافشاری می کنند. 
»نه« گفتن به عوام فریبی و پوپولیس��م الماس��ی است که به 
به��ای گزافی برای این ملت به دس��ت آمده و برترین پش��توانه 
توسعه پایدار کشور در آینده خواهد بود. این درسی است بزرگ 
برای کل دنیا و می تواند الگویی مناس��ب برای س��ایر کشورهای 

منطقه و جهان در مسیر توسعه دموکراسی باشد. 
ح��ال نوبت رئیس جمه��ور منتخ��ب و همراهان اوس��ت که 
به عن��وان دولت همه مردم ایران و بر پایه مش��ارکت حداکثری 
جناح های گوناگون سیاس��ی و اس��تفاده از تم��ام ظرفیت های 
کش��ور، دین خود را ب��ه این مردم ادا کرده و ب��ه آرزوهای آنها 

جامه عمل بپوشانند. 

انتخابات، یادگیری و درس های بزرگ

پیش بینی قیمت نفت در هفته پیش رو
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نخس��تین پیام تلویزیونی حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و با 
آرایی افزون بر س��ال ۱۳۹۲که س��اعت شش بعد از ظهر شنبه پخش شد، از یک روحانی 
صریح ت��ر خبر می دهد. به گزارش عصر ایران، مهم ترین نقاط یا نکات نخس��تین پیام در 
جایگاه جدید را می توان در این فقرات برش��مرد:  نخس��ت اینکه او پیام زنده و مس��تقیم 

فرس��تاد. در دفتر خود نشست و مثل یک رئیس جمهور مقتدر با مردم سخن 
گفت. منتظر تماس خبرنگار صدا و سیما نماند یا بیان نظرات خود را به...
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 پیام انتخابات ایران
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سرمقاله
 انتخابات، یادگیری
و درس های بزرگ

اردیبهش��ت  نه��م  و  بیس��ت 
حماس��ه  عظیم دیگری توس��ط 
ملت ایران رقم خ��ورد تا میزان 
از  را  خ��ود  یادگی��ری  ب��االی 
درس های س��خت گذشته به رخ 
جهانی��ان بکش��ند. آنچ��ه اتفاق 
افت��اد از ابعاد مختلفی قابل تامل 
و تفسیر اس��ت و می توان آن را 
به عنوان نقط��ه عطفی در تاریخ 
م��ردم ای��ن س��رزمین بی بدیل 
تلقی کرد. از بعد اجتماعی آنچه 
در ای��ن اتفاق میمون هویدا بود، 
اعتق��اد راس��خ مردم ب��ه حضور 
انتخابات و  س��ازنده در عرص��ه 
باور بر تاثیر هر رأی بر سرنوشت 

خود و فرزندان شان است که...

1

 اعالم  آمادگی تشکل های  اقتصادی
برای کمک به دولت  دوازدهم

تعدادی از تشکل ها و نهادهای اقتصادی در پیام های 
جداگان��ه ای با تبریک انتخاب حجت االس��الم حس��ن 
روحان��ی به عنوان دوازدهمی��ن رئیس جمهوری ایران، 
آمادگ��ی خ��ود را برای هم��کاری با دول��ت وی برای 

اعتالی ایران اسالمی اعالم کردند. 
حجت االس��الم روحانی توانس��ت با کس��ب بیش از 
۲۳ میلی��ون و ۵۴۹ ه��زار رأی و اختصاص ۵۷ درصد 
آرا در انتخابات ۲۹ اردیبهش��ت به عنوان رئیس جمهور 
دوازدهم انتخاب شود. به گزارش اقتصاد آنالین به نقل 
از ایرن��ا، در همین پیوند، برخی تش��کل ها و نهادهای 
اقتص��ادی با ص��دور پیام های جداگان��ه ای، نتیجه این 

انتخابات را به منتخب ملت تبریک گفتند. 

 آمادگی نظام بانکی برای اعتالی ایران اسالمی
محمدرض��ا حس��ین زاده، رئیس ش��ورای هماهنگی 
بانک ه��ای دولتی در پیامی ب��ا قدردانی از مردم ایران 
برای حماس��ه آفرینی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه، 

انتخاب دکتر حسن روحانی را تبریک گفت. 
وی با تاکید بر اینکه مس��ئوالن کش��ور به داش��تن 
چنی��ن ملتی افتخ��ار می کنند و از هیچ کوشش��ی به 
منظور خدمت رس��انی به آنها دری��غ نخواهند کرد، در 
پیام خود آورده اس��ت: بدون شک نظام بانکی در کنار 
دولت، به اجرای فرمایش��ات مق��ام معظم رهبری کمر 

همت بسته و به اعتالی ایران اسالمی می اندیشد.
 

 دولت روحانی توفیق مجدد خدمت به مردم را 
یافت

حبیب اهلل حقیقی، رئیس س��تاد مرکزی مبارزه با 
قاچ��اق کاال و ارز نیز در پیامی تاکید کرد: حماس��ه 
حض��ور و حض��ور حماس��ی مل��ت بزرگ ای��ران در 
لبیک به رهبر معظم انق��الب و حضور کم نظیر پای 
صندوق ه��ای رأی، برگ زرین دیگری از کتاب قطور 

افتخارات نظام جمهوری اس��المی اس��ت که با برگ 
ب��رگ رأی مردان و زنان س��رزمین آفت��اب، تجدید 
میث��اق ب��ا آرمان های امام راحل و ضام��ن تداوم راه 

شهیدان انقالب است. 
وی با قدردان��ی از افتخارآفرینی ملت غیور، پیروزی 
حجت االسالم والمس��لمین دکت��ر حس��ن روحان��ی را 
تبری��ک گفت و ابراز امیدواری کرد که دولت دوازدهم 
در تحق��ق منویات رهبر معظم انقالب و خدمت هرچه 

بیشتر به ملت ایران توفیقات بیشتری داشته باشد.
 

 آمادگی نظام مهندسی کشاورزی برای کمک به 
اقتصاد مقاومتی

احم��د کبی��ری، رئی��س س��ازمان نظام مهندس��ی 
کش��اورزی و مناب��ع طبیعی کش��ور نی��ز در پیامی با 
تبری��ک انتخاب حجت االس��الم روحان��ی دوازدهمین 
رئیس جمهور منتخب ملت ایران، این پیروزی را نتیجه 

خواست ملت آگاه و آزادی خواه ایران است. 
در این پیام آمده اس��ت: این افتخارآفرینی که نشانه 
ع��زم و اراده مل��ت برای حرکت در مس��یر عقالنیت و 
تعامل با جهان اس��ت، از یک ط��رف فرصتی بی بدیل 
را برای توس��عه و تحول و پیش��رفت ایران عزیز فراهم 
کرده و از طرف دیگر مس��ئولیت دول��ت محترم را در 

پاسخگویی به خواست ملت دوچندان می کند. 
کبیری با یادآوری اینکه یکی از خواس��ته های بحق 
مردم به خص��وص جوانان تحصیلکرده کش��ور تدارک 
برنامه ای اساسی برای رونق کسب وکار و ایجاد اشتغال 
اس��ت، می افزاید: س��ازمان نظام مهندس��ی کشاورزی 
ب��ا بیش از ۲۲۰ ه��زار عضو در مقاطع کارشناس��ی تا 
دکترا در رش��ته های مختلف کش��اورزی آمادگی خود 
را ب��رای کم��ک و همراهی با دولت محت��رم در زمینه 
اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در بخش کش��اورزی 

و افزایش بهره وری اعالم می کند. 

دکتر محمود اولیایی
 رئیس هیات مدیره انجمن
مشاوران مدیریت ایران



بخش خصوصی  پارلم��ان  رئی��س 
گف��ت: از جمل��ه بخش های��ی ک��ه 
فع��االن اقتص��ادی بخش خصوصی، 
ح��ل مش��کالت آن را در کوتاه ترین 
زمان ممک��ن مطالبه می کنند، نظام 
تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و نظام 

گمرکی است. 
ب��ه گ��زارش  »فرصت ام��روز« از 
ات��اق ایران، غالمحس��ین ش��افعی، 
رئی��س پارلم��ان بخش خصوصی در 
بیس��ت و چهارمین نشس��ت هیأت 
نماین��دگان ات��اق ایران، ب��ا تبریک 
پیروزی حس��ن روحانی در انتخابات 
از  قدردان��ی  و  ریاس��ت جمهوری 
مشارکت گسترده مردم در انتخابات، 
مهم ترین مطالبات بخش خصوصی از 
دول��ت دوازدهم را مط��رح کرد. در 
گ��زارش حاضر، چکیده صحبت های 
غالمحس��ین ش��افعی، رئی��س اتاق 

ایران آمده است. 

تامیناجتماعی
یکی از م��واردی که بر هزینه های 
ب��االی  س��هم  زده،  دام��ن  تولی��د 
پرداخ����ت های  در  کارفرم��ای��ان 
براس��اس  اس��ت.  تامین اجتماع��ی 
مطالع��ات صورت گرفت��ه، در ایران 
باب��ت  کارفرمای��ان  پرداخت ه��ای 
تامین اجتماعی به اندازه 25.9 درصد 
از س��ود بن��گاه اس��ت ک��ه بس��یار 
تأمل برانگیز است. نگاهی به وضعیت 
س��ایر کش��ورها نش��ان می دهد که 
تامین اجتماعی  پرداخت های  س��هم 
کارفرمایان در بس��یاری از کشورها 
کمتر از ایران اس��ت. از طرف دیگر، 
عملکرد ای��ن صندوق نیز مناس��ب 

ارزیابی نمی شود. 

نظاممالیات
نظام مالیاتی کش��ور دارای مشکل 
ساختاری است که ناشی از مشکالت 
پرس��نلی، سیستم سنتی جمع آوری 
مالی��ات و رس��یدگی مالیاتی و عدم 
دسترس��ی ب��ه اطالع��ات درآمدی 
مودیان اس��ت که در بسیاری موارد 
س��بب فقدان کارایی سازمان اداری 
و در نتیج��ه مالیات س��تانی از افراد 
فاقد ش��رایط و عدم اخ��ذ مالیات از 
اش��خاص واجد ش��رایط شده است. 
همچنین اعتماد کافی میان دولت و 
ندارد چراکه  مالیات دهندگان وجود 
نه تنها دولت در هزینه کرد درآمدهای 
مالیات��ی خ��ود ش��فافیت ب��ه خرج 
نمی دهد بلکه مؤسس��ات و نهاد های 
قدرتمندی چ��ه در بخش خصوصی 
و چه ش��به دولتی وج��ود دارند که 
ی��ا مالی��ات نمی پردازند ی��ا با توجه 
به قدرت خ��ود مانع تصویب قوانین 

 مالیاتی می شوند. 
ک��ه  اس��ت  الزم  طرف��ی  از 
معافیت ه��ای زائ��د و حت��ی بعض��اً 
تبعیض آمیز از فعالیت های اقتصادی 
ح��ذف و مش��وق های مالیات��ی در 
جه��ت حمای��ت از تولی��د هدفمند 
ش��وند. بازطراحی نظ��ام مالیاتی با 
هدف تس��هیل پرداخ��ت مالیات از 
طریق ایجاد یا گس��ترش سیس��تم 
ثبت و پرداخت  الکترونیکی و ایجاد 
زیرس��اخت های مناسب برای آن نیز 

اقدام مهم دیگری است که می تواند 
در راس��تای ش��فافیت، کاهش فرار 
مالیات��ی و از بین ب��ردن زمینه های 
فس��اد اداری در امر مالیات ستانی، 

مؤثر واقع شود. 

گمرک
نیازمند  فضای کس��ب وکار  بهبود 
در  مناس��ب  بس��ترهای  ایج��اد 
بخش های مختلف اقتصادی اس��ت. 
اتص��ال کارآمد و اثربخش حلقه های 
زنجیره تجارت یک��ی از مولفه هایی 
اس��ت که در ایجاد زمینه مناس��ب 
ب��رای بهبود فض��ای کس��ب وکار و 
حض��ور موث��ر فعاالن اقتص��ادی در 
تجارت بس��یار اثرگذار اس��ت. جامع 
و کامل نبودن نظ��ام تعیین ارزش، 
عدم وجود س��المت اداری در برخی 
بخش ها، تعدد گمرکات و گس��ترش 
روزافزودن آنه��ا که اعمال کنترل را 
برای مقامات گمرکی س��خت کرده 
اس��ت، پیچیدگی رویه ه��ای اداری 
و تفس��یر پذیری قوانین و رویه های 
گمرکی و باز بودن دس��ت کارکنان 
تخصص��ی  تصمیم��ات،  اتخ��اذ  در 
نبودن گمرکات و مش��کالت مربوط 
از جمل��ه  انگی��زش کارکن��ان  ب��ه 
نظ��ام پرداخ��ت و تعامل نامناس��ب 
گمرک با سایر دس��تگاه های دخیل 
عمده ترین  گمرک��ی  تش��ریفات  در 
مشکالتی اس��ت که بخش خصوصی 

تاکنون شناسایی کرده است. 

نظامآماری
  ع��دم ارائ��ه آم��ار کل��ی و جزئی 
ب��ه صورت ش��فاف، تاخی��ر در ارائه 
آمار، تغییر ماهی��ت، کمیت و زمان 
ارائ��ه آماره��ا ب��ا تغیی��ر  دولت ها و 
بعضاً مدی��ران، گاهی ع��دم پیروی 
به عن��وان  اجرای��ی  دس��تگاه های 
نهاده��ای تهیه آماره��ای تخصصی 
از  اس��تانداردهای موج��ود آم��اری، 
م��وازی کاری نهاده��ای ارائ��ه آمار 

و ع��دم تطاب��ق آمارهای ارائه ش��ده 
توس��ط نهادهای مربوطه  با یکدیگر، 
ازجمله مشکالت بخش آماری کشور 
اس��ت. این مش��کالت به شدت رصد 
واقعیت موج��ود اقتصاد، تحلیل های 
 کارشناس��ی و سیاس��ت گذاری های 
اقتص��ادی را تحت تاثیر ق��رار داده 
اس��ت. ب��دون اط��الع از جزیی��ات 
آم��اری بخش های مختلف اقتصادی 
کش��ور، فه��م ضعف ها و مش��کالت 
اساسی کشور میس��ر نبوده و امکان 
تحلی��ل و برنامه ریزی برای آینده را 
و  کارشناس��ان، سیاس��ت گذاران  از 
فعاالن اقتصادی سلب می کند. اقدام 
مؤثر دولت در این زمینه می تواند در 
یافتن پاسخ این معما که چرا به رغم 
ت��الش و ص��رف هزین��ه همچن��ان 
توس��عه نیافته ایم، نقش شایانی ایفا 

کند. 

تورممقرراتی
متاس��فانه در ایران، گس��تردگی، 
ابه��ام و پیچیدگ��ی مقررات  تعدد، 
ب��ا ایج��اد زمین��ه تعابیر و تفاس��یر 
متع��دد، ش��رایط را ب��رای  پیدایش 
فس��اد مال��ی و اداری فراهم آورده و 
با افزایش هزینه تولید، بس��یاری از 
کسب وکارها را به سمت فعالیت های 
اس��ت.  داده  س��وق   غیررس��می 
 براس��اس گزارش رقابت پذیری سال

 2017 - 2016 ایران در ش��اخص 
بار مق��ررات دولت��ی در جایگاه 97 
قرارگرفت��ه  کش��ور   138 بی��ن  از 
اس��ت. همچنی��ن ت��ورم مقررات��ی 
س��بب روی گردان��ی کارآفرین��ان از 
فعالیت رسمی و بزرگ شدن بخش 
غیررسمی اقتصاد شده است. مادامی 
ک��ه اخ��ذ مجوزه��ا دارای فرآیندی 
پیچی��ده، مبه��م و پرهزینه باش��د، 
تمایل اش��خاص به فعالیت در بخش 
رسمی اقتصاد، به دلیل  دشوار بودن 
تبعیت از مق��ررات، کاهش می یابد. 
از ط��رف دیگر عدم وج��ود ثبات در 

قوانین منجر به ایجاد نااطمینانی در 
محی��ط فعالیت های اقتصادی اعم از 
تولی��د و بازرگانی می ش��ود و امکان 

برنامه ریزی را سلب می کند. 

نظامتعرفه
نظام تعرفه به عنوان مهم ترین ابزار 
سیاس��ت تجارت خارجی در دست 
دولت ها اس��ت ک��ه می توانند از آن 
ب��رای محدود کردن یا بس��ط دادن 
دسترس��ی به بازارها استفاده کنند. 
دولت ها با اس��تفاده از نظام تعرفه و 
ایجاد محدودیت های تجاری، قادر به 
اثرگذاری بر فضای بازرگانی خارجی 
اعم��ال سیاس��ت های  از طری��ق  و 
حمایتی، قادر به اثرگذاری بر فضای 
تولی��دی و فضای حاکم ب��ر اقتصاد 

غیررسمی کشورها هستند. 
تع��دد ردیف ه��ای تعرف��ه و نرخ 
باالی تعرفه ازجمله مش��کالت نظام 
تعرفه در ایران است. از طرفی موانع 
اقتصاد  در  اعمال ش��ده  غیر تعرفه ای 
محدودیت ه��ای  قال��ب  در  ای��ران 
مق��داری و ممنوعی��ت ورود برخی 
کااله��ا و در نتیج��ه افزایش تفاوت 
قیمت ه��ای داخل��ی و بین الملل��ی، 
زمین��ه را ب��رای ورود کااله��ا از راه 
قاچ��اق و به روش های غیرقانونی باز 
عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی 

تنگ کرده است. 

خصوصیسازی
در قانون سیاس��ت های کلی اصل 
44 در نظر گرفته  ش��ده اس��ت که 
80 درصد از س��هام بنگاه های دولتی 
مش��مول اص��ل 44، ب��ه بخش های 
تعاون��ی  ش��رکت های  خصوص��ی، 
 س��هامی ع��ام و بنگاه ه��ای عمومی 
غیردولت��ی واگ��ذار ش��ود. ش��واهد 
حاکی از آن اس��ت که نه تنها اهداف 
قانون، تحقق نیافته  مشخص شده در 
بلکه در اغلب مواقع  خصوصی سازی 
نیز ب��ه معنای واقع��ی آن رخ نداده 

و اغل��ب واگذاری ها باب��ت رد دیون 
دولتی و س��هام عدالت انجام گرفته 

است. 
ع��دم  اصالح س��اختار ش��رکت ها 
پی��ش از واگ��ذاری، ع��دم توجه به 
درجه  انحصار پس از واگذاری، عدم 
موفقیت در قیمت گذاری و واگذاری 
از شرکت ها  قابل مالحظه ای  قسمت 
به سازمان های ش��به دولتی، ازجمله 
 مش��کالت واگذاری های انجام ش��ده 
ب��وده اس��ت. باید توجه داش��ت که 
تنها تغییر مالکی��ت ضامن موفقیت 
خصوصی س��ازی نیس��ت و عوام��ل 
دیگری نیز در این امر دخیل هستند. 
یکی از مهم ترین این عوامل، ساختار 
بازار پس از خصوصی س��ازی و نقش 
دولت در تنظیم بازار اس��ت. اهمیت 
س��اختار بازار و سیاست های تنظیم 
بازار به گونه ای اس��ت که بس��یاری 
از اقتصاددان��ان ب��ر ای��ن باورند که 
تغییر در مالکیت به تنهایی نقش��ی 
در کارایی بنگاه ندارد و این ش��رایط 
حاکم بر ب��ازار و قواعد تنظیم کننده 
آن اس��ت ک��ه فارغ از ن��وع مالکیت 
چگونگ��ی عملکرد بن��گاه را تعیین 
می کن��د؛ برای نیل ب��ه کارایی فنی 
و کارایی در تخصیص، رقابت بس��یار 

مهم تر از مالکیت است. 

آزادسازی
 آزادی اقتص��ادی به معنای حذف 
مداخل��ه دولت در اقتص��اد و آزادی 
ورود و خ��روج در بازاره��ا اس��ت و 
ش��امل مجموعه اقداماتی اس��ت که 
به برداش��تن کنترل ه��ای دولتی از 
بازارهای مالی و س��رمایه، بازارهای 
کاال و خدمات و بازار کار و واگذاری 
آن ب��ه مکانیس��م ب��ازار می انجامد. 
درواقع آنچه به عن��وان محور آزادی 
اقتصادی بر سر آن اجماع نظر وجود 
دارد، حداق��ل بودن می��زان دخالت 

دولت در اقتصاد است. 
تجربی��ات  و  ش��واهد  براس��اس 
موجود، پیاده سازی موفق سیاست 
ش��رایط  به  اقتصادی،  آزادس��ازی 
اقتص��ادی  زیرس��اختی و ق��درت 
آن کش��ور وابسته اس��ت. بررسی 
وضعی��ت کش��ور طی چند س��ال 
اخیر حاکی از آن اس��ت که کشور 
در رکودی بی سابقه به سر می برد، 
ش��رایط تولید و به طور ویژه بخش 
صنعت کش��ور نابس��امان اس��ت و 
بس��یاری از بنگاه ه��ای کش��ور در 
تعطیل��ی هس��تند. بخش  ش��رف 
اعظم ص��ادرات کش��ور مربوط به 
نفت و گاز و مش��تقات آنها اس��ت 
که این مس��ئله، کشور را از تمرکز 
ب��ر تولیدات ب��ا ارزش اف��زوده باال 
دور ک��رده و آن را ب��ه صادرکننده 
محصوالت خام تبدیل کرده است. 
از طرفی در حال حاضر بسیاری از 
فاکتوره��ای مؤثر بر ظرفیت جذب 
س��رمایه خارجی در کش��ور وجود 
ندارد. بنابراین بسیاری از الزامات و 
بسترهای مورد نیاز اجرای سیاست 
آزادسازی در کش��ور فراهم نیست 
و حرکت به سمت سیاست مذکور 
در چنین شرایطی، می تواند بخش 
تولید را بیش از پیش تضعیف کند. 

رئیساتاقایراندرنشستهیأتنمایندگانمطرحکرد

مهم ترین مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم

جزییات نتایج پایش کس��ب و کار 
در پاییز س��ال 95 ک��ه طبق قانون 
از س��وی اتاق ایران انجام می شود، 
نش��ان می دهد ک��ه در پاییز1395 
نمره شاخص ملی کسب و کار در این 
فصل 5.86 بوده اس��ت.  به گزارش  
»فرصت ام��روز« از ات��اق ایران، در 
ای��ن پایش که توس��ط ات��اق ایران 
انجام شده اس��ت، نمره 10، بدترین 
ارزیابی و هرچ��ه رقم پایین تر بیاید 
نشان دهنده بهبود محیط کسب و کار 

است. 
نم��ره 5.86 ک��ه ب��رای وضعی��ت 
ش��اخص کس��ب و کار در فصل سوم 
سال گذش��ته به دست آمده اندکی 
بهت��ر از وضعی��ت این ش��اخص در 
ارزیابی مرک��ز پژوهش های  آخرین 
)ب��ا  تابس��تان1395  در  مجل��س 

میانگین5.93( بوده است. 
براس��اس گ��زارش مرک��ز آمار و 
اطالعات اقتصادی ات��اق ایران، این 
ارزیاب��ی بیانگر آن اس��ت که از نظر 
اقتصادی مشارکت کننده در  فعاالن 
این پایش، محیط کس��ب وکار ایران 
در پاییز 1395 در مقایسه با ارزیابی 
مرکز پژوهش های مجلس در فصل 
مشابه س��ال قبل یعنی پاییز 1394 
ب��ا میانگین 6.04 اندکی مس��اعدتر 

شده است. 

تامینمالیدرصدر
نابسامانیها

در پاییز 1395، فعاالن اقتصادی 
مش��ارکت کننده در این پایش، سه 
مؤلف��ه: 1-دش��واری تأمی��ن مالی 
2-بی  ثبات��ی و غیرقاب��ل پیش  بینی 
ب��ودن قیمت  ه��ا  )م��واد اولی��ه و 
محصوالت(  3- بی  ثباتی سیاست  ها، 
مق��ررات و رویه  های اجرایی ناظر به 
کس��ب وکار را نامناس��ب  ترین و سه 
مؤلف��ه: 1-محدودی��ت  دسترس��ی 
ب��ه ب��رق 2-محدودیت  دسترس��ی 
ب��ه س��وخت )گاز، گازویی��ل و. . .( 
و 3-محدودیت ه��ای دسترس��ی به 
ارتباطات )تلفن هم��راه و اینترنت( 
را مناس��ب  ترین مؤلفه  ه��ای محیط 
کس��ب وکار کشور نس��بت به سایر 

مؤلفه  ها ارزیابی کرده  اند. 

فضایکسبوکاردراستانها
براس��اس یافته های این طرح در 
کهگیلویه  اس��تان  های  پاییز1395، 
ای��الم  و  کردس��تان  بویراحم��د،  و 
به ترتی��ب دارای بدتری��ن وضعیت 
محی��ط کس��ب وکار و اس��تان  های 
مازن��دران، تهران و گیالن به ترتیب 
محی��ط  وضعی��ت  بهتری��ن  دارای 
کسب وکار نسبت به سایر استان  ها 
ارزیابی ش��ده  اند. قابل ذکر است که 

عدد ش��اخص برای حدود 75 درصد 
اس��تان  های کش��ور از رقم شاخص 
مل��ی فضای کس��ب و کار باالتر بوده 
که نش��انگر وضعیت نامناس��ب این 
ش��اخص در اکثر استان  ها نسبت به 

شاخص ملی است. 

وضعیتبخشهایاقتصادی
ای��ن پایش در  نتای��ج  براس��اس 
محی��ط  وضعی��ت  پایی��ز1395، 
کس��ب وکار در بخش صنعت ومعدن 
در مقایس��ه با دو بخش کشاورزی و 
خدمات نامناس��ب تر ارزیابی شده و 
در بین رشته فعالیت  های اقتصادی 
نیز رش��ته فعالیت عمده فروش��ی و 
خرده فروش��ی، تعمیر وسایل و… .  
)صادرات و واردات( و رشته فعالیت 
مالی و بیمه نیز ب��ه ترتیب بدترین 
و بهترین وضعیت کس��ب و کار را در 
مقایسه با سایر رش��ته فعالیت  های 

اقتصادی درکشور داشته  اند. 

شاخصملیبراساسنظریه
شین

براساس نظریه عمومی کارآفرینی 
)ش��ین(، شاخص ملی محیط کسب 
وکار ای��ران نیز در پاییز 1395، رقم 
6.13  )ع��دد 10 بدتری��ن ارزیابی 
است( را نشان می  دهد به طوری که 

میانگی��ن ارزیابی محی��ط اقتصادی 
رقم 6.06 و میانگین ارزیابی محیط 
نهادی رقم 6.19 است. نگاه اجمالی 
نشان می دهد که محیط جغرافیایی 
ب��ا رقم 4.39 و محی��ط مالی با رقم 
8.11 ب��ه ترتی��ب مس��اعدترین و 
نامس��اعدترین محیط  ه��ا براس��اس 
نظری��ه عموم��ی کارآفرینی ش��ین 

بوده  اند. 

اتاقمسئولپایشکسبوکار
طبق ماده 4 قانون بهبود مس��تمر 
محیط کس��ب وکار، اتاق ها موظفند 
ب��ه منظ��ور اطالع سیاس��ت گذاران 
از وضعی��ت محیط کس��ب وکار در 
کش��ور، ش��اخص های مل��ی محیط 
کس��ب وکار در ای��ران را تدوی��ن و 
به طور س��االنه و فصلی حسب مورد 
ب��ه تفکی��ک اس��تان ها، بخش ها و 
فعالیت ه��ای اقتصادی، س��نجش و 
اع��الم کنند. بر همین اس��اس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران با همکاری کارشناس��ان مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
که تجربه اجرای شش سال مطالعه 
محیط کسب وکار در جامعه محدود 
را دارن��د، اجرای ط��رح ملی پایش 
محیط کس��ب وکار در اواخر س��ال 
1395 را با همکاری اتاق های تعاون 

و اصناف ایران در دس��تور کار خود 
قرارداد. 

این نخستین گزارش فصلی است 
که ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن 
و کش��اورزی ایران براس��اس روش 
توس��عه یافته م��ورد اس��تفاده مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس و ب��ا رویکرد 
تلفیق داده های پیمایشی با داده های 
آم��اری براس��اس نظری��ه عموم��ی 
کارآفرینی ش��ین ارائ��ه می کند. در 
پیمایش��ی  داده های  گ��زارش،  این 
حاصل از ادراک س��نجی از وضعیت 
مولفه های محیط کس��ب وکار کشور 
فع��ال   820 از   ،1395 پایی��ز  در 
اقتصادی زیرمجموعه س��ه اتاق و با 
الکترونیکی  پرسش��نامه  از  استفاده 
آماری  داده های  و  جمع آوری ش��ده 
نیز از منابع آماری رس��می کش��ور 
تهیه و مورد اس��تفاده قرارگرفته اند. 
با آغاز پایش کس��ب وکار از س��وی 
ایران، دیگر مرکز پژوهش های  اتاق 
مجل��س وظیف��ه ای در ای��ن زمینه 
ن��دارد و از ای��ن به بعد ات��اق ایران 
به ط��ور فصلی و مس��تمر این پایش 
را بر مبن��ای داده های پیماش��ی از 
فعاالن اقتص��ادی و داده های آماری 
از مراجع رس��می، این ش��اخص را 
م��ورد بررس��ی  قرار خواه��د داد و 

نتایج آن را اعالم خواهد کرد. 

جزییاتگزارشپایشملیکسبوکاراعالمشد

وضعیتنامناسبشاخصکسبوکاردر75درصداستانهایکشور

گزارش

خبر

یکاقتصاددانمطرحکرد
کاردشواردولتدوازدهمدرجهت

بهبوداوضاعاقتصادی
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا گفت: 
دول��ت دوازدهم در جهت بهبود ش��رایط رک��ودی حاکم بر 

اقتصاد ایران کار دشواری خواهد داشت. 
دکت��ر اکب��ر خدابخش��ی در گفت وگو ب��ا ایس��نا، افزود: 
مش��کالت اقتصادی ایران بیش از آنکه متاثر از تغییر دولت 
باشد، متاثر از شرایط بین المللی است، به طوری که هر گونه 
برنامه ری��زی کالن اقتص��ادی دولت مس��تلزم فراهم کردن 

زمینه های مناسب در روابط بین المللی است. 
وی ب��ا بیان اینکه نقش و اهمی��ت مدیریت منابع داخلی 
بعد از عامل فوق انکارناپذیر است، ادامه داد: دولت دوازدهم 
باید به دنبال راه فرار از وضعیت بیکاری که در اولویت عموم 
جامع��ه قرار دارد، باش��د و بتواند زمینه کاهش نس��بی نرخ 
بی��کاری را فراهم کند که این کار با توجه به بخش تولید و 

از طریق سرمایه گذاری تحقق می یابد. 
خدابخش��ی تصریح کرد: به طور قطع قس��مت عمده این 
سرمایه گذاری می تواند از منابع بالقوه سرمایه گذاری خارجی 
فراهم شود که این خود با شرایط و روابط بین المللی ارتباط 
تنگاتنگ دارد. تحقق کاهش بیکاری در حد ایده ال با منابع 
و اتکا به سرمایه گذاری بخش داخلی امکان پذیر نخواهد بود.  
وی یادآور ش��د: دولت یازده��م همه تالش خود را در چهار 
سال گذشته برای رونق اقتصاد روی سرمایه گذاری داخلی و 
خارجی صرف کرد، اما متأسفانه حتی متناسب با رشد چهار 
س��ال گذش��ته و برای بیکارانی که طی چهار سال گذشته 
وارد بازار کار شدند، ش��غل ایجاد نکرده است، چه برسد به 
اینکه برای اش��تغال بیکاران انباش��ته شده از سال های قبل 

اشتغال فراهم کند. 
او در پاس��خ به این س��وال که آیا دولت یازدهم توانس��ت 
ب��ه مهم ترین وعده انتخاباتی خ��ود از جمله خروج از رکود 
تورم��ی جام��ه عمل بپوش��اند؟ عنوان کرد: دول��ت یازدهم 
ادعا دارد که رش��د اقتصادی 7درصدی در آخرین سال این 
دولت اتفاق افتاده اس��ت و آن را نشانه خروج از رکود تلقی 
می کند، اما بیشتر صاحب نظران اقتصادی بر این ادعا انتقاد 
داشته و این رشد را به عنوان رشد واقعی در بخش های تولید 

غیرنفتی نمی دانند. 
خدابخش��ی تأکی��د کرد: رش��د بیکاری طی چهار س��ال 
گذش��ته بیانگر این واقعیت اس��ت که رشد بخش تولید که 
بتواند از طریق تأثیر بر پارامترهای اقتصادی نمایان باش��د، 

اتفاق نیفتاده است. 
این اقتصاددان با اش��اره به اینک��ه خروج از رکود، باید در 
نتیجه افزایش رش��د س��رمایه گذاری و به دنبال آن افزایش 
رش��د با تأخیر در تولی��د صورت گیرد، بی��ان کرد: افزایش 
حج��م صادرات نفتی و از طرفی دیگ��ر افزایش قیمت نفت 
ش��رایطی را فراهم کرده که ش��اهد رش��د مقطعی مناسبی 
باشیم، بنابراین تحقق رشد اقتصادی از طریق ایجاد و رونق 
سرمایه گذاری با وقفه چند ساله اتفاق می افتد. در شرایطی 
که طی سال های اخیر رشد سرمایه گذاری چه خارجی و چه 
داخلی، به میزانی که بتواند رش��د 7 درصدی سال گذشته را 

به همراه داشته باشد، وجود نداشته است. 
وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم تنها دس��تاوردی است 
که دول��ت یازدهم به آن افتخار می کن��د، تصریح کرد: اگر 
تحلیل دقیق تری از وضعیت و دالیل کاهش تورم ارائه شود 
آنگاه ش��اید بهتر بتوان پذیرفت کاه��ش تورم بیش از آنکه 
نتیج��ه برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری دولت باش��د، نتیجه 

سازوکارهای غیرسیاستی و غیرمدیریتی بوده است. 
وی ادامه داد: با وجود اینکه تورم اعالم شده توسط مرکز 
آم��ار ایران یک ت��ورم کمتر از 10 درصد را در س��بد کاالی 
خانوار نش��ان می دهد اما از دیدگاه کارشناس��ی، اگر ضریب 
اهمی��ت گروه های کاالی��ی را در تورم دو س��ال اخیر مورد 
بررس��ی قرار دهیم متوجه خواهیم ش��د ک��ه کاهش تورم 
طی دو س��ال اخی��ر بیش از آنکه در نتیج��ه روابط منطقی 
پارامترهای اقتصاد کالن باش��د، در نتیجه تأثیر بیش از حد 
بازار ب��ر برخی از گروه های کاالیی اس��ت که دارای ضریب 

اهمیت باالیی در میان گروه های کاالیی هستند. 
خدابخشی گفت: برای مثال با توجه به رکود حاکم بر بازار 
ساختمان و مسکن، این گروه کاالیی نه تنها با افزایش قیمت 
مواجه نب��وده بلکه گاهی با کاهش قیم��ت هم همراه بوده 
اس��ت، بنابراین با توجه به اینکه ضریب اهمیت س��اختمان 
و مس��کن با 36 درص��د دارای باالترین ضری��ب اهمیت در 
می��ان گروه های کاالیی اس��ت، کاهش قیمت ی��ا ثبات در 
قیمت های س��اختمان و مس��کن می تواند قیمت کل س��بد 
کاالیی خان��وار را تحت تأثیر قرار ده��د. البته گروه کاالیی 
خ��ودرو نیز وضعیتی همانند گروه کاالیی مس��کن دارد و با 
داشتن ضریب اهمیت باال در سبد مصرفی خانوار، تأثیر قابل 
توجه کاهش قیمت خودرو را بر غیرواقعی نشان دادن تورم 

عمومی نشان می دهد. 
عضو هیأت علمی دانش��گاه بوعلی س��ینا خاطرنشان کرد: 
با وج��ود اعالم نرخ تورم 10 درصدی طی ماه های گذش��ته 
از س��وی مرکز آمار ایران، مستندات این مرکز از گرانی های 
25 ت��ا 40 درص��دی کااله��ا و خدمات مصرفی حس��اس و 
اس��تراتژیک در سه س��ال اخیر حکایت دارد، بنابراین اعالم 
کاهش رسمی نرخ تورم در حالی  است که مردم این کاهش 
نرخ را خیلی در وضعیت خود احس��اس نمی کنند. عالوه بر 
آن باید بپذیریم که ش��رایط درآمدی عموم مردم به صورتی 
بوده که فضای خالی برای افزایش تورم باقی نگذاشته است، 

بنابراین این شرایط شمارش معکوس تورم را رقم زد. 
وی در پاس��خ به این س��وال که چرا با وج��ود وعده های 
اولیه رئیس جمهور اوضاع صنعت و تولید در ایران طی چهار 
س��ال اخیر روبه بهبود نرفت؟ خاطرنشان کرد: دالیل اصلی 
رک��ود در بخش های اقتصادی به وی��ژه بخش صنعت را باید 
در عدم توجه و حمایت دولت از تولیدکنندگان و بنگاه های 

اقتصادی جست وجو کرد. 
خدابخش��ی افزود: عدم تناس��ب نرخ س��ود بانکی و نرخ 
بازگش��ت س��رمایه و عدم تخصی��ص یارانه ه��ای تولید به 
بخش های اقتصادی از یک طرف و افزایش قیمت مواد اولیه 
تولیدکننده به علت مش��کالت ارزی از سوی دیگر عرصه را 
بر تولیدکنندگان تنگ و تنگ تر کرد تا جایی که تعداد قابل 
توجهی از این تولیدکنندگان تاب مقاومت نیاورده و تعطیلی 
بنگاه های شان را بر ادامه تحمل این وضعیت ترجیح دادند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تولیدکنن��دگان پس از اج��رای قانون 
هدفمن��دی یارانه ه��ا به حال خ��ود رها ش��دند، تصریح کرد: 
تولیدکنندگان هر آنچه را که مقرر ش��ده ب��ود به عنوان یارانه 
حمایتی از اجرای این سیاس��ت دریاف��ت کنند، در خواب هم 
ندیدند. در بیشتر کشورهای دنیا طرح های حمایتی و یارانه ای 
برای تولیدکنندگان بخش های اقتصادی درنظر گرفته می شود، 
در شرایطی که طی سال های اخیر نه تنها تولیدکنندگان مورد 
حمای��ت یارانه ای ق��رار نگرفتند بلکه با اجرای سیاس��ت های 

بازدارنده زمینه تعطیلی آنها فراهم شده است. 

خبر

اولویتهایدولتدوازدهم
ویژگیهایدولتآیندهچهبایدباشد؟

مهدی پازوکی می گوید: »مردم ایران با انتخاب مجدد حسن 
روحان��ی به عنوان رئیس جمهور دول��ت دوازدهم، بر تعامل با 

جهان توسعه یافته مهر تایید زدند.«
این کارش��ناس اقتصادی در گفت وگو ب��ا خبرآنالین گفت: 
»ب��ا تبریک به ش��یخ حس��ن روحانی، پیش��نهاد می کنم که 
دول��ت دوازدهم اولویت خود را بهبود فضای کس��ب و کار برای 

سرمایه گذاری قرار دهد.«
او ب��ا بی��ان اینکه بهبود فض��ای کس��ب و کارباید در اولویت 
برنامه ه��ای دولت دوازدهم قرار بگی��رد، عنوان کرد:»تا فضای 
کسب و کار بهبود نیابد، مشکل بیکاری کماکان پابرجا خواهد 
بود؛ برای افزایش سرمایه گذاری الزم است تولید ملی افزایش 
یابد، زیرا با افزایش تولید اس��ت که س��طح رفاه بیشتر شده و 

مشکل بیکاری هم حل خواهد شد.«
پازوکی تأکید کرد: »الزم اس��ت که دولت دوازدهم شفافیت 
را به اقتصاد ایران برگرداند و از س��ویی سیستم تصمیم گیری 

دولت باید شفاف شود.«
او اضاف��ه ک��رد: »دومی��ن حرک��ت دول��ت دوازده��م باید 
زمینه سازی ایجاد رقابت س��الم در اقتصاد باشد که این کار با 
جلوگیری از ترک تشریفات مناقصه ها برای نهادهای خاص که 
رقیب بخش خصوصی هستند، اجرایی می شود. دولت باید سعی 

کند زمینه را برای فعالیت اقتصادی بین بنگاه ها فراهم کند.«
این کارشناس اقتصادی س��ومین اولویت دولت دوازدهم را 
جلوگی��ری از انحصار ذکر کرد و گفت: »با ش��فافیت، رقابت و 
جلوگیری از انحصار می توان امی��دوار بود که اقتصاد ایران در 
پایان قرن 1300 می تواند آماده جهش های بزرگ برای توسعه 

باشد.«
او با بیان اینکه انحصار مانع توسعه کشور است، خاطرنشان 
کرد: »انحصار چه از سمت بخش دولتی، خصوصی یا خصولتی 
که باشد، سرمایه گذاری را در بنگاه ها و بخش خصوصی کاهش 
می دهد.« پازوکی عن��وان کرد: »مردم ای��ران خواهان تعامل 
بیش��تر با کشورهای توسعه یافته هس��تند؛ به نظر من ارتباط 
اقتصادی با کشورهای توسعه یافته برای اقتصادی که 30 سال 
از تکنولوژی دنیا عقب اس��ت، بسیار ضروری است؛ از آنجا که 
80 درصد GDP دنیا در اختیار کشورهای توسعه یافته است، 
ب��ه همین دلیل دولت دوازدهم باید تعامل خود را با این گروه 
کشورها بیشتر کند تا جذب سرمایه های خارجی امکان پذیرتر 

شود.«

خودتحریمیبهزیانکشوراست
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: »تفکر مخالف آقای 
روحانی عالقه چندانی به تعامل با کشورهای توسعه یافته نداشت 
و به همین دلیل مردم با مقایس��ه این دو تفکر در رقابت های 
انتخاباتی ترجیح دادند که تعامل با دنیا را جایگزین انزوا کنند.« 
او با تأکید بر اینکه خودتحریمی به زیان اقتصاد کش��ور تمام 
می شود، گفت: »آقای روحانی عالوه بر آنکه رئیس جمهور همه 
مردم اس��ت، باید آزادی های سیاسی و اقتصادی را به رسمیت 

بشناسد.«
این کارش��ناس اقتصادی با تاکید براینک��ه دولت دوازدهم 
باید جلوی رانت های اقتصادی را بگیرد، متذکر شد: »مخالفان 
تعامل با جهان، کسانی هستند که در سال های گذشته از رانت 

استفاده کرده و به ثروت های کالن رسیده اند.«
پازوک��ی دیگر اولویت اقتصادی دول��ت دوازدهم را برقراری 
انضب��اط پول��ی، مالی و بودج��ه ای ذکر کرد و گف��ت: »البته 
بخش��ی از انضباط پولی در حال اجراس��ت و بانک مرکزی در 
حال برقراری این نظم اس��ت. در بخش مالی نیز الزم است که 
بودجه ها به انضباط برس��ند و انبساط های بودجه ای کم شود. 
برای برقراری انضباط اداری نیز الزم است دولت سیستم اداری 
را به گونه ای اصالح کند که از ورود افراد ناکارآمد به بخش اداری 

کشور جلوگیری شود.«

انتخابتیماقتصادیکارآمد
همچنین هادی حق ش��ناس درباره مهم تری��ن اولویت های 
اقتصاد تا س��ال 1400 معتقد اس��ت: انتخاب مجدد حس��ن 
روحانی به عنوان رئیس جمه��ور دولت دوازدهم صرفا انتخاب 
یک ش��خص نیست، بلکه انتخاب مس��یری است که برتعامل 

سیاسی، اجتماعی و بین المللی تأکید دارد.«
این کارش��ناس اقتصادی ادامه می دهد: » از آنجا که دولت 
دوازدهم، ادامه دولت یازدهم اس��ت، توق��ع از دولت دوازدهم 
بیش��تر اس��ت؛ دولت دوازدهم باید در وهله اول حل مش��کل 

بیکاری و بهبود معیشت مردم را در دستور کار قرار دهد.«
وی اف��زود: »آق��ای دکتر روحانی بارها تاکی��د کرده بود که 
در ط��ول دول��ت یازدهم، تمام مدت مش��غول آوارب��رداری از 
خرابی های گذشته بوده است؛ بنابراین امروزدولت دوازدهم با 

بستری از اقتصاد باثبات و روبه رشد مواجه است.«
این کارش��ناس اقتصادی تصریح کرد: »دول��ت یازدهم در 
ش��رایطی س��رکار آمد که نرخ تورم بیش از 30درصد، رش��د 
اقتصادی منفی، فروش نفت یه زیر یک میلیون بشکه رسیده 
بود، نقل و انتقال پول به حداقل ممکن رسیده و از همه مهم تر 
تحریم های ناعادالنه حکمفرما بود. از سویی برخی تالطم های 
سیاس��ی و شکاف هایی در داخل کشور وجود داشت که ناشی 
از س��وء مدیریت ب��ود.« وی افزود: »این س��وء مدیریت موجب 
تالط��م در بازار مس��کن، کاال و حتی در روابط خارجی ش��ده 
بود؛ حال آنکه دولت یازدهم بعد از سه سال تالش، سال 96 را 
در شرایطی آغاز کرد که این تالطم ها از بین رفته و اقتصاد به 
ثبات رسیده است.« حق شناس با بیان اینکه این شرایط ثبات 
کار را برای دولت دوازدهم آس��ان تر کرده، عنوان کرد: »نتیجه 
ثباتی که ایجاد ش��د، سبب رشد اقتصادی و تعامل با دنیا شد 
که نتیجه این دو اتفاق در عرصه سیاست و اقتصاد سبب شده 

سرمایه اجتماعی بزرگی به نام اعتماد عمومی شکل بگیرد.«
وی نتیجه اعتماد شکل گرفته را عاملی برای اعتماد مجدد 
م��ردم به این دولت ذکر کرد و گف��ت: »با وجودی که اقتصاد 
ایران شاهد ثبات است اما مطالبه اصلی مردم بهبود معیشت و 

ایجاد اشتغال است. 
برای پاسخ به این مطالبه ها الزم است که برنامه دولت، تمرکز 
بر اجرای برنامه ششم باشد که در آن تصریح شده ساالنه 800 
هزار میلیارد تومان سرمایه جذب اقتصاد کشور شود.« مشاور 
اقتصادی رئیس س��ازمان بنادر و کش��تیرانی با تاکید بر اینکه 
جذب سرمایه داخلی و خارجی موجب افزایش تولید، اشتغال 
و رفاه عمومی ش��هروندان می ش��ود، خاطرنشان کرد: »راهکار 
مناس��ب برای تحقق این هدف، انتخاب تیم اقتصادی کارآمد 
و بهره ور اس��ت و اگر دولت دوازدهم بتواند نیروهای کارآمد را 
در بدنه دولت به کار بگیرد، با منابع موجود سرمایه گذاری هم 

می توان مشکالت فوری اقتصاد ایران را حل کرد.«
حق شناس یادآورشد: »هم اکنون دولت یازدهم، تجربه چهار 
سال اداره کشور را در اختیار دارد و لذا انتظار این است که آقای 
روحانی تیمی را برای مدیریت اقتصادی کشور انتخاب کند که 
سرعت بیشتری در حل فوریت های اقتصاد داشته باشد زیرا این 
دولت دیگر چالش سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی ندارد.«
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انتظار رونق در بازار بنفش مسکن
اعتم��اد قابل توجه قاطبه مردم به 
دول��ت تدبیر و امی��د، وظیفه وزارت 
راه و شهرس��ازی دولت دوازدهم را 
برای ایجاد ش��رایط رونق غیرتورمی 
در بازار مسکن به وجود آورده است. 
به گزارش ایس��نا، تأمین مس��کن 
برای تمامی اقش��ار جامعه از جمله 
ش��عارهایی ب��ود ک��ه کمابی��ش در 
صحبت های ش��ش نام��زد انتخابات 
ریاس��ت جمهوری دیده می شد، اما 
کمت��ر درخص��وص چگونگی تحقق 
این هدف ب��ا توجه به رک��ود فعلی 
بخش مس��کن، برنامه ارائه ش��د. به 
ه��ر ح��ال مباح��ث مط��رح در این 
زمینه به پایان رس��ید و حاال دولت 
تدبی��ر و امید با اتکا ب��ه اعتماد ۲۳ 
میلی��ون و ۵۰۰ ه��زار ایران��ی باید 
بتوان��د چهار س��ال آین��ده گام های 
مؤثری برای کاه��ش انتظار خانه دار 
 ش��دن خانواده ه��ای ایرانی از ۱۲ به 

۸  سال بردارد. 
بررس��ی ها حاکی از آن اس��ت که 
کش��ور ایران ط��ی س��ال های اخیر 
س��االنه حدود یک میلیون مس��کن 
نی��از دارد، ام��ا ای��ن ح��وزه تحت 
تأثی��ر اقدام��ات انبس��اطی درون و 
برون بخش��ی دولت های نهم و دهم 
سرانجام در انتهای سال ۱۳۹۱ وارد 
رکود شد. مجموعه عواملی همچون 
تزری��ق ۴۵ هزار میلیارد تومان برای 
رونق ساخت و س��از دولت��ی منجر به 
این ش��د که طی سال های ۱۳۸۴ تا 
۱۳۹۲ قیمت مس��کن ۵۰۰ درصد و 
قیمت زمین ۷۰۰ درصد رش��د کند. 
به همین دلیل فاصله ش��دیدی بین 
قدرت خرید مردم و قیمت مس��کن 
به وجود آمد که دولت یازدهم هرچه 
تالش ک��رد تا رق��م وام را باال ببرد، 
نتوانس��ت این فاصل��ه را کوتاه کند. 
با اینکه س��قف تس��هیالت از حدود 
۲۰ میلی��ون تومان ب��ه ۱۶۰ میلیون 
تومان رسید و س��ود آن پس از ۲۵ 
س��ال تک رقمی شد، اقس��اط باالی 
۲ میلی��ون تومان ب��رای متقاضیان 
س��نگین اس��ت و به همی��ن دلیل 
خ��روج مس��کن از رکود ب��ه تدریج 

اتفاق خواهد افتاد. 
آماره��ا ب��ر این نکت��ه تأکید دارد 
که اج��اره بین س��ال های ۱۳۸۴ تا 
۱۳۹۲ ح��دود ۳.۴ برابر ش��ده و از 
س��ال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ح��دود ۱.۵ 
برابر شده اس��ت. این نشان می دهد 
هم اکنون شاهد باثبات ترین قیمت ها 
برای بازار مسکن هستیم که مبنایی 
برای حرکت اصولی به س��مت آینده 
اس��ت. همچنی��ن ط��ی س��ال های 
۱۳۸۴ ت��ا ۱۳۹۲ قیم��ت زمی��ن از 
 مت��ری ۶۴۰ هزار توم��ان به متری 
۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر 
تهران افزایش یافته که ۷۰۰ درصد و 
مع��ادل ۸.۶ برابر افزای��ش قیمت را 
نش��ان می دهد، اما از سال ۱۳۹۲ تا 
۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزایش قیمت 

زمین هستیم. 
وزیر راه و شهرس��ازی این شرایط 
را ب��ه »بمب��اران« بخ��ش مس��کن 
توس��ط دولت ه��ای نه��م و ده��م 
تشبیه کرده اس��ت. عباس آخوندی 
ب��ا بی��ان اینک��ه در بخش مس��کن 
ویرانه ه��ای سیاس��ت های دولت  از 
گذش��ته آوارب��رداری کردیم، گفت: 
ه��ر کس��ی ک��ه در ای��ن دوره وزیر 
مس��کن می ش��د دو کار می توانست 
انجام دهد؛ ی��ک کار اینکه به همان 
سیاست عوام فریبانه قبلی ادامه دهد 

و ملت��ی را گرفتار کند و دیگر اینکه 
صادقانه ب��ا مردم صحبت کند. البته 
هزین��ه صداقت در ای��ن زمینه برای 
سیاس��تمدار بسیار بس��یار سنگین 

است. 
 ۲.۵ می ش��ود  گفت��ه  هم اکن��ون 
میلی��ون مس��کن خالی در کش��ور 
وجود دارد که منجر به حبس ۲۵۰ 
میلی��ارد دالر س��رمایه در این بازار 
ش��ده اس��ت. با این حال عمده این 
خانه ها در دسترس متقاضیان واقعی 
مس��کن قرار ن��دارد و تنها ش��اید با 
مالیات های سنگین بتوان بخشی از 
این تعداد را وارد بازار مصرفی کرد. 

از سوی دیگر بخش مسکن دارای 
رابطه پیش��ین با ۷۸ بخش اقتصاد و 
رابطه پس��ین با ۵۶ بخش اقتصادی 
با ضریب انتش��ار ۱.۲ است؛ یعنی به 
ازای هر یک اش��تغال ۱.۲ اش��تغال 
غیرمس��تقیم ایج��اد ش��ده اس��ت. 
همچنین س��هم مسکن و ساختمان 
در اش��تغال مستقیم کش��ور حدود 
۱۲ درص��د و تع��داد ش��اغالن ای��ن 
بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هس��تند. 
به همی��ن دلیل دول��ت می تواند از 
ظرفی��ت این بخش ب��رای خروج از 
رکود اس��تفاده کند، ام��ا طی چهار 
س��ال دولت یازدهم ب��ه جز تکمیل 
واحدهای مس��کن مهر، عماًل دولت 
نتوانس��ت تحرکی در بخش مسکن 
ایجاد کند. با این وجود مس��کن مهر 
به عن��وان یک��ی از دو ط��رح دیابتی 
دول��ت قبل حاال ب��ه روزهای پایانی 
خ��ود نزدیک ش��ده اس��ت. به طور 

کل��ی از ۲ میلیون و ۲۶۲ هزار واحد 
مس��کن مهر تاکنون ی��ک میلیون و 
۸۳۰ هزار واحد افتتاح ش��ده است و 
مابقی عمدت��ا در مرحله نازک کاری 
ق��رار دارد که مس��ئوالن وزارت راه 
و شهرس��ازی قول داده اند واحدهای 
بالمع��ارض را ت��ا پای��ان عمر دولت 
یازده��م تحوی��ل دهن��د. بنابرای��ن 
روزش��مار ب��رای مش��اهده اقدامات 
دولت برای رونق دهی به ساخت و ساز 

بخش خصوصی آغاز شده است. 
قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
نش��انه هایی از ورود بخش مس��کن 
ب��ه دوره پیش رون��ق دیده ش��د که 
با نزدیک ش��دن به زم��ان انتخابات 
فروکش کرد، اما پیش بینی می شود 
مج��ددا منحن��ی معام��الت رون��د 
صعودی به خ��ود بگیرد و نیمه دوم 
س��ال جاری رکود ۴.۵ س��اله بخش 

مسکن به پایان برسد. 
با اینک��ه در فروردین م��اه تعداد 
مس��کونی  آپارتمان های  معام��الت 
ش��هر ته��ران ۸.۵ درصد نس��بت به 
مدت مشابه سال قبل کاهش یافت، 
برآورده��ا این اس��ت که ای��ن نزول 
تحت تأثیر تعلی��ق معامالت به بعد 
از انتخابات صورت گرفته و مشتریان 
به مرور وارد بازار مصرف می ش��وند. 
بخش��ی از این مش��تریان ۱۶۵ هزار 
سپرده گذاری هس��تند که از طریق 
تس��هیالت صندوق پس انداز مسکن 
یکم اقدام به خرید مس��کن خواهند 
کرد. هم اکنون در این حساب رقمی 
حدود ۳۵۰۰ میلی��ارد تومان وجود 

دارد. این س��پرده ها تعهدی اس��ت 
و بان��ک موظ��ف اس��ت آن را انجام 
دهد. برآورد این است که ظرف یک 
س��ال آینده بانک بای��د دو برابر این 
رقم را تجهی��ز منابع کند و با اضافه 
کردن ۷۰۰۰ میلی��ارد تومان آن را 
به ح��دود ۱۰ هزار میلی��ارد تومان 
به بازار مس��کن تزریق شود. اهمیت 
این ۱۰هزار میلیارد تومان این است 
که متکی به بودجه دولت نیس��ت و 
توسط مردم انجام می شود، بنابراین 
توس��عه پایداری را تضمین می کند؛ 
زی��را تقاضاها ب��ه تدری��ج وارد بازار 
مسکن خواهند شد و شوک قیمتی 

ایجاد نخواهند کرد. 
دولت دو وظیفه را در این شرایط 
برعهده دارد؛ اول جلوگیری از جهش 
قیم��ت مس��کن و دوم رونق دهی به 
ساخت و س��از. در حال حاضر بخش 
مس��کن با پارادوکس  های آشکاری، 
در ه��ر دو مقول��ه عرض��ه و تقاض��ا 
روبه رو است. به عنوان نمونه براساس 
موجودی  س��ال ۱۳۹۵،  سرشماری 
مسکن کل کش��ور  )بدون احتساب 
واحده��ای مس��کونی خال��ی( بیش 
از ۲۲.۸ میلی��ون واح��د مس��کونی 
میلی��ون  تع��داد خان��وار ۲۴.۱۹  و 
واحد اس��ت. همچنین تراکم خانوار 
در واح��د مس��کونی، ح��دود ۱.۰۵ 
اس��ت. در حالی  که تعداد خانه های 
 خالی با بیش از ۵۵ درصد رش��د، از 
۱.۶۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ به 
۲.۵۸ میلیون واحد، در سال ۱۳۹۵ 

افزایش یافته است. 

عل��ی چگن��ی �  مدی��رکل دفت��ر 
برنامه ری��زی و اقتصاد مس��کن � در 
ای��ن ب��اره می گوید: به رغ��م وجود 
بیش از ۲.۵ میلیون واحد مس��کونی 
خالی در کش��ور، حدود ۳۰ درصد از 
جمعیت شهری کشور در بافت های 
غیررسمی  سکونتگاه های  و  فرسوده 
زندگ��ی می کنن��د و از دارا ب��ودن 
مس��کن مناس��ب، ایمن و بهداشتی 
رنج می  برن��د. همچنین در حالی  که 
بخشی از اقشار جامعه در مسکن های 
لوکس و با متراژ باال زندگی می کنند 
و نیز بخش قابل توجهی از واحدهای 
متقاضی  فاقد  گران قیمت،  مسکونی 
اس��ت، تقاضا برای مس��کن کوچک 
و ارزان قیم��ت ب��اال ب��وده و اقش��ار 
کم درآمد از تأمین مس��کن حداقلی 
عاج��ز هس��تند. این م��وارد گویای 
برخ��ی پارادوکس ه��ا در بازوه��ای 
عرضه و تقاضای مس��کن و نمونه  ای 
از نمود ناصحیح و احتمال برداش��ت 
آم��اری  ش��اخص  های  از  ناص��واب 
بخش مس��کن است )مشخصا تعداد 
خانه  های  خالی که تصور عدم نیاز به 
مس��کن را در کشور دیکته می  کند(. 
تظاهر ناصحیح ش��اخص های بخش 
مسکن می تواند سیاست گذاری را به 
مسیر نادرست معطوف کند و موجب 
هرج و مرج در نظام برنامه ریزی و در 
نهایت عدم احس��اس تعلق و آرامش 

در شهروندان شود. 
با این توصیف پیداست که اولویت 
س��اکنان  و  حاشیه نش��ینان  بای��د 
بافت های ناکارآمد باشند. مدیرعامل 
ش��رکت عمران و بهسازی شهری به 
اجرای بیش از ۲۷۹ پروژه نوسازی و 
بهسازی در مناطق کمتر برخوردار و 
ناکارآمد اشاره کرد و گفت: در دولت 
یازدهم طرح های پروژه محور، کمی، 
کالبد مبنا، غیر منعطف و بی توجه به 
خواس��ت و نیاز مردم کنار گذاش��ته 

شده است. 
از  یک��ی  ای��زدی  محمدس��عید 
گام های تحق��ق این هدف را تدوین 
برنامه جامع بازآفرینی ش��هری برای 
۲۷۰۰ محله عن��وان و تصریح کرد: 
در ۴۹۵ ش��هر مش��تمل بر ۶۰ هزار 
هکتار بافت های میانی بالغ بر ۱۰۰۰ 
محله، در ۱۶۸ ش��هر با وس��عت ۲۵ 
ه��زار هکت��ار بافت تاریخ��ی بالغ بر 
۶۰۰ محله و در ۹۱ ش��هر با وسعت 
۴۵ هزار هکتار سکونتگاه غیر رسمی 
و ۱۱۰۰ محل��ه و همچنی��ن تهی��ه 
برنام��ه عملیاتی برای ۲۷۲ محله در 
۸۳ ش��هر در سال ۱۳۹۵ )۵۸ محله 
تاریخی، ۲۷ محل��ه ناکارآمد میانی 
س��کونتگاه های  در  محل��ه   ۱۸۷ و 
غیر رسمی( مطالعات دقیقی صورت 

گرفت. 
برنامه دیگ��ر دولت برای کمک به 
اقشار پایین، مسکن اجتماعی است 
که اس��فندماه سال گذشته جزییات 
آن ابالغ ش��د. بنیاد مس��کن انقالب 
اسالمی در دو قالب مسکن حمایتی 
)کمک به س��اخت و خرید مس��کن 
ملک��ی و کمک بالعوض( و مس��کن 
اجتماعی )کمک به س��اخت مسکن 
اس��تیجاری، پرداخت کمک اجاره و 
وام قرض الحس��نه( باید این طرح را 
پیش ببرد ک��ه در مجموع به تأمین 
ساالنه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اقدام 
خواه��د کرد. مابقی ساخت و س��ازها 
باید توس��ط بخش خصوص��ی انجام 
ش��ود که نهادهای مالی باید وظیفه 
شارژ و تأمین نقدینگی آن را برعهده 

بگیرند. 

اولویت های دولت دوازدهم در حوزه مسکن چیست؟

در  ک��ه  ای��ران  هوای��ی  ن��اوگان 
ط��ول چند دهه گذش��ته ب��ه دلیل 
تحریم ه��ای دوجانب��ه ای ک��ه علیه 
کش��ور اعمال ش��ده بود، عماًل توان 
خرید هواپیماهای نوساز را از دست 
داده و نس��بت به انجام مذاکرات نیز 
ناتوان شده بود حاال و در طول کمتر 
از ۲۰ ماه آین��ده می تواند با انقالبی 
جدی��د روب��ه رو ش��ود.  ب��ه گزارش 
ایس��نا، پس از اجرایی ش��دن برجام 
و ق��رار گرفتن بند لغ��و تحریم های 
هوای��ی ایران در ای��ن توافق بزرگ، 
عماًل شرایط برای ایرالین های ایرانی 
فراهم شد تا بتوانند به طور مستقیم 
با هواپیماسازان بزرگ جهان مذاکره 
کنند.  پس از چند ماه مذاکره مداوم 
س��رانجام ایران ایر به عنوان نخستین 
ایرالی��ن ایران��ی توانس��ت مذاکرات 
خ��ود را ب��ا س��ه ش��رکت ایرباس، 
بویین��گ و ATR به پایان برس��اند 
ت��ا روند تحوی��ل هواپیماهای جدید 
به کش��ور پس از مدت ه��ا توقف از 

سرگرفته شود. 
پ��س از نهایی ش��دن مذاکرات با 
ایرباس ابتدا این ش��رکت سه فروند 
هواپیم��ای ۳۲۱ و ۳۳۰ ب��ه ای��ران 

تحوی��ل داد و پ��س از آن ش��رکت 
ATR نی��ز با نهایی کردن مذاکرات 
۱۵ ماه��ه خ��ود در ی��ک روز چهار 
هواپیما به ناوگان کشور اضافه کرد. 
البته این موضوع براساس گفته های 
مدیرعامل ایران ای��ر صرفاً آغاز روندی 
طوالن��ی اس��ت که در ط��ول ۲۰ ماه 
آین��ده یعن��ی ماه های باق��ی   مانده از 
س��ال ۲۰۱۷ و ۱۲ ماه س��ال ۲۰۱۸ 
ادام��ه پیدا خواهد ک��رد. در طول این 

۲۰ ماه ایران انتظ��ار دارد حدودا ۳۲ 
فروند هواپیما از این سه شرکت بزرگ 
هواپیماساز جهان تحویل بگیرد.  طبق 
برآورده��ای صورت گرفته در س��ال 
۲۰۱۷ ب��ه ایران ایر ۹ هواپیمای جدید 
 ،ATRتحویل خواهد ش��د. ش��رکت
پن��ج فروند هواپیمای دیگر را با هدف 
توسعه و تجهیز ناوگان برد کوتاه ایران 
به ایران ایر تحوی��ل می دهد و ایرباس 
نی��ز تحویل چه��ار فرون��د هواپیما از 

خان��واده ۳۲۰ را در دس��تور کار خود 
قرار خواهد داد. 

در سال ۲۰۱۸ تعداد هواپیماهای 
تحویل��ی به ایران به عدد ۲۳ خواهد 
رس��ید. در این س��ال طبق توافقات 
صورت گرفته ایرب��اس به ایران پنج 
فروند هواپیمای ۳۲۱ و چهار فروند 
هواپیمای ۳۳۰ تحویل خواهد داد. 

همچنین براس��اس قرارداد نهایی 
با ش��رکت ATR این هواپیماس��از 

ایتالیایی – فرانس��وی تا پایان سال 
۲۰۱۸ بای��د قرارداد خ��ود را به طور 
کام��ل اجرای��ی کند. از ای��ن رو ۱۱ 
هواپیمای باقی مانده در سال آینده 

میالدی تحویل خواهد شد. 
در کن��ار اینه��ا از آوری��ل س��ال 
آینده ش��رکت بویینگ نیز نخستین 
هواپیم��ای خ��ود را از خانواده ۷۷۷ 
ب��ه ایران ای��ر تحویل می ده��د و تا 
پایان س��ال ۲۰۱۸ تعداد هواپیمای 
تحویل شده به ایران را به سه فروند 
خواهد رس��اند.  پس از آنکه ایران ایر 
به مدت ۲۰ سال امکان خرید حتی 
یک فروند هواپیمای نو را پیدا نکرده 
بود، موفق ش��دیم در طول ماه های 
گذش��ته هفت فرون��د هواپیمای نو 
تحویل بگیریم و انتظار داشته باشید 
که در ۲۰ م��اه آینده ۳۲ هواپیمای 
نو دیگر نیز وارد ناوگان  هوایی ایران 
ش��ود. این اتفاق بزرگ که می تواند 
س��ن ناوگان ایران را به ش��کل قابل 
توجهی کاهش دهد زیر سایه اجرای 
توافق هسته ای اتفاق افتاده که البته 
می تواند در آینده نزدیک با همراهی 
دیگ��ر ایرالین ها به انقالبی بزرگ در 

صنعت هوایی ایران منجر شود. 

رکوردشکنی ناوگان هوایی ایران ادامه دارد

ورود 3۲ هواپیما به کشور در ۲۰ ماه آینده

صـادرات

رئیس مرکز ملی فرش از پرداخت 5۰ میلیارد وام 
ارزان خبر داد

حل مشکل صادرات فرش به آمریکا
در میان افت و خیزهایی که در س��ال های گذشته بازار 
ف��رش تجربه کرده، رئیس مرک��ز ملی فرش بهترین اتفاق 
در این حوزه را رفع تحریم صادرات این محصول به آمریکا 
دانس��ت و اعالم کرد که مشکالت صادرات فرش دستباف 

به آمریکا برطرف شده است. 
حمی��د کارگر در گفت وگو با ایس��نا، با بی��ان اینکه باید 
وج��وه مثبت افت و خیزهای حوزه فرش را در نظر گرفت، 
اظهار کرد: در میان وقایعی  که حوزه فرش در این س��ال ها 
تجرب��ه ک��رد، مهم ترین آن رفع تحریم ص��ادرات فرش به 
آمریکا به عنوان بزرگ ترین کشور واردکننده فرش در دنیا 

بود. 
وی ادامه داد: تحریم ه��ای ظالمانه تا پیش از این باعث 
شده بود بزرگ ترین بازار فرش جهان را از دست دهیم، اما 
با کوشش��ی که دولت برای به ثمر نشستن برجام به خرج 
داد در بن��د ۲۲ این توافق به صراح��ت به لغو تحریم های 
صادرات فرش دس��تباف اشاره ش��د، به طوری که در سال 
۱۳۹۵ بی��ش از ۹۰ میلی��ون دالر از ایران به مقصد آمریکا 

فرش دستباف صادر شد. 
رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به تأثیرات عملکرد 
دولت یازدهم تصریح کرد: در این دوره چهار س��اله شاهد 
بودی��م که مواد اولیه بافت فرش دس��تباف نه تنها با گرانی 
مواجه نش��ده اس��ت، بلکه در مواردی کاهش قیمت را نیز 
تجربه کرد، به گونه ای که در مواردی مانند پنبه، ابریش��م 
و پش��م ش��اهد افزایش های ناگهانی قیمت مانند آنچه در 

دولت های پیش رخ می داد نبودیم. 
کارگر دیگر دس��تاورد حوزه ف��رش در دولت یازدهم را 
دفاع از نام و نش��ان فرش دس��تباف ایران��ی عنوان کرد و 
  )WIPO( اف��زود: ۲۲ منطقه فرش دس��تباف ای��ران در
سازمان جهانی مالکیت فکری به ثبت قانونی رسیده است. 
وی ادام��ه داد: در این زمینه از دیگ��ر ثبت های قانونی 
هم اس��تفاده شد و به عنوان مثال شهر تبریز به عنوان شهر 

جهانی بافت فرش به ثبت جهانی رسید. 
رئیس مرکز ملی فرش ایران همچنین با اش��اره به اینکه 
ح��وزه آموزش از جمله موضوعات مورد فعالیت مرکز ملی 
فرش بود، اظهار کرد: در دوره گذشته تاکنون ۱۰۵۵ دوره 
عمومی بافت فرش و ارتقای مهارت بافندگان برگزار ش��د 
ک��ه در مجموع ۴میلیون و ۴۷۶ هزار و ۵۶۷ نفر س��اعت 
آم��وزش ص��ورت گرفت و در ح��وزه دوره های آموزش��ی 
تخصصی نیز دوره هایی برای مربیان، طراحان و نقاش��ان، 
رفوگ��ران و بازاریابان این حوزه برگزار ش��د که تعداد آنها 
به ۱۵۷ عدد و ۱۶۰ هزار و ۷۶۰ دوره س��اعت نفر آموزش 

رسید. 

نقدینگی در حوزه فرش به سمت کارآفرینی هدایت 
شد

کارگ��ر در ادامه با بیان اینکه موضوع ارائه  تس��هیالت به 
فعاالن ح��وزه تولید فرش یکی از اقدام��ات مؤثر در دولت 
یازده��م بود، تصریح کرد: قبل از این دولت عموما نقدینگی 
و تس��هیالتی ک��ه تزریق می ش��د به کارگاه ه��ای زودبازده 
می رس��ید یا به صورت نقدینگی مستقیم به قالیبافان ارائه 
می شد که در مجموع با انحرافاتی در نحوه هزینه کرد مواجه 
بود که از آن ثمره چندانی حاصل حوزه فرش نش��د، اما در 
چهار سال گذش��ته با تفاهمی که میان صندوق کارآفرینی 
 امید و س��ازمان ملی فرش ایران ص��ورت گرفت نزدیک به 
۵۰ میلی��ارد تومان وام ارزان قیم��ت ۴ درصد به کارآفرینان 

حوزه فرش ارائه شد.
 

هنوز تعدادی از قالیبافان بیمه ندارند
وی افزود: موضوع دیگر که باید به آن توجه ش��ود بهبود 
اوضاع معیش��تی فعاالن قالیباف اس��ت و ب��ا توجه به اینکه 
هنوز بخش��ی تحت پوش��ش بیمه اجتماعی نیس��تند، الزم 
اس��ت دولت اعتباری را برای ایجاد پوشش بیمه ای در نظر 

بگیرد.
 

باید بازارهای سنتی احیا شوند
رئیس مرک��ز ملی فرش ایران با تأکید ب��ر اینکه نباید از 
بازارهای سنتی غافل شد، عنوان کرد: با آنکه صادرات ایران 
به آمریکا در حوزه فرش افزایش مناس��بی داش��ته است اما 
متأس��فانه بخشی از بازارهای س��نتی را نادیده گرفتیم، در 
حالی  که نباید از آنها غافل می شدیم و نیاز است با تبلیغات 
گس��ترده و ابزارهایی مثل شرکت یا برگزاری نمایشگاه ها و 
اعزام یا پذیرش هیات های تجاری بتوانیم بازارهای س��نتی 
مانند آلمان، کشورهای عربی و برخی کشورهای اروپایی را 

مجددا احیا کنیم. 
کارگر افزود: این در حالی اس��ت که بازار سنتی ما نیز به 
دالیلی با رکود مواجه اس��ت و رونق خرید فرش دس��تباف 
از می��ان رفته و این انتظار وجود دارد که دولت نس��بت به 
حمایت برای فروش فرش دس��تباف در داخل و البته بهبود 

اوضاع معیشتی مردم اقدامات مؤثری را انجام دهد. 

قطع واردات بنزین چند میلیارد تومان سود دارد؟ 
طبق آخرین آمار اعالم شده، فاصله بین تولید و مصرف 
بنزی��ن در ای��ران ح��دود ۱۲ میلیون لیتر اس��ت که این 
فاصله با واردات بنزین پر  می شود؛ وارداتی که طبق گفته 
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران با توجه 
به راه اندازی فاز نخس��ت ستاره خلیج فارس تا پایان فصل 
بهار متوقف ش��ده و باعث جلوگیری خروج ارز از کش��ور 

خواهد شد. 
منصور ریاحی در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به آخرین 
میزان تولید و مصرف بنزین در کش��ور اظهار کرد: در حال 
حاضر تولی��د بنزین حدود ۶۷ میلیون لیتر و مصرف بنزین 
ح��دود ۷۸ میلیون لیتر اس��ت، به عب��ارت دیگر حدود ۱۲ 

میلیون لیتر فاصله تولید و مصرف بنزین در کشور است. 
وی افزود: امس��ال با توجه به سیاس��ت های وزارت نفت و 
شخص وزیر نفت هدف این است که با به مدار آمدن فاز اول 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس ۴میلیون لیتر نفت گاز و ۱۲ 
میلیون لیتر بنزین یورو۴ به تولید کش��ور اضافه و در نتیجه 
واردات بنزین قطع ش��ود. این ه��دف در فصل بهار محقق 
می شود و کشور شهد ش��یرینی تولید ستاره خلیج فارس را 

می چشد. 
مدیرعامل ش��رکت پخش فرآورده های نفتی ایران به این 
سوال که قطع واردات بنزین چقدر برای کشور سود خواهد 
داش��ت، پاس��خ داد: نرخ بنزین فوب متغیر اس��ت و قیمت 
تمام ش��ده برای ما ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان است و ایران ۱۲ 

میلیون لیتر بنزین با این قیمت وارد می کند. 
براس��اس این گ��زارش، با توجه به ن��رخ عرضه بنزین در 
ایران، قطع واردات بنزین بین ۶ میلیارد تومان تا ۸ میلیارد 

و ۴۰۰ میلیون تومان برای کشور سود به همراه دارد. 

واردات

خبر

بیشترین محصول وارداتی به ایران 
چیست؟ 

مروری بر آمارهای کلی گویای آن اس��ت که در نخستین 
ماه س��ال جاری میزان واردات کشور رقمی حدود ۲میلیون 
و ۹۱ ه��زار ت��ن ب��وده که ارزش��ی مع��ادل ۲۳۴۸ میلیون 
دالر داش��ته اس��ت که به ترتیب ذرت دامی، برنج، وس��ایل 
نقلیه موتوری و کنجاله س��ویا بیش��ترین واردات را به خود 

اختصاص داده اند. 
به گزارش ایس��نا، آمارهای رسمی منتشر شده گویای آن 
است که تا پایان فروردین ماه سال جاری تراز تجاری کشور 

به رقم مثبت ۳۷۵ میلیون دالر رسیده است. 
اما طی این مدت بیش��ترین واردات ایران مربوط به ذرت 
دامی بوده و در این زمینه ۶۶۲ هزار تن کاال به ارزش ۱۴۴ 
میلیون دالر وارد مرزهای کش��ور ش��ده که واردات این کاال 
در مجم��وع ۶.۱۲ درصد از س��هم واردات کش��ور را به خود 

اختصاص داده است. 
پ��س از ذرت دامی، برنج در رتب��ه دوم اقالم وارداتی قرار 
گرفته و به این ترتیب ۷۴ میلیون دالر ارز برای واردات این 
کاال از کش��ور خارج شده اس��ت. آمارها گویای آن است که 
حج��م وزنی واردات این کاال نی��ز ۸۵ هزار تن بوده که این 
س��هم ۴.۰۸ وزن کل واردات کش��ور را در برمی گیرد. سهم 
ارزشی واردات برنج هم معادل ۳.۱۴ درصد از کل ارزی را که 

برای واردات از کشور خارج شده شامل می شود. 
اما در رده س��وم واردات فروردین ماه امسال وسایل نقلیه 
موتوری با حجم س��یلندر ۱۵۰۰ سی سی تا ۲۰۰۰ سی سی 
جای گرفته اند که در این حوزه کاالیی حدود ۳۰۰۰ تن و با 

ارزش ۶۴ میلیون دالر وارد کشور شده است. 
کنجاله س��ویا در رده چهارم کاالهای وارداتی کشور قرار 
گرفته و ۱۴۴ هزار تن کنجاله در این مدت وارد کشور شده 
و حدود ۵۷ میلیون دالر ارز به واسطه واردات کاال از کشور 
خارج شده است. همچنین س��هم وزنی این کاال از مجموع 

واردات ۶.۹ درصد بوده است. 
در رده پنجم واردات موز س��بز تازه یا خش��ک کرده قرار 
می گی��رد که واردات این کاال نی��ز رقمی حدود ۵۰ میلیون 
دالر ارز از کشور خارج کرده و وزن کاالی وارد شده معادل 
۶۵ هزار تن ارزیابی ش��ده اس��ت. البت��ه در مجموع از کل 
ارزش واردات کش��ور ۲.۱۲ درصد ب��ه واردات موز اختصاص 

داشته است. 
اما رده  بعدی جدول واردات فروردین ماه به اجزا و قطعات 
نواق��ل روی خ��ط راه آهن اختصاص دارد ک��ه در این حوزه 
۱۰۰۰ تن کاال به ارزش ۴۳ میلیون دالر وارد کش��ور شده 
اس��ت. لوبیای س��ویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده 
در رده هفت��م جدول واردات کش��ور ق��رار دارد و ۶۵ هزار 
تن کاال به این ترتیب با ارزش ۴۲ میلیون دالر وارد کش��ور 

شده است. 
همچنین قطعات بی اس��تخوان منجمد از نوع گاو در رده 
بعدی جدول واردات فروردین م��اه قرار می گیرد که در این 
زمینه نیز ۱۰ ه��زار تن کاال به ارزش ۳۹ میلیون دالر وارد 

مرزهای کشور شده است. 
ام��ا اگر مجموع واردات کش��ور را در نظر بگیریم طی این 
مدت کاالهای واس��طه ای بیشترین حجم وزنی واردات را به 
خ��ود اختصاص داده اند و به این ترتیب یک میلیون و ۸۳۵ 
هزار تن کاالی واس��طه ای وارد کشور شده است که از نظر 
ارزش نیز این کاالها رقمی معادل ۱۵۷۷ میلیون دالر ارزش 
داش��ته و ۸۷.۸ درصد از س��هم وزنی و ۶۷.۱۴ ارزش دالری 

واردات فروردین ماه را به خود اختصاص می دهد. 
پ��س از آن کاالهای مصرفی با حج��م ۲۱۹ هزار تن و با 
ارزش ۴۱۰ میلیون دالر در مجموع ۱۰.۴۹ درصد از س��هم 
وزنی واردات کش��ور و ۱۷.۴۶ درصد از ارزش ارزی آن را به 

خود اختصاص داده اند. 
کااله��ای س��رمایه ای نی��ز در آخری��ن رده واردات قرار 
می گیرن��د و ب��ه این ترتیب در نخس��تین ماه س��ال جاری 
۳۶هزار تن کاالی س��رمایه ای ب��ه ارزش ۳۶۲ میلیون دالر 
وارد مرزهای کش��ور ش��ده که س��هم وزنی ای��ن کاالها از 
مجموع واردات کشور ۱.۷۱ درصد بوده و سهم ارزی آن نیز 

۱۵.۴۰ درصد ارزیابی شده است. 

فهرست ۱۸ برند سیگار قاچاق اعالم شد
رئی��س مرکز برنامه ری��زی و نظارت بر دخانیات کش��ور 
فهرست ۱۸ نشان تجاری سیگارهای قاچاق را اعالم کرد. 

به گ��زارش ایس��نا، علی اصغر رم��زی با بی��ان اینکه در 
س��ال گذشته فهرس��ت ۲۰ برند س��یگار قاچاق بدون اخذ 
مج��وز برای تولید یا واردات در ب��ازار که به صورت قاچاق 
عرضه می ش��د اعالم ش��ده بود، اظهار کرد: انتشار فهرست 
س��یگارهای قاچاق موجب آگاهی مردم جهت عدم خرید و 
مصرف آنها به دلیل مضر بودن آنها و تشدید برخورد با این 
نام و نشان های قاچاق توسط دستگاه های نظارتی می شود. 
وی گف��ت: اخیراً در کارگروه تخصصی مربوطه در س��تاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز مقرر شد فهرست یاد شده به روز 
ش��ود و اقالم��ی که حجم قاچ��اق آنها قابل توجه اس��ت و 
فاقد مجوز واردات یا تولید هس��تند، تهیه و به دستگاه های 

ذی ربط ابالغ شود. 
رئی��س مرکز برنامه ری��زی و نظارت بر دخانیات کش��ور 
همچنین به مصرف کنندگان سیگار هشدار داد سیگارهای 
قاچ��اق ک��ه ب��دون کنترل ه��ای آزمایش��گاهی وارد بازار 
می ش��وند، درصد مواد مضر آنها کنترل نمی ش��ود و عمدتا 
دارای برگ های توتون با سموم دفع آفات نباتی باال هستند. 
وی تصریح کرد: کارخانه های معتبر مجاز به اس��تفاده از 
این برگ های توتون نیستند و توسط کارخانه های غیر مجاز 
در برخی کش��ورها از جمله برخی کش��ورهای همسایه ما 
خری��داری و اقدام به تولی��د برندهای جعلی س��یگارهای 
متف��اوت که برنده��ای معروف و گران قیمت را نیز ش��امل 

می شود، می کنند. 
رمزی خاطرنش��ان کرد: این نوع سیگارها دقیقا با همان 
دس��تگاه های پیش��رفته کارخانه های اصلی تولید و بس��یار 
مش��ابه برند اصلی هس��تند و ب��رای مصرف کننده غیر قابل 
تشخیص اس��ت، ولی در حال حاضر مالک تشخیص اصلی 
یا قاچاق بودن س��یگارها داش��تن پیام و تصویر بهداش��تی 
است و سیگارهایی که تصویر بهداشتی مانند تصویر ریه یا 

چکمه یا . . . را ندارند قاچاق تلقی می شوند. 
رمزی با بیان فهرس��ت یاد ش��ده اصالح و اقالمی که در 
حال حاض��ر فاقد مج��وز واردات یا تولید هس��تند، افزود: 
قاچ��اق این س��یگارها قابل توجه اس��ت و در قالب ۱۸ نام 
نش��ان تجاری  )برند( به عنوان سیگارهایی که قطعاً قاچاق 
محس��وب می شوند به دس��تگاه های نظارتی از سوی ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ابالغ ش��ده تا در س��طح 
بازار و عرضه برخورد قانونی با ش��دت بیش از پیش صورت 

گیرد. 



ب��ا وج��ود آغ��از تعیی��ن تکلیف 
منحل��ه  تعاون��ی  س��پرده گذاران 
فرش��تگان، تجمعات همچنان ادامه 
دارد. این بار تقاضای دریافت س��ود 
وجوه��ی که در این تعاونی س��پرده 
ش��ده بود عامل اعت��راض ذی نفعان 
است. با این حال عدم پرداخت سود 

نیز ماجرای خاص خود را دارد. 
به گزارش ایس��نا، س��رانجام بعد 
از چن��د م��اه درگی��ری و تجم��ع 
س��پرده گذاران تعاونی های کاسپین 
و انج��ام امور مربوطه این مؤسس��ه، 
سپرده گذاران  تکلیف  تعیین  فرآیند 
آن آغاز ش��د، البته باید یادآور ش��د 
از هش��ت تعاون��ی که ب��ه مجموعه 
کاس��پین پیوس��ته و در پایان سال 
۱۳۹۴ مجوز فعالیت دریافت کردند، 
این تعاونی بزرگ فرش��تگان بود که 
به دلیل حجم ب��االی بدهی همواره 
بیش��ترین تجمع سپرده گذاران را به 
همراه داش��ته و عمده مشکالتی که 
کاس��پین را درگیر کرد از این محل 

نشأت می گرفت. 
به هر صورت در فرآیند ساماندهی 
تعاونی های کاس��پین ق��رار بود که 
در رأس تعاونی ه��ای منحل��ه هیأت 
تصفی��ه تش��کیل ش��ده ت��ا وظیفه 
تقوی��م و ارزیاب��ی دارایی ها و تعیین 
میزان بده��ی تعاونی ه��ا را برعهده 
گرفته و س��پس از مح��ل دارایی ها، 
بدهی ه��ای تعاونی پرداخت ش��ود. 
از این رو قرار ش��د در ص��ورت برابر 
بودن دارایی ها و بدهی های تعاونی، 
دارایی ها و بدهی های تقویم شده به 
مؤسسه کاس��پین منتقل شده و در 
صورت کس��ری دارایی ها سهامداران 
و مدی��ران تعاونی موظفند کس��ری 

مربوطه را تأمین کنند. 
اما در جریان س��اماندهی کاسپین 
م��واردی پیش آمد که این روند را با 
مش��کالتی مواجه کرد و در مجموع 
پرداخت سپرده ها و به تبع آن سود 
وج��وه س��پرده گذاران تعاونی ه��ای 
زیرمجموعه با مشکل مواجه شد. در 
آن زم��ان گفته می  ش��د که با توجه 
ب��ه کمب��ود نقدینگی که کاس��پین 
ب��ا آن مواجه اس��ت بع��د از نقل و 
انتقال دارایی ه��ا و تأمین نقدینگی 
الزم احتم��اال در مورد س��ود معوق 
شده س��پرده گذاران در دوره ای که 
کاسپین با حواش��ی مواجه شده نیز 

تصمیم گیری خواهد شد. 
به ه��ر صورت ب��ا تعیین وضعیت 
دارای��ی و بده��ی اکث��ر تعاونی ها و 
انتق��ال بخ��ش عم��ده ای از دارایی 
فرش��تگان به کاس��پین، ب��ا تصمیم 
ق��وه قضاییه  مش��ترکی که اخی��راً 
 ۲۸ از  گرفتن��د  مرک��زی  بان��ک  و 
گذش��ته(  )هفت��ه  اردیبهش��ت ماه 
تعیین تکلیف سپرده گذاران تا سقف 
۱۰میلیون تومان تعاونی فرش��تگان 

آغاز شد. 
بر این اس��اس ح��دود ۴۰۰ هزار 
نفر ک��ه تا س��قف ۱۰میلیون تومان 
سپرده داش��تند در اولویت پرداخت 
قرار گرفتند ک��ه با اتمام این مرحله 
ت��ا ۸۷درصد س��پرده گذاران تعیین 
تکلی��ف می ش��دند، همچنی��ن قرار 
ش��د از نهم خردادماه سپرده گذاران 
تا سقف ۲۰میلیون تومان در مرحله 
پرداخت ق��رار گیرند که در مجموع 
۹۰ درصد س��پرده گذاران فرشتگان 

تعیین تکلیف می شوند. 
با این ح��ال طی روزهای اخیر که 

پرداخت وجوه سپرده گذاران هم آغاز 
شده، باز هم به تازگی بخشی از آنها 
مقابل مؤسسه کاسپین تجمع کردند 
و البته از جمله کس��انی هستند که 
در مرحله  پرداخت ق��رار دارند. آنها 
نس��بت به عدم پرداخت وجوه سود 
خود طی زمانی که گذش��ته اعتراض 
دارند؛ ظاهراً منابعی که در حس��اب 
آنها وجود دارد با کسر سود پرداختی 
از زمانی مش��خص به آنها اختصاص 
می یاب��د. برای��ن اس��اس س��ودهای 
پرداخت شده از زمان انحالل تعاونی 
فرش��تگان یعن��ی ش��هریور ۱۳۹۴ 
تاکنون کس��ر خواهد شد و پرداختی 

در این باره وجود ندارد. 
ب��ه دنبال ای��ن تجمع، مؤسس��ه 
کاس��پین طی اطالعیه ای اعالم کرد 
با اینکه جمعی از س��پرده گذاران در 
مقابل شعب کاسپین و دفتر مرکزی 
آن نسبت به حذف س��ود سپرده ها 
اعت��راض کرده اند، ام��ا این تصمیم 
توس��ط مدیرعام��ل و هیأت مدی��ره 
مؤسس��ه کاس��پین ص��ورت نگرفته 
اس��ت و هیأت مدیره ت��الش خود را 
برای صیانت از س��ود و اصل سپرده 

مشترکان به کار خواهد گرفت. 
بع��د از این اع��الم کاس��پین که 
مدعی می شد هیأت مدیره کنونی یا 
قبلی این مؤسس��ه در قطع پرداخت 
س��ود دخالتی نداش��ته اند ماجرا از 

منابع دیگر نیز پیگیری شد. 
ظاهراً از ش��هریورماه سال ۱۳۹۴ 
که تعاونی فرشتگان و تعداد دیگری 
از تعاونی ه��ا در فرآیند س��اماندهی 
ق��رار گرفته و قرار ش��ده تحت یک 
مجموعه باش��ند، ای��ن تعاونی اعالم 
انحالل داش��ته و فعالیت آن متوقف 

می شود. با این وجود همچنان سود 
به سپرده گذاران پرداخت می شده و 
در ادامه هم وقت��ی که زیرمجموعه 
کاسپین قرار می گیرد پرداخت سود 
ادامه داش��ته اس��ت. ای��ن برخالف 
ضواب��ط بانکی بوده اس��ت، چرا که 
در ای��ن دوره فعالیت��ی در تعاون��ی 
فرش��تگان انجام نمی ش��د ک��ه قرار 
باش��د س��ودی در نتیجه آن حاصل 

شده و به آنها پرداخت شود. 
این در حالی است که اخیراً فرشاد 
حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی 
نیز در اش��اره ای که به برخی تخلفات 
این تعاونی ها داش��ت موضوع سود را 
نیز مورد توج��ه قرار داده و گفته بود 
ک��ه پرداخت س��ودهای غیرواقعی از 
جمله مواردی بود که ناشی از فعالیت 
عملیاتی تعاونی ها نبوده بلکه از محل 
وجوه س��پرده گذاران جدید، سود به 
سایر سپرده گذاران پرداخت می شود. 
در ای��ن حالت با توجه ب��ه اینکه 
فعالیتی وجود نداش��ت، برداشت از 
حس��اب س��پرده گذاران جدید برای 
پرداخت س��ود سایر س��پرده گذاران 
خود از عوامل افزایش زیان انباش��ته 
تعاونی فرش��تگان ش��ده و کار را به 
جایی رساند که براساس اعالم قبلی 
دادستان تهران بدهی بالغ بر ۴۰۰۰ 
میلیارد تومان گریبان این تعاونی را 
گرفت. در این ش��رایط س��ود نه تنها 
تعل��ق نمی گیرد بلک��ه فقط خالص 
آورده سپرده گذاران به آنها پرداخت 
می ش��ود چرا که اصاًل فرشتگان که 
کاس��پین  مجموعه  تح��ت  اکن��ون 
ق��رار دارد منابع م��ازادی ندارد که 
قرار باش��د حتی برای دوران پس از 
انحالل، س��ود س��پرده های قبلی را 

پرداخت کند. 
از س��وی دیگ��ر ی��ک حس��اب و 
کتاب س��اده نش��ان می دهد که اگر 
به اس��تناد اع��الم دادس��تان تهران 
بده��ی فرش��تگان ۴۰۰۰ میلی��ارد 
توم��ان باش��د و در س��وی دیگر با 
اعالم اخی��ر بانک مرک��زی تاکنون 
۲۵۰۰ میلی��ارد تومان از دارایی های 
فرش��تگان  منحل��ه  تعاونی ه��ای 
شناس��ایی ش��ده که قابل انتقال به 
کاس��پین باش��د و همچنین ارزیابی 
ح��دود ۶۰۰میلیارد توم��ان دیگر از 
دارایی ها نی��ز به زودی تمام ش��ود، 
در مجموع ای��ن دارایی را به ۳۱۰۰ 
میلیارد تومان افزای��ش خواهد داد. 
در ای��ن حالت ح��دود ۹۰۰ میلیارد 
توم��ان دیگر ب��رای تس��ویه بدهی 
۴۰۰۰ میلی��اردی فاصله وجود دارد 
که باید با تبدیل امالک و دارایی های 
دیگر فرشتگان آن را محقق کرد. در 
این شرایط برای پرداخت سودی که 
از محل س��پرده های مردم پرداخت 
ش��ده، منابعی وجود ندارد و تنها به 

پرداخت آورده اکتفا خواهد شد. 
پیش��تر نی��ز در مورد موسس��ات 
غیر مجازی که در جریان ساماندهی 
ق��رار گرفتن��د ه��م س��ودی باب��ت 
س��پرده ها در جری��ان انح��الل آنها 
به س��پرده گذاران پرداخت نشد که 
از جمل��ه آنها می توان به مؤسس��ه 
ثامن الحجج اش��اره کرد که با وجود 
بده��ی ب��اال ب��ه مش��تریان، منابع 
نق��د چندان��ی در اختیار نداش��ته و 
در نهای��ت ب��ا خط اعتب��اری حدود 
۲۵۰۰ میلی��اردی بانک مرکزی بود 
که س��پرده گذاران آن تعیین تکلیف 

شدند. 

ماجرای حذف سود سپرده گذاران فرشتگان

مدی��رکل آمارهای اقتصادی بانک 
مرک��زی جمه��وری اس��المی ایران 
از انتش��ار ش��اخص به��ای کاالها و 
خدمات مصرفی براس��اس سال پایه 
۱۳۹۵ از مردادماه امسال خبر داد. 

به گزارش »فرصت امروز« از بانک 
مرکزی، علیرض��ا مقتدایی در آیین 
افتتاحیه س��ی و نهمین هم اندیشی 
آموزشی آمار اقتصادی که در نوشهر 
برگزار ش��د، افزود: امروزه در محافل 
و نشس��ت های گوناگون از آمارهای 
تولی��دی بان��ک مرک��زی اس��تفاده 
می شود و بر همین اساس آمارگیران 
بانک مرک��زی می توانن��د اثر تالش 
و کوش��ش های خ��ود را در جامع��ه 
ببینند و با خرسندی، احساس مؤثر 

بودن در جامعه داشته باشند. 
مقتدایی درباره اقدام های مدیریت 
کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی 
در زمینه نظام های نوین جمع آوری 
و پ��ردازش اطالعات گفت: پارس��ال 
بان��ک مرک��زی موف��ق به توس��عه 
ابزاره��ای س��امانه جام��ع آمارهای 
اقتص��ادی ش��د. در ای��ن زمین��ه با 
همکاری شرکت خدمات انفورماتیک 
و با هدف انتش��ار اثربخش اطالعات 

ب��ا اس��تفاده از توانمندی های هوش 
تج��اری مطالعات��ی ص��ورت گرفت. 
همچنین طرح اخذ اطالعات آفالین 
در ط��رح بررس��ی بودج��ه خانوار و 
مرحله آزمایشی طرح آفالین اشتغال 
و بیکاری نهایی و ابزار محاسبه تورم 
در تارنم��ای بانک مرکزی طراحی و 

پیاده شد. 
زمین��ه  در  اقدام ه��ا  برخ��ی  وی 
تولید آمار ش��اخص به��ای کاالها و 

خدمات مصرفی را برش��مرد و گفت: 
گزارش های متعددی از س��وی بانک 
مرک��زی در زمین��ه ش��اخص بهای 
کااله��ا و خدم��ات مصرف��ی )تورم( 
تهی��ه و منتش��ر می ش��ود. در ای��ن 
زمینه، نهادهای مهمی چون س��تاد 
تنظیم بازار و هیأت تعیین و تثبیت 
قیمت ه��ا از ای��ن آماره��ا اس��تفاده 
می کنن��د، همچنین ش��اخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی از مردادماه 

امس��ال براساس س��ال پایه ۱۳۹۵ 
منتشر می شود. 

مقتدای��ی یادآوری ک��رد که بانک 
مرکزی در سه گروه صنعت، خدمات 
و کش��اورزی، گزارش شاخص بهای 
تولید کننده تهیه می کند و ادامه داد: 
در بررس��ی های صورت گرفته برای 
تغییر س��ال پایه ۱۳۹۵، مقرر ش��د 
گروه س��اختمان و گروه واسطه گری 
نیز به ش��اخص به��ای تولید کننده 

افزوده ش��ود که پیش بینی می شود 
ای��ن مهم در س��ال ۱۳۹۷ ب��ه اجرا 

برسد. 
بان��ک مرک��زی و آماره��ای  وی 
اقتص��ادی آن را تنه��ا تولیدکنن��ده 
آماره��ای س��رمایه گذاری در بخش 
ساختمان کشور عنوان کرد و افزود: 
پارس��ال دو بررس��ی موازی در این 
زمینه که یکی براساس سال پایه۹۰ 
و دیگری براساس سال پایه۹۵ بود، 
انجام گرفت ک��ه نتایج آن به زودی 

تقدیم می شود. 
گفتن��ی اس��ت حس��ابداران ملی، 
 یک س��ال مش��خص را -ک��ه به آن 
س��ال پایه گفته می ش��ود- انتخاب 
کرده و قیمت های آن سال را مبنای 
ارزش گذاری مقدار تولید س��ال های 
دیگ��ر ق��رار می دهند. ب��رای حفظ 
س��طح دقت نتایج محاس��بات ملی 
باید س��ال پایه در فواصل چند ساله 
تغیی��ر کند. س��ال های پای��ه آماری 
در حس��اب های ملی ای��ران معادل 
س��ال های پایه آماری ش��اخص های 
قیم��ت از جمل��ه ش��اخص قیم��ت 
مبن��ای  )به عن��وان  مصرف کنن��ده 

محاسبه نرخ تورم( است. 

سالپایهتورمازمردادماهبهسال1395تغییرمیکند

بانکپاسارگاد،پیشرودرکسبافتخاراتبینالمللی
بانکپاسارگاد

باردیگربانکبرترایرانشد

براساس ارزیابی مؤسس��ه معتبر یورومانی، بانک پاسارگاد 
موفق شد برای سومین سال متوالی، عنوان بانک برتر ایران 
را از آن خود کند.  به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، 
خس��رو رفیعی، مش��اور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی این 
بان��ک با اع��الم این خبر گفت: نش��ریه یورومانی که یکی از 
معتبرترین نش��ریات بین المللی در زمین��ه ارزیابی بازارهای 
مال��ی و بانک ه��ا در جهان محس��وب می ش��ود، هر س��ال 
برترین بانک هر کش��ور را با ارزیاب��ی دقیق عملکرد تمامی 
بانک های آن کش��ور مش��خص کرده و جایزه ای به آن بانک 
اعطا می کند.  وی ادامه داد: براس��اس ارزیابی س��ال جاری 
این نش��ریه، بانک پاس��ارگاد موفق ش��د برای سومین سال 
پیاپ��ی در رقابت��ی بین المللی، عنوان »برتری��ن بانک ایران 
در س��ال ۲۰۱۷« را از آن خ��ود کن��د.  رفیعی تصریح کرد: 
جای��زه برترین بانک ها در س��ال۲۰۱۷ پ��س از ارزیابی های 
 کم��ی و کیفی ص��ورت پذیرفته از عملکرد آنها، در مراس��م
 » Euromoney Awards For Excellence 2017« 
که در تاریخ ۲۷ اردیبهش��ت س��ال ۱۳۹۶ از س��وی نشریه 
یورومانی در دوبی برگزار شد، به برترین بانک های هر کشور 
اعطا ش��د. ای��ن جایزه از ارزش��مندترین جوای��ز در صنعت 
بانکداری محسوب شده و ساالنه به برترین بانک های جهان 
اهدا می ش��ود. وی در پایان با اش��اره به س��ایر موفقیت های 
بین المللی این بانک از جمله گس��ترش روابط بانک پاسارگاد 
ب��ا بانک های خارجی، خاطرنش��ان کرد: بانک پاس��ارگاد در 
س��ایر صحنه های بین المللی نیز حضور چش��مگیری داشته 
و موفقیت های ارزش��مندی را کس��ب کرده  اس��ت. کس��ب 
جایگاه بانک س��ال جمهوری اس��المی ایران در سال ۲۰۱۶ 
براس��اس ارزیابی مؤسس��ه معتبر بنکر برای ششمین سال، 
کس��ب عنوان بانک برتر اسالمی ایران در سال ۲۰۱۶ برای 
چهارمین س��ال متوالی براساس ارزیابی این مؤسسه، کسب 
جایگاه شایسته در رتبه بندی ۵۰۰ برند برتر بانکی جهان و. 

. . را می توان از دیگر موفقیت های این بانک برشمرد. 

بانکرفاهیکیازبانکهایمنضبط
کشوراست

مدیرعامل بانک رفاه گفت: این بانک همواره خود را ملزم 
ب��ه رعایت قوانین و مق��ررات می داند و از بانک های منضبط 
کش��ور اس��ت.  به گزارش روابط عمومی بان��ک رفاه؛ دکتر 
محمد علی س��همانی با بی��ان اینکه س��المت مالی یکی از 
اهداف اساس��ی بانک رفاه است، گفت: همواره در تالشیم در 
بحث مقررات و استانداردهای بین المللی نیز پیشگام باشیم. 
وی نظارت قوی و مس��تمر در فعالیت های مالی به ویژه نظام 
بانکی را کلیدی دانست و افزود: بانک رفاه با درک این حساسیت 
و نقش نظارت در ایجاد سالمت مالی، در سال گذشته با اصالح 
س��اختار، مدیریتی تحت عنوان مدیریت امور نظارت را ایجاد 

کرده تا بتواند بیش از گذشته در این حوزه کارآمد باشد. 

ارائهخدماتجدیدوموردانتظار
مشتریاندردستورکاربانکملیایران

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران با بیان اینکه نظام بانکداری 
دنیا از ش��عار »حق با مشتری اس��ت« عبور کرده است، گفت: 
اکنون دوره جدیدتری در مش��تری مداری آغاز ش��ده و آن هم 
ارائه خدمات جدید و مورد انتظار مش��تری اس��ت.  به گزارش 
روابط عمومی بانک ملی ایران، برات کریمی در جمع رؤس��ای 
بانک ملی ایران، ش��عب مس��تقل و ممتاز تهران و استان ها، با 
بیان اینکه این بانک به دنبال ارائه خدمات ویژه به مش��تریان 
و تکریم آنهاس��ت، افزود: الزامی است متصدیان شعب باانگیزه 
و توانمن��د در برق��راری ارتباط با مش��تری، فراتر از ش��غل و 
جایگاه سازمانی خود به این امر خطیر گمارده شده و توجه به 
ارزش های معنوی و تکریم مشتری را در دستور کار قرار دهند.  
وی گفت: هدفمندکردن پرداخت های کارکنان و منوط کردن 
آن به عملکرد و طراحی خدماتی ویژه در راس��تای بازاریابی و 
جذب و نگهداری مشتری، از اهداف طرح های در دست تدوین 

بانک است. 
کریمی با اش��اره به اینکه افزایش شعب فیزیکی برای نظام 
بانکی جوابگو نیس��ت، افزود: بانک بای��د بپذیرد که نیاز و نگاه 
نسل جدید تغییر کرده و بحث »زمان« به عنوان ارزشمندترین 
 دارای��ی انس��ان ها باید ب��ه بهترین نحو توس��ط س��ازماهای 
خدم��ات دهن��ده، مدیریت ش��ده و تکریم مناس��ب در مورد 
مش��تریان صورت پذیرد.  وی با اشاره به شرایط مطلوب بانک 
ملی ایران از نظر سرمایه، جذب منابع و نسبت مطالبات معوق 
به کل تسهیالت پرداختی، افزود: همه تالش ما در سال جاری 
این اس��ت ک��ه درآمدهای بانک را افزایش دهی��م و این هم از 
طری��ق ایجاد درآمده��ای جدید و جذب مناب��ع ارزان قیمت 
امکان پذیر است.  به گفته کریمی، افزایش درآمدهای کارمزدی 
می تواند به جذب منابع ارزان قیمت و در نتیجه ارائه تسهیالت 
ترجیحی منتهی ش��ود که این اقدام هم خدمت به بانک، هم 

خدمت به مردم و هم خدمت به اقتصاد کشور است. 

ایجاددرگاهالکترونیکیبرایکمکبه
نیازمندانتوسطبانککشاورزی

بانک کشاورزی در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی خود با 
هدف ترویج فرهنگ نوع دوستی و کمک به نیازمندان، نسبت 
به ایجاد سامانه کمک به سازمان های حمایتی اقدام کرده است.  
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک کش��اورزی، این بانک با ایجاد 
س��امانه ای الکترونیکی امکان واریز مس��تقیم وجوه به حساب 
س��ازمان های حمایتی از جمله س��تاد دی��ه، خیریه کهریزک، 

خیریه اشرف االنبیا و سازمان مهرانه را فراهم کرده است. 
هموطن��ان گرانق��در و نیکوکار می توانند برای مش��ارکت 
در این امر خداپس��ندانه ب��ا مراجعه به بخ��ش  »بانکداری 
الکترونیکی« در وب س��ایت بانک کشاورزی و انتخاب منوی 
 https: //opg. bki. ir امورخیری��ه« یا مراجعه به آدرس«
وجوه خود را به حساب مؤسسه خیریه مورد نظر واریز کنند. 
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گزارش2

رئیسکانونبانکهایخصوصیمطرحکرد
بررسیطرحرتبهبندیبانکهادر

بانکمرکزی

رئیس کان��ون بانک ه��ای خصوصی با بی��ان اینکه طرح 
رتبه بندی بانک ها در بانک مرکزی در حال بررس��ی اس��ت، 
گف��ت: می توان بانک ه��ا را در اعطای تس��هیالت، خدمات 
صرافی، تأمین س��رمایه و س��ایر خدمات بانکی طبقه بندی 

کرد و حسب رتبه بندی به آنها مجوز فعالیت داد. 
کوروش پرویزیان در گفت وگو ب��ا ایبنا، درباره رتبه بندی 
بانک ه��ا گفت: یک��ی از انتظارات و درخواس��ت های کانون 
بانک ه��ای خصوص��ی از بانک مرکزی این اس��ت که نه تنها 
ب��رای بانک ها رتبه بندی انجام ش��ود، بلکه به نوعی بانک ها 

براساس شاخص های مختلف تقسیم و تفکیک شوند. 
رئیس کانون بانک های خصوصی تقسیم و تفکیک بانک ها 
براس��اس ش��اخص های مختل��ف را در مراجع��ه مردم مهم 
دانس��ت و گفت: با تقس��یم بانک ها مردم می توانند براساس 
نوع خدمات بانکی که ب��ه آن نیاز دارند، به بانک ها مراجعه 

کنند. 
وی با بیان اینکه بانک های توسعه ای در بخش های صنعت 
یا کش��اورزی فعالیت می کنند، افزود: مشتریان و ذی نفعان 
بانک های توس��عه ای می توانند ب��ه این گونه بانک ها مراجعه 
کنند؛ نباید مردم س��ردرگم باشند و به هر جایی که تابلوی 

بانک داشت، برای خدمات بانکی مراجعه کنند. 
رئی��س کان��ون بانک های خصوص��ی ادام��ه داد: بانک ها 
باید حس��ب رتبه بندی مجوز فعالیت داش��ته باش��ند و این 
رتبه بندی دامن��ه فعالیت آن بانک را مش��خص کند؛ نباید 
هر مؤسس��ه ای که نام بانک داش��ت، بتواند تمامی خدمات 

بانکی را ارائه کند. 
وی با اش��اره به تفاوت موسس��ات س��هامی عام، سهامی 
عام پذیرفته ش��ده در بورس و س��هامی خ��اص گفت: این 
طبقه بندی در ش��بکه بانکی نیز می تواند وجود داشته باشد. 
موسس��ات و بانک ها می توانند ب��رای هر فعالیتی یک مجوز 
خ��اص از بانک مرکزی بگیرند و در صورتی که بخواهند یک 
فعالیت جدی��د اضافه کنند، از بانک مرکزی مجوز بگیرند و 

به عنوان مثال هر بانکی نتواند فعالیت ارزی داشته باشد. 
پرویزیان توضیح داد بانک مرکزی می تواند با اس��تناد به 
اس��تانداردهای بانکی از جمله کفایت س��رمایه یا تطبیق با 
بال۳- نس��بت به اعطای مجوز ب��ه بانک ها برای فعالیت در 

روابط بین الملل اقدام کند. 
وی مجوزه��ای بان��ک مرکزی برای خدم��ات الکترونیک 
و خدم��ات پرداخت را یادآور ش��د و اف��زود: در حال حاضر 
بانک ها می توانند براساس ماموریتی که دارند، مجوز فعالیت 

خدمات الکترونیک یا خدمات پرداخت را داشته باشند. 
رئی��س کانون بانک ه��ای خصوصی اظهار داش��ت: بانک 
مرک��زی می توان��د به برخ��ی از بانک ها تنها ب��رای فعالیت 
در ی��ک مح��ل یا جغرافی��ای خاص مجوز بده��د؛ در مورد 
س��پرده گیری نی��ز می توان ب��ه بانک ها به نس��بت کفایت 
سرمایه و شاخص های دیگر مجوز داد، هرچند بانک مرکزی 
ش��اخص های نظارتی مش��خصی نیز برای کنترل و نظارت 

دارد. 
وی خاطرنش��ان کرد ک��ه می توان بانک ه��ا را در اعطای 
تس��هیالت، خدمات صرافی، خدمات تأمین سرمایه و سایر 
خدمات بانکی طبقه بندی و حس��ب رتبه بندی به آنها مجوز 
فعالی��ت داد؛ ای��ن موضوع باعث عملکرد بهت��ر بازار پولی و 
مالی ش��ده و مردم نی��ز به عنوان مش��تری و مراجعه کننده 

می توانند از خدمات بهتری برخوردار شوند. 

کاهش20تومانیقیمتدالر
صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را ۳.۷۳۴ تومان 
و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی طرح جدی��د را ۱.۲۱۸.۷۰۰ 
توم��ان تعیین کردند که نش��ان دهنده کاهش قیمت دالر و 

همچنین آرامش در بازار سکه است.
ه��ر ی��ورو در بازار آزاد ته��ران ۴.۲۳۵ توم��ان و هر پوند 
نی��ز ۴.۸۹۷ توم��ان قیمت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
۶۵۹.۰۰۰ تومان و هر ربع س��که ۳۷۳.۰۰۰ تومان فروخته 
ش��د. هر س��که یک گرمی ۲۵۸.۰۰۰ تومان خرید و فروش 
شد و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱۴.۸۶۷ تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوعارز

۳.۷۳۴دالر آمریکا

۴.۲۳۵یورو اروپا

۴.۸۹۷پوند انگلیس

۱.۰۳۶درهم امارات

نرخارزنقدی

نرخسکهوطال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۴۹۷.۵۵۰مثقال طال

۱۱۴.۸۶۷هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۸۸.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۱۸.۷۰۰سکه طرح جدید

۶۵۹.۰۰۰نیم سکه

۳۷۳.۰۰۰ربع سکه

۲۵۸.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

نرخنــامه
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در دومین روز معامالتی هفته ش��اخص کل 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران ۱۱۶ واحد رش��د 
کرد و به رقم ۸۱ هزار و ۱۹۴ واحدی رس��ید. 
شاخص آزاد شناور نیز ۱۰۲ واحد رشد کرد و 
در تراز ۸۸ هزار و ۶۹۵ واحدی نشست. عالوه 
بر این ش��اخص بازار اول و بازار دوم به ترتیب 
۲۷ و ۵۶۶ واحد رشد کردند. در معامالت روز 
یکشنبه نماد کشتیرانی ایران با ۳۹ واحد تأثیر 
مثبت روی ش��اخص کل بیشترین نقش را در 
نوس��انات دماسنج بازار س��هام داشت. در این 
نماد روز گذش��ته شاهد صف خریدی به حجم 
بیش از ۸۹۰ هزار سهم بودیم. حدود ۸۲درصد 
از خریدها در این نماد مربوط به افراد حقیقی 
و مابقی مربوط به سهامداران حقوقی بود. پس 
از ای��ن نماد، ف��والد مبارکه اصفهان، ش��رکت 
ارتباط��ات س��یار ای��ران و مل��ی صنایع مس 
بیشترین نقش را در رشد شاخص کل داشتند. 
در طرف مقابل نمادهای پاالیش نفت اصفهان، 
ایران خودرو و سایپا تأثیر کاهشی روی شاخص 

کل داشتند. 

با گروه های بازار سهام
ب��ه رغم رش��د ش��اخص کل پ��س از اعالم 
پیروزی حس��ن روحانی در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری، روز گذش��ته ش��اخص کل به مسیر 
صعودی خود در کانال ۸۱ واحدی ادامه داد اما 
تعداد زیادی از نمادها در گروه های خودرویی 
و فرآورده ه��ای نفتی با اف��ت در قیمت پایانی 
مواجه ش��دند. در گروه خودرو که روز ش��نبه 
اکثر نمادهایش پس از انتخاب حسن روحانی 
به عنوان رئیس دولت دوازدهم، یکدس��ت رشد 
کرده بود، روز گذش��ته شرایط متفاوتی حاکم 

ش��د و اکثر نمادها در قیمت آخرین معامله و 
قیمت پایانی افت را تجرب��ه کردند. همچنین 
در گ��روه فرآورده های نفتی، کک و س��وخت 
هس��ته ای تعداد زیادی از نمادها شاهد شرایط 
کاهشی بودند. تعداد زیادی از نمادهای فلزات 
اساس��ی نیز در کانال کاهشی قرار گرفتند، اما 
در ط��رف مقابل تعداد دیگری از نمادهای این 

گروه در قیمت پایانی رشد کردند. 

عمق پایین معامالت سهام
روز یکش��نبه ب��ورس ته��ران ش��اهد تداوم 
حمایت ه��ای بازارگردان ه��ا و هلدینگ ه��ای 
س��رمایه گذاری حامی نماگرهای بازار س��هام 
پس از گذش��ت دو روز از اعالم نتایج ریاس��ت 
جمهوری بود. اما عمق پایین معامالت س��هام 
در ب��ازار نق��دی و عدم گ��ردش نقدینگی در 
کلیت معامالت بازار س��هام باعث شد بسیاری 
از س��هامداران حقیقی به نقد کردن سهم های 
خ��ود بپردازند. ای��ن در حالی اس��ت که بازار 
س��هام طی هفته آینده به استقبال ماه رمضان 
و همچنی��ن روزهای پرترافی��ک فصل مجامع 
خواه��د رفت ک��ه موارد ف��وق می تواند به نقد 
کردن سهام توسط سهامداران منتهی شود. در 
عین حال افت نس��بت قیمت بر درآمدی کل 
بازار سهام سبب شده بس��یاری از سهامداران 
برای رفتن به مجامع یا نقد کردن سهام دچار 
تردید شوند؛ شرایطی که در خردادماه می تواند 
روند کلی بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد. 

توقف آیفکس در پله 927 واحدی
نق��ل و انتق��ال ۱۸۹ میلیون ورق��ه بهادار 
ب��ه ارزش تقریب��ی یک ه��زار و ۵۲۳ میلیارد 
گذش��ته  روز  معام��الت  ماحص��ل  ری��ال 
بازاره��ای فراب��ورس ایران بود. روز یکش��نبه 
۳۱ اردیبهش��ت ماه برخالف رش��د روز شنبه 

آیفکس، این نماگر بازار به نوس��ان نزدیک به 
صف��ر اما در بازه منفی بس��نده کرد و به این 
ترتیب ب��ه توقف در پله ۹۲۷ واحدی رضایت 
داد. س��ه نماد از گروه های ش��یمیایی، فلزات 
اساس��ی و حمل و نقل ب��ه نام ه��ای زاگرس، 
هرمز و توری��ل در حالی باالترین تأثیر مثبت 
ب��ر آیفک��س را موجب ش��دند ک��ه نمادهای 
م��ارون، ش��اوان و ذوب تا س��طح حداکثر ۳ 
واحد بیش��ترین تأثیر منف��ی را بر این نماگر 
ب��ه جا گذاش��تند. در مجم��وع بازارهای اول 
و دوم ش��اهد معامل��ه تقریب��ی ۸۵ میلی��ون 
س��هم به ارزش ۳۱۵ میلیارد ری��ال بودیم و 
نماده��ای  »ذوب« و  »زاگ��رس« به ترتیب 
باالتری��ن حجم و ارزش معام��الت را به خود 
اختصاص دادند. همچنین در حالی نمادهای  
»زاگ��رس«،  »باالس« و  »توریل« تا س��قف 
نزدیک ب��ه ۶درصد با باالترین رش��د قیمتی 
هم��راه ش��دند ک��ه نماده��ای  »غدی��س«،  
»ثالون��د« و  »افرا« باالترین اف��ت قیمتی را 
تجرب��ه کردند. در عین ح��ال در جریان بازار 
دی��روز نم��اد معامالتی ش��رکت های کش��ت 
و صنع��ت ش��هداب ناب خراس��ان، توس��عه 
حمل و نقل ریلی پارسیان، آهن و فوالد ارفع و 
دامداری تلیسه نمونه متوقف و نماد معامالتی 
ش��رکت های پتروش��یمی زاگرس و توکاریل 
بازگشایی شدند. بازار اوراق با درآمد ثابت نیز 
روز گذش��ته با معامله نزدیک به یک میلیون 
ورقه به��ادار به ارزش بی��ش از ۹۸۱ میلیارد 
ریال روبه رو ش��د. نم��اد معامالتی  »صچاد« 
مرب��وط به اوراق اجاره چادرملو س��ه ماهه در 
۲۷ دفعه مبادالتی ش��اهد دادوستد ۴۹۴هزار 
ورقه به ارزش ۴۹۷ میلیارد ریال بود و به این 
ترتیب در صدر این ب��ازار قرار گرفت. تابلوی 
معامالتی اوراق تسهیالت مسکن نیز دادوستد 
۳۹میلی��ارد ریال را تجربه ک��رد و قیمت این 

اوراق در دامن��ه ۷۱۶ تا ۷۶۱ ه��زار ریال در 
نوس��ان بود. در نهایت در مجم��وع تابلوهای 
معامالت��ی ب��ازار پایه نیز س��هامداران معامله 
۱۰۱ میلی��ون ورق��ه به ارزش بال��غ بر ۱۴۸ 

میلیارد ریال را رقم زدند. 

رفت و آمدهای بورسی
در پای��ان معام��الت دیروز نم��اد معامالتی 
شرکت های شیر پاستوریزه پگاه خراسان، فوالد 
امیرکبیر کاشان پس از برگزاری مجمع عمومی 
عادی س��االنه مبنی بر تقس��یم س��ود نقدی، 
س��یمان صوفیان با توجه ب��ه ارائه صورت های 
مالی حسابرسی شده، س��یمان کرمان پس از 
برگ��زاری مجمع عمومی فوق الع��اده مبنی بر 
تصویب افزایش سرمایه، معدنی دماوند با توجه 
به تعدیل پیش بینی درآمد هر س��هم، توکاریل 
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی س��االنه 
صاحبان سهام و تقس��یم سود نقدی هر سهم 
و شرکت پتروش��یمی زاگرس پس از برگزاری 
مجمع عمومی عادی س��االنه صاحبان سهام و 
تقسیم س��ود نقدی هر سهم به تاالر شیشه ای 
بازگشتند. نماد معامالتی شرکت ایرانی تولید 
اتومبیل سایپا نیز با توجه به تعدیل پیش بینی 
درآمد هر سهم متوقف شد. در جریان معامالت 
بازار س��هام، »خساپا« پس از دادوستد بیش از 
۴.۵ میلیون سهم به ارزش معامالت ۶ میلیارد 
و ۳۲۹ میلیون ریال متوقف ش��د. »خس��اپا« 
در حالی سود هر س��هم سال مالی اسفند ۹۵ 
را ب��ا ۱۰۶ ری��ال پیش بینی ک��رده بود که در 
اصالحی��ه ای این متغیر مه��م را با ۱۵۸درصد 
افزایش به ۲۷۳ ریال رس��اند. این ش��رکت در 
پیش بین��ی درآمد هر س��هم در دوره ۹ ماهه 
منتهی به آذر سال گذشته، اعالم کرد که تنها 
۷درصد معادل ۱۹ ریال از پیش بینی هایش را 

پوشش داده است. 

نقد کردن سهام در روز های منتهی به ماه رمضان شدت گرفت

حمایت بازارگردان ها از بورس

از ه��ر نق��ل و انتق��ال س��هام و ح��ق تقدم 
س��هام ش��رکت ها اعم از ایران��ی و خارجی در 
بورس ها ی��ا بازاره��ای خارج از ب��ورس دارای 
 مج��وز، مالی��ات مقطوعی به می��زان نیم درصد 
)۰/۵%( ارزش فروش س��هام و حق تقدم سهام 
وصول خواهد ش��د و از ای��ن بابت وجه دیگری 
به عن��وان مالیات بر درآمد نقل و انتقال س��هام 
و ح��ق تقدم س��هام و مالیات ب��ر ارزش افزوده 
خریدوف��روش مطالبه نخواهد ش��د. به گزارش 
می��زان، یکی از مالیات های تکلیفی که از طرف 
کارگزاری ه��ا پرداخت می ش��ود مالیات نقل و 
انتقال س��هام شرکت های بورس��ی و فرابورسی 
اس��ت که در قس��مت مالیات های تکلیفی آنها 
بای��د مورد بررس��ی قرار بگی��رد. مالیات نقل و 
انتقال س��هام چون حین مبادل��ه در کارگزاری 
یا در دفترخانه اسناد رسمی مطالبه و پرداخت 
می ش��ود، در شرکت های دیگر جزو مالیات های 
مقطوع محس��وب می ش��ود. معادل ۱۰ درصد  

)۱۰%( از مالی��ات ب��ر درآمد حاص��ل از فروش 
کاالهای��ی ک��ه در بورس های کاالی��ی پذیرفته 
ش��ده و به فروش می رسد و ۱۰ درصد  )%۱۰( 
از مالیات بر درآمد ش��رکت هایی که سهام آنها 
ب��رای معامله در بورس ه��ای داخلی یا خارجی 
پذیرفته می شود و ۵ درصد  )۵%( از مالیات بر 
درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در 
ب��ازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته 
می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست 
ش��رکت های پذیرفته ش��ده در این بورس ها یا 
بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده 
می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله 
در بورس ه��ای داخلی یا خارجی ی��ا بازارهای 
خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود، 
در صورت��ی ک��ه در پایان دوره مال��ی به تأیید 
س��ازمان حداقل ۲۰درصد  )۲۰%( سهام شناور 
آزاد داش��ته باش��ند معادل دوبرابر معافیت های 
فوق از بخش��ودگی مالیاتی برخوردار می شوند. 

از ه��ر نق��ل و انتقال س��هام و سهم الش��رکه و 
حق تقدم س��هام و سهم الش��رکه شرکا در سایر 
ش��رکت ها مالیات مقطوعی ب��ه میزان ۴درصد  
)۴%( ارزش اس��می آنه��ا وص��ول می ش��ود. از 
ای��ن بابت وج��ه دیگ��ری به عن��وان مالیات بر 
درآم��د نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد ش��د. 
انتقال دهن��دگان س��هام و سهم الش��رکه و حق 
تق��دم س��هام مکلفند قب��ل از انتق��ال، مالیات 
متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور 
واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اس��ناد رسمی 
مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم س��ند 
انتقال حس��ب م��ورد گواهی پرداخ��ت مالیات 
متعل��ق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت 
یا انتقال کنند. در شرکت های سهامی پذیرفته 
ش��ده در بورس اندوخته صرف س��هام مشمول 
مالی��ات مقط�وع به ن���رخ نیم درص�د  )%۰/۵( 
خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق 
نمی گیرد. ش��رکت ها مکلفند ت��ا پایان ماه بعد 

از تاریخ ثبت افزایش س��رمایه آن را به حساب 
س��ازمان امور مالیاتی کش��ور واریز کنند. از هر 
نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها 
اع��م از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای 
خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به 
می��زان نیم درصد  )۵/. %( ارزش فروش س��هام 
و حق تقدم س��هام وصول خواهد ش��د و از این 
بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل 
و انتقال س��هام و حق تقدم س��هام و مالیات بر 
ارزش افزوده خریدوفروش مطالبه نخواهد شد. 
کارگزاران بورس ه��ا و بازارهای خارج از بورس 
مکلفند مالیات یاد ش��ده را به هنگام هر انتقال 
از انتقال دهنده وصول و به حس��اب تعیین شده 
از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند 
و ظ��رف ۱۰ روز از تاریخ انتقال، رس��ید آن را 
به همراه فهرس��تی حاوی تعداد و مبلغ فروش 
س��هام و حق تق��دم مورد انتقال ب��ه اداره امور 

مالیاتی محل ارسال کنند. 

مدیر عامل ش��رکت مشاور س��رمایه گذاری 
آوای آگاه، ب��ا اش��اره به واکن��ش مثبت بازار 
س��رمایه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، 
از نشانه گیری ش��اخص به سوی قله ۹۰ هزار 
واحدی خب��ر داد. مهدی طحانی در گفت وگو 
با س��نا، گفت: به هر حال اگ��ر رئیس جمهور 
تغییر می کرد، ش��اید سیاس��ت های اقتصادی 
و م��راودات بین المللی دس��تخوش تغییراتی 
می ش��د اما به نظر می رس��د بازار س��رمایه به 
شرایط ثبات اقتصادی روی خوش نشان داده 
اس��ت، مخصوصاً اینکه از چند وقت پیش بازار 
به صورت نوس��انی عمل می ک��رد. وی با بیان 

اینکه اکنون در فصل برگزاری مجامع هستیم، 
افزود: این امر نیز عاملی برای رش��د ش��اخص 
اس��ت، در عین حال، با توجه به پیش بینی ها، 
انتظار می رود شاخص روندی پایدار را در پیش 
گرفت��ه و به ارق��ام باالتر دس��ت یابد. طحانی 
تأکید کرد: توجیه رش��د ش��اخص هم وجود 
دارد؛ مش��روط به اینکه دول��ت و بدنه اجرایی 
از ساختار کند خود خارج شود. این کارشناس 
بازار س��رمایه ادامه داد: متأسفانه انتقادی که 
مطرح اس��ت و انتقاد درس��تی هم هست، این 
اس��ت که تصمیمات اقتصادی در کشور ما به 
کندی ص��ورت می گیرد؛ مثاًل اگر اصالح نظام 

بانکی را با س��رعت بیش��تری داشته باشیم، با 
کنترل تورم و کاهش نرخ سود سپرده بانکی، 
اع��داد باالی ۹۰ ه��زار برای ش��اخص دور از 
دس��ترس نخواه��د ب��ود. وی پیش بینی کرد: 
با توجه به رش��دی ک��ه در قیمت های جهانی 
کااله��ا اتفاق افتاده، ش��اخص بای��د بتواند در 
اف��ق چهار ماه آینده به اع��داد باالی ۹۰ هزار 
دس��ت پیدا کند. مدیرعامل ش��رکت مش��اور 
اف��ق  همچنی��ن  آگاه،  آوای  س��رمایه گذاری 
ش��ش ماهه ش��رکت های دارویی، ساختمانی 
و ش��رکت هایی را ک��ه با نرخ تس��هیالت کار 
می کنند روش��ن توصیف ک��رد. طحانی ادامه 

داد: از طرفی به نظر می رس��د خودروس��ازها 
باید س��رعت بیش��تری ب��رای عملیاتی کردن 
قراردادهای شان با خارجی ها داشته باشند تا 
آثار آن به شکل ملموس دیده شود. همچنین 
در صنعت قطعه سازی اتفاقات مثبتی رخ داده 
و به نظر می رس��د تا آخر هفته کجدار و مریز 
ادامه یابد. این کارشناس بازار سرمایه در پایان 
با اش��اره به اینکه در انتخابات اخیر مش��خص 
شد که پاشنه آش��یل دولت مسائل اقتصادی 
اس��ت، ابراز امیدواری کرد اصالحات اقتصادی 
از جمله کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه ترین 

زمان ممکن آغاز شود. 

نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال سهام

شاخص، کانال 90 هزار را نشانه گرفته است

خبر

خیز سازمان بورس برای ارتقای عضویت 
در آیسکو

س��فر مقامات ارشد س��ازمان بورس و اوراق بهادار جهت 
شرکت در چهل و دومین نشست کنفرانس ساالنه  »سازمان 
بین المللی کمیس��یون های اوراق به��ادار  «)IOSCO(  به 
جامائیکا به پایان رس��ید. نمایندگان ب��ورس تهران در این 
نشس��ت در جلس��ات دوجانبه با دبیرکل آیس��کو و رئیس 
هیأت مدیره آیسکو  )مهم ترین مقام آیسکو( مالقات کردند. 
از آنجای��ی که رئیس هیأت مدیره آیس��کو، رئیس نهاد ناظر 
هنگ کنگ نیز هس��ت، جلس��ه با این مقام مس��ئول در دو 
س��طح آیس��کو و نهاد ناظر انجام گرفته است. همچنین در 
سلسله نشس��ت های مقامات ارشد س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار با مقامات و مس��ئوالن س��ایر بورس ه��ای حاضر در 
ای��ن کنفرانس، دیدارهای��ی با نهادهای ناظر بازار س��رمایه 
کش��ورهای آلمان، یونان، ک��ره جنوبی، آفریق��ای جنوبی، 
کبک کانادا، هند و نیز بریتانیا با هدف ارتقای س��طح روابط 
همکاری دوجانبه و همچنین ارتقای عضویت سازمان بورس 
از وابسته به عادی صورت پذیرفته است. خاطرنشان می شود 
در نشست های تخصصی و پنل های عمومی عناوین متنوعی 
مانن��د پاس��خ های قانونی به رش��د پدی��ده  »فین تک« ها، 
چگونگی حفاظت از س��اختار بازار س��رمایه از ریس��ک های 
سیس��تماتیک، نق��ش اس��تانداردهای بین الملل��ی در بازار 
س��رمایه، چگونگی افش��ای تخلفات بازار از سوی نهادهای 
قانونگذار، تحرک و اقدامات بیش��تر کاربران بازار برای ایجاد 
امنی��ت در بازار س��رمایه و نق��ش فعال تر بازار س��رمایه در 
تأمین مالی اقتصاد مورد بحث و تبادل نظر حاضرین در این 
نشس��ت ها قرار گرفت. نشس��ت کنفرانس ساالنه  »سازمان 
 )IOSCO(  »اوراق به��ادار بین الملل��ی کمیس��یون های 
مهم ترین گردهمایی آیس��کو است؛ س��ازمانی تأثیر گذار که 
مس��ئولیت تدوین اس��تانداردهای بی��ش از ۹۵درصد بازار 

سرمایه دنیا را بر عهده دارد. 

عرضه انواع مس و آلومینیوم در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی

در آخری��ن روز اردیبهش��ت ماه، ۶ ه��زار و ۶۰۰ تن قیر، 
گوگ��رد گرانوله و عای��ق رطوبتی در ت��االر صادراتی بورس 
کاالی ایران عرضه ش��د. ت��االر محصوالت صنعتی و معدنی 
بورس کاالی ایران روز یکش��نبه ۳۱ اردیبهشت ماه میزبان 
عرضه ۷۰۰تن م��س کاتد، ۲۲۰تن م��س مفتول، ۲۰هزار 
ت��ن مس کم عیار، ۱۲تن کنس��انتره فلزات گرانبها، ۱۲۰تن 
س��ولفور مولیبدن، ۸۲۰تن ش��مش هزار پوندی و ۲۰۰تن 
بیلت آلومینیوم بود. تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی 
ب��ورس کاالی ایران نیز عرضه ۴۱ هزار و ۲۱۱تن انواع قیر، 
وکیوم باتوم، مواد ش��یمیایی و م��واد پلیمری را تجربه کرد. 
تاالر محصوالت کش��اورزی ب��ورس کاالی ایران نیز میزبان 
عرضه ۳۱هزار تن گن��دم خوراکی، ۴هزار تن گندم دوروم، 
۶۳تن عدس درش��ت، ۲۷۵ تن شکرسفید، ۳۰۰ تن روغن 
خام و ۱۰تن ذرت دامی بود. عالوه بر این، ۲ هزار و ۳۱۶تن 
جو دامی نی��ز در قالب طرح قیمت تضمین��ی در این تاالر 
عرضه ش��د. بازار فرعی بورس کاالی ای��ران نیز در این روز 
ش��اهد عرضه ۳۵هزار قطعه جوجه ی��ک روزه و یک هزار و 

۵۰۰تن ضایعات فلزی بود. 

معامله 2500 تن گازوییل به مقصد عراق 
در رینگ بین الملل بازار فیزیکی

در جری��ان معامالت در بازار فیزیک��ی بورس انرژی ایران 
کاالهای آیزوفید، آیزوریس��ایکل و حالل ۴۰۲ پاالیش نفت 
تبری��ز، گاز مای��ع صنعت��ی، گاز بوت��ان، گاز پروپان و برش 
س��نگین پتروش��یمی بندر امام، میعانات گازی پاالیش گاز 
خانگیران در گریدهای TP-200، TP-400 و S-500 در 
رینگ داخلی معامله ش��د. در این روز همچنین حالل ۴۰۲ 
پاالیش نفت تبریز و نفت گاز شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی ایران از انبار نف��ت تبریز به عراق در رینگ بین الملل 
عرضه ش��دند که کل معامالت صورت گرفته معادل ۸,۶۲۸ 
ت��ن ب��ه ارزش بی��ش از ۱۳۱ میلیارد ریال اس��ت. از نکات 
حائ��ز اهمیت معامالت این روز می توان به معامله ۲۵۰۰تن 
نفت گاز ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از انبار 
نفت تبریز به عراق در رینگ بین الملل اشاره کرد. همچنین 
طی هفته جاری، رینگ بین الملل بورس انرژی ایران در روز 
سه ش��نبه  )۲ خرداد ۹۶( میزبان عرضه ۵ هزار تن نفت گاز 
ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی ای��ران از انبار نفت 

اصفهان به مقصد افغانستان خواهد بود. 

»مارون« و اختصاص سود 4 هزار و 820 ریالی
ش��رکت پتروش��یمی مارون اطالعات و صورت های مالی 
س��ال منتهی به ۳۰ اس��فندماه ۱۳۹۵ را با سرمایه ۸ هزار 
میلی��ارد ریال، به صورت حسابرس��ی نش��ده منتش��ر کرد. 
ش��رکت پتروش��یمی مارون در دوره ۱۲ ماهه س��ال مالی 
منته��ی ب��ه ۳۰ اس��فندماه ۱۳۹۵، مبلغ ۱۹ ه��زار و ۲۷۸ 
میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال س��ود خالص شناس��ایی کرد و 
بر این اس��اس به هر س��هم مبلغ ۴ هزار و ۸۲۰ ریال س��ود 
اختصاص داد که نس��بت به دوره مشابه در سال ۹۴، معادل 
۱۲درصد کاهش را نش��ان می دهد. »مارون« س��ود انباشته 
پای��ان دوره را مبلغ ۱۹ هزار و ۹۳۹ میلیارد و ۷۲۷ میلیون 
ریال اعالم کرد. یادآور می ش��ود این شرکت در دوره منتهی 
به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴، سود خالص را مبلغ ۲۲ هزار و ۱۶ 
میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال و س��ود به ازای هر س��هم را ۵ 

هزار و ۵۰۴ ریال اعالم کرد. 

»وتوس« فراتر از پیش بینی هایش عمل کرد
شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر پیش بینی 
درآمد هر سهم س��ال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۹۶ را 
با س��رمایه ۶۷۵ میلیارد ریال به صورت حسابرس��ی نشده 
منتشر کرد. شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر 
س��ود هر سهم س��ال مالی خود را مبلغ ۳۲۱ ریال برآورد و 
اعالم کرد طی نیمه نخس��ت این س��ال مال��ی با اختصاص 
۳۳۵ ری��ال س��ود به ازای هر س��هم مع��ادل ۱۰۴درصد از 
پیش بینی هایش را پوشش داده است. »وتوس« سود خالص 
در دوره ش��ش ماه��ه منتهی به ۳۰ اس��فندماه ۹۵ را مبلغ 

۲۲۶ میلیارد و ۲۵۹ میلیون ریال اعالم کرد. 
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خاورمیانه در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۱۰,۷۵۰۵.۲۳فجر

۲,۷۵۶۴.۹۹وخاور

۵,۸۹۴۴,۹۹دلقما

۴,۴۰۵۴,۹۸چکارن

۷,۲۸۰۴,۹۴فرآور

۱,۲۶۰۴,۹۱واعتبار

۵,۰۵۹۴,۸۹قمرو

 بیشترین درصد کاهش
مس باهنر صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
گروه صنعتی بوتان در رده دوم این گروه ایس��تاد. شهد ایران 
هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۴.۸۱(۳,۷۲۴فباهنر
)۴,۶۳(۳,۷۶۹لبوتان

)۴,۶۱(۲,۵۰۲غشهد

)۴,۵۵(۱,۹۹۳کساپا

)۴,۲۱(۲,۲۰۸خوساز

)۴,۱۹(۳,۰۶۴کطبس

)۴,۱۸(۲,۷۷۲کفرا

پرمعامله ترین سهم
سرمایه گذاری سایپا پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته 
شد. گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در رده دوم این گروه 

ایستاد. پارس خودرو هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۱۲۶.۲۹۳ ۱۰۶۱وساپا

۵۴,۱۱۱ ۱۲۸۴پترول
۴۱,۹۰۰ ۱۱۳۰خپارس

۳۷,۶۰۳ ۱۱۸۷ورنا
۳۵,۸۷۲ ۹۱۴خزامیا
۲۸,۷۷۹ ۵۸۰۰بترانس
۲۶,۸۳۸ ۶۲۴شپلي

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را ایران ترانسفو 
به خود اختصاص داد. س��رمایه گذاری سایپا رتبه دوم را به 
دست آورد. گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان هم در 

باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۱۶۶.۹۰۳ ۵۸۰۰بترانس
۱۳۴,۰۵۵ ۱۰۶۱وساپا
۶۹,۴۸۵ ۱۲۸۴پترول
۶۳,۲۹۴ ۳۷۲۴فباهنر
۵۲,۸۰۵ ۳۹۳۱رتاپ

۴۷,۳۶۳ ۱۱۳۰خپارس
۴۴,۶۳۸ ۱۱۸۷ورنا

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام معامله شده 
را به دس��ت آورد که گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در 

این گروه دوم شد و پارس خودرو در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۱۰۶۱۵۷۰۸وساپا
۱۲۸۴۲۵۲۸پترول
۱۱۳۰۲۵۰۸خپارس

۱۱۸۷۲۲۶۵ورنا
۹۱۴۲۰۷۱خزامیا
۳۷۲۴۱۵۳۴فباهنر
۶۲۴۱۴۶۶شپلی

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

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

۶۵۹۸۱۳۲۰ددام
۱۹۹۳۹۹۶کساپا

۲۴۶۷۶۱۷خمحور
۱۲۶۸۴۲۳خریخت
۳۷۲۰۲۶۶فمراد
۲۶۲۴۲۳۹تکنو

۲۵۰۳۲۲۸خشرق

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

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

۷۹۲۲.۱۱وخارزم
۱۲۶۰۲.۳۳واعتبار
۵۰۹۹۲.۴۶کگاز

۱۱۰۰۳.۲۹پردیس
۱۱۸۷۳.۹۶ورنا

۱۹۳۵۴.۱۳پارسیان
۳۱۳۱۹۴.۱۴همراه

نماگر بازار سهام
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اهواز- خبرنگار فرصت امروز - به 
مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی 
)27 اردیبهشت ماه( در آیینی با حضور 
قائ��م مق��ام مدیرعامل ش��رکت ملی 
حفاری ایران از کارکنان روابط عمومی 
این ش��رکت تقدیر به عمل آمد. در این 
آیین محمدرضا تاکایدی ضمن تبریک 
این مناسبت، گفت: ماهیت کار  صنعت 
حف��اری و ن��وع ارتباط میان س��طوح 
مختلف کارکنان عملیاتی و س��تادی، 
زمینه ای بوجود آورده که ضمن حفظ 
جایگاه، نظم و انظب��اط اداری، روابط و 
تعامل نزدیک می��ان مجموعه برقرار و 
در واقع کارکنان ش��رکت همانند یک 
خان��واده بزرگ محس��وب ش��وند. وی 
با اش��اره به روحیه انس��جام، همدلی و 
همگرای��ی کارکنان و تالش مس��تمر 

آنان ب��رای بالندگ��ی ش��رکت، افزود: 
سیاس��تگذاری مدیریت ارشد شرکت 
و همس��ویی و همراه��ی بخ��ش های 
مختلف بویژه واحد روابط عمومی زمینه 
رش��د و ارتقای روز افزون این ش��رکت 
را مهیا ساخته اس��ت. تاکایدی با بیان 

اینکه آقای محمد داودی، رئیس روابط 
عمومی ش��رکت از  پیشکسوتان روابط 
عمومی در صنعت نفت محس��وب می 
ش��ود، اظهار کرد: این همکار تالش��گر 
در بیش از س��ه دهه مسئولیت موجب 
ثبات مدیریت در این واحد ش��ده است 

و در واقع روابط عمومی ملی حفاری از 
واحدهای نمونه در صنعت نفت به شمار 
می آید. قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران با اشاره به اهمیت و نقش 
ارتباطات در توسعه جهان امروز گفت: با 
توجه به روند شتابنده در این دوره  الزم 
است که روابط عمومی شرکت نیز روز 
آمد و ب��ه دانش، تجهیزات و تکنولوژی 
های نوین مجهز گردد زیرا به روز بودن 
رواب��ط عمومی م��ی توان��د در معرفی 
توانمندی های شرکت، ایجاد انگیزش در 
کارکنان و در نتیجه بهره وری، کارآیی و 
اثربخشی و تحقق برنامه های راهبردی 
موثر واقع شود.  در این آیین سرپرست 
جدی��د رواب��ط عمومی ش��رکت نیز با 
بزرگداشت روز ارتباطات و روابط عمومی 
گفت: در س��ازمان ها و دس��تگاه های 

مختلف روابط عمومی ها جایگاه ویژه ای 
دارند و با توجه به این جایگاه در تقویم 
جهان��ی، روز خاصی به ن��ام  ارتباطات 
و رواب��ط عمومی منظور ش��ده اس��ت. 
جهانبخش راهداری راز موفقیت روابط 
عمومی در این شرکت را ارتباط بسیار 
نزدیک بین کارکنان و مدیریت توصیف 
کرد و اف��زود: این روابط موجب ش��ده 
که ای��ن واحد بتواند در ارتباطات درون 
سازمانی و برون سازمانی نقش موثر خود 
را به خوبی ایفا نماید. وی با بیان اینکه در 
روابط عمومی زمینه برای کار و فعالیت 
بیش��تر وجود دارد، اظهار کرد: از جمله 
وظایف روابط عمومی ارتباط و تعامل با 
رسانه ها است که توسعه این تعامالت 
در جهت معرفی شرکت از  ابعاد مختلف 

بسیار با اهمیت خواهد بود. 

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز - رئیس خانه 
صنعت ،معدن وتجارت ایران به مناس��بت حماس��ه 
انتخابات 2۹ اردیبهشت پیام تبریکی خطاب به مردم 
شریف ایران و رئیس جمهور منتخب جناب آقای دکتر 

حسن روحانی صادر کرد.
متن پیام سید عبدالوهاب سهل آبادي به این شرح 

است:
صحنه حماسی و مثال زدنی انتخابات در روز جمعه 
2۹ اردیبهشت رویداد ارزشمند دیگری بود که چهره 
پرامی��د و مصمم ای��ران  اس��المی را در معرض نگاه 
جهانیان قرار نهاد. پای فشردن بر مردم ساالری دینی و 
حمایت  همه جانبه از آرمان های مقدس امام و رهبری 
که بار دیگر با حضور وصف ناش��دنی و میلیونی ملت 
بزرگ ایران  در پای صندوق های رأی به اثبات رسید 
باطل کننده فتنه ها و گزافه های دشمنان ، حسودان 

و طمع ورزان گردید.
مل��ت بزرگ ایران در انتخابات دیروز چهره حقیقی 
خود را در مواجهه هوش��مندانه با جنگ روانی سلطه 
واس��تکبار در منطق��ه و جهان به رخ کش��ید تا همه 

بدخواهان��ی که در راه مقابله با نظام مقدس جمهوری 
اسالمی قدم بر می دارند ، بدانند که در کویری خشک 
و ب��ی مقصود راه به باطل می پیمایند . پیروز حقیقی 
انتخابات دیروز مردم ش��جاع ، ایثارگر و قهرمان ایران 
هس��تند که به رغم همه س��ختی ها و دش��واری های 
مس��یر پرفراز و نش��یب س��ال های پ��س از انقالب ، 
همچنان خوش می درخش��ند و حماسه می آفرینند 
. اینجانب به نمایندگی از خان��واده بزرگ کار و تولید 
در برابر لطف و رحمت الهی س��ر سپاس بر زمین می 
 س��ایم و موارد ذیل را به محضر مردم ش��ریف ایران و 
رئیس جمهور منتخب جناب آقای دکتر حسن روحانی 

عرضه می نمایم :
۱.  از تدبیر ، مدیریت ، دور اندیش��ی و  شورآفرینی 
مق��ام معظم رهبری ک��ه این بار نیز کش��تی انقالب 
را از گذرگاه س��خت دیگری به س��المت عبور دادند، 
سپاس��گزاری نموده و از درگاه خداوند متعال صحت، 

سالمت و عزت روزافزون معظم له را خواستارم .
2.  اکنون که حماس��ه سیاس��ی و نقطه اوج آن در 
جمعه 2۹ اردیبهش��ت با پیروزی مل��ت ایران و نظام 

مقدس جمهوری اسالمی به سرانجام رسید امیدواریم 
هیج��ان ها و التهاب های ای��ام رقابت جای خود را به 
همکاری و رفاقت داده و همچون گذش��ته طرفداران 
نام��زد های رقی��ب از آزم��ون بردب��اری و متانت به 

شایستگی و سربلندی خارج شوند.
هیچ احساسی، چه شادمانی و چه ناشادمانی نباید 
حالوت انتخابات پرشور دیروز را به تلخی و یا خدایی 
نکرده کینه تبدیل کند. هرگز نباید اجازه داد احساسات 
پاک مردم ابزار خواسته های پلید بدخواهان و دشمنان 

ایران اسالمی گردد.  
۳.  تحقق حماسه دیروز بدون شرکت و رقابت دیگر 
نامزد ها هرگز محقق نمی ش��د. به سهم خود از همه 

بزرگوارانی که پای در میدان نهاده و با تالشی کم نظیر 
این صحنه رقابت شورانگیز را آفریدند،  صمیمانه تشکر 

و قدردانی می نمایم .
۴.  از مس��ئولین اجرائ��ی و نظارتی انتخابات اعم از 
وزارت کش��ور ، ش��ورای نگهبان ، نیروهای انتظامی و 
امنیتی و همه کس��انی که با تالش شبانه روزی آرای 
ملت را امانت دانسته و به نیکی از آن حراست نمودند، 

قدردانی می نمایم .
۵.  به جناب آقای دکتر حس��ن روحانی که با شعار 
اعت��دال و میانه روی بار دیگر اکثریت قاطع آرای را به 
 دس��ت آورده اند صمیمانه تبری��ک عرض می نمایم. 
بی ش��ک ایشان به درس��تی می دانند رئیس جمهور 
همه ملت ایران هس��تند و بایستی برای دستیابی به 
آرمان های امام و انقالب همچون دوره قبل مجاهدت 
نمایند.فعاالن اقتصادی اگرچه در س��ال های اخیر، با 
شرایط بسیار خاص و سختی رو به رو بودند اما باردیگر 
به ایشان اعتماد کردند و امیدوارند که در دوره جدید، 
دولت همه توان خود را در راستای حل مشکالت اعضاء 

خانواده کار وتولید به کار گیرد .

ساری – دهقان - تفاهم نامه همکاری در طرح 
  HSE نشان تعالی سالمت، ایمنی و محیط زیست
میان وزارت راه و شهرس��ازی و دانش��گاه تهران با 
هدف هم��کاری در زمینه فعالیت ه��ای اجرایی، 
عملی، فنی، فرهنگی و اطالع رسانی در حوزه نشان 
تعالی HSE و پیاده سازی هرچه بهتر مدل ارزیابی 
مطابق با طرح این نشان به امضاء رسید. به گزارش 
خبرنگار مازندران، مهندس محمدی تاکامی دبیر 
دبیرخانه کش��وری HSE ضمن اعالم این مطلب 
افزود : براساس مطالعات انجام شده این تفاهم نامه 
در راستای تحقق اهداف و برنامه های پیش بینی 
ش��ده در قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران و 

برنامه های بلند مدت توسعه کشور در حوزه ایمنی، 
بهداش��ت و محیط زیس��ت، ترویج مق��ررات ملی 
ساختمان و همچنین افزایش سطح فرهنگ عمومی 
در این حوزه ها منعقد شده است . وی خاطرنشان 
ساخت : بدون شک موضوع ایمنی یکی از مهمترین 
مباحث مقررات ملی ساختمان محسوب شده که 
هر س��ال عدم رعایت آن خس��ارات مالی و جانی 
جبران ناپذیری را به جامع��ه وارد می کند. وزارت 
راه و شهرس��ازی برای پرداخت��ن به این موضوع و 
ترویج مباحث ایمنی اقدام به انعقاد این تفاهم نامه 
نمود تا پس از ارزیابی ایمنی کارگاه های ساختمانی 
براساس متدها و روش های علمی مورد نظر نسبت 

رتب��ه بندی آن ها اقدام کن��د . مهندس محمدی 
تاکامی ضمن اشاره به استقرار دبیرخانه مبحث ۱2 
مقررات ملی س��اختمان در استان مازندران یادآور 
شد : برگزاری همایش ملی HSE  در ۵ و 6 دی ماه 
۱۳۹۵ به میزبانی این اس��تان که دس��تاوردهای 

بس��یاری را با خود داش��ته اس��ت در حاشیه این 
سمینار مذاکراتی مابین دو دبیرخانه HSE و مدل 
تعالی صورت گرفته که طرفین در خصوص ارتباط 
 )HSE( موثر میان دو دبیرخانه برای استقرار نظام
ارتقای ایمنی و بهداشت محیط زیست در حوزه راه 
و ساختمان و شهرسازی به تبادل نظر پرداختند . 
گفتنی است: مهندس محمدی تاکامی – مهندس 
موتمنی رئی��س اداره نظام مهندس��ی و مهندس 
موس��وی نماینده اداره مدیریت بح��ران و پدافند 
غیرعامل در سمینار آشنایی با مدل ارزیابی نشان 
تعالی ک��ه در روز ۹6/2/2۱   در تاالر عالمه امینی 

دانشگاه تهران برگزار شد، حضور فعال داشتند .

قزوین- خبرنگار فرصت امروز - محمداس��ماعیل حافظي، 
مدیرعامل س��ازمان خدمات طراحي شهرداري قزوین گفت: پروژه 
مطالعه و طراحي المان و فضاي داخلي میدان ش��ورا به س��فارش 
سازمان زیباس��ازي ش��هرداري قزوین، به پایان رسید. قزوین -به 
گزارش روابط عمومي س��ازمان خدمات طراحي شهرداري قزوین؛ 
محمد اسماعیل حافظي افزود: میدان شورا در مالصدراي شمالي و 
در محل تقاطع بلوارهاي شهید چگیني و امیرکبیر به شعاع خارجي 
۴۴ متر قرار گرفته اس��ت که با توجه به محل قرارگیري میدان در 
مسیر کمربندي شرق قزوین و همچنین مسیر ورودي به مجموعه 
دانش��گاه آزاد و بوستان ملي باراجین، طراحي و ایده پردازي المان 
اهمیت ویژه اي یافت. حافظي خاطر نش��ان ک��رد: به دلیل وجود 
شیب تند در مسیر شمال به جنوب بلوار شهید چگیني و مشکالت 
ترافیکي ناشي از نبود دید کافي به میدان، تصمیم به طراحي المان 
مرتفع و شاخص و با نورپردازي مناسب در شب گرفته شد. خالقیت 
در فرم المان و پرهیز از اش��کال تکراري، استفاده از مفهوم شورا و 

ب��ه کارگیري مصالح نوین در طراحي این المان س��رلوحه کار قرار 
گرفت. وي با بیان این مطلب که پیش از آغاز طراحي در جلسه اي 
با رئیس کمیسیون شهرسازي شوراي شهر، سیاست ها، نظرات و 
ایده هاي اولیه اعضاي شورا در این خصوص دریافت شد، افزود: پس 
از این مرحله، مطالعات پروژه آغاز و تجزیه و تحلیل س��ایت مورد 
نظر و بررسي نمونه موردي مشابه در داخل و خارج از کشور انجام 
ش��د همچنین گزینه برتر براي طراحي این المان پس از برگزاري 
جلسات متعدد با اعضاي شورا و کمیته فني سازمان انتخاب گردید. 
حافظي افزود: گزینه انتخاب ش��ده براي طراحي محوطه و المان، 

اش��اره اي تلویحي به مفهوم ش��ور و مش��ورت، گردهمایي عناصر 
متفاوت، در هم آمیخته ش��دن و در نهایت رس��یدن به اوج است، 
همچنین فرم دوراني اس��تفاده شده در محوطه شامل نوارهایي از 
جنس س��نگ اس��ت که طي چرخش در مرکز الم��ان به یکدیگر 
مي رس��ند و از برآیند نیروهاي آن ها الماني مرتفع و شاخص خلق 
ش��ده و به اوج مي رسد. این مس��ئول ادامه داد: المان میدان شورا 
۱7 متر ارتفاع و مقطعي دایره اي ش��کل دارد که سازه آن به طور 
کامل از مقاطع لوله اي شکل ایجاد شده است.  مدیر عامل سازمان 
خدمات طراحي ش��هرداري قزوین اضافه کرد: پوشش نهایي المان 
از مدول هایي از جنس فایبرگالس و به دو صورت صلب و مشبک 
اس��ت که به صورت دوراني به دور الم��ان مي چرخند، همچنین 
قسمت مشبک از نوعي فایبر گالس نانوي شب تاب طراحي شده 
که نور خورشید را در روز جذب کرده و در شب بازپخش مي کند 
و در فرم این قطعات مش��بک از ط��رح گره چیني معماري ایراني 

استفاده شده است.

اه�واز- خبرنگار فرص�ت امروز - اس��تاندار 
خوزس��تان در آیین آغاز عملیات اجرایی کمربندی 
ش��رق اهواز گف��ت: احداث پروژه کمربندی ش��رق 
اهواز از مطالبات ش��هروندان اهوازی است. غالمرضا 
شریعتی در حاشیه کلنگ زنی ۱2 کیلومتر از جاده 
کمربندی ش��رق اهواز و جاده دسترس��ی شهرک 
ش��ماره ۵ اهواز که امروز، 27 اردیبهشت ماه برگزار 
ش��د، اظهار کرد: پروژه کمربندی ش��رق اهواز الزم 

اس��ت تا انته��ا ادامه پیدا کند و هرچه س��ریع تر به 
سرانجام برسد. وی افزود: این جاده یک محور پرتردد 
و پرتصادف است که بخش زیادی از آن انجام شده و 
امیدواریم با اجرای این ۱2 کیلومتر، عملیات اجرایی 
۵ کیلومتر باقی مانده نیز هرچه س��ریع تر آغاز شود. 
ش��ریعتی تصریح کرد: این جاده نیاز استان است و 
تردد زیادی از آن انجام می گیرد و امیدواریم هرچه 
سریع تر به اتمام برسد. امیدواریم با نگاهی که دولت 

به حوزه راه ها و زیرس��اخت ها دارد، از این وضعیت 
و فرصت استفاده شود تا عقب ماندگی خوزستان در 
بحث راه جبران شود. وی ادامه داد: با وجود خدماتی 
که خوزستان به کشور ارائه می دهد اما مردم استان 
به علت این خدمات در معرض آس��یب و تصادفات 
بیشتری هستند و این مساله شایسته استان نیست. 
ش��ریعتی عنوان کرد: خوزستان استانی است که از 
نظر ترافیک مسافر رتبه سوم را در کشور دارد اما از 

نظر استاندارد راه ها در رتبه ششم است و این مسأله 
زیبنده خوزس��تان نیست و باید تالش کنیم تا این 
عقب ماندگی هرچه س��ریع تر جبران شود. استاندار 
خوزستان خاطرنش��ان کرد: امیدواریم اگر خدمتی 
ارائه می دهیم از همان امکاناتی برخوردار باشیم که 
اس��تان های دیگر از آن برخوردار هس��تند و در این 
زمینه به رتبه س��وم در کش��ور در زمینه استاندارد 

جاده ای برسیم.

ساری - دهقان - مهدي عبوري شهردار ساري در 
پیامي از حضور پرش��ور مردم در انتخابات دوازدهمین 
دوره ریاست جمهوري و پنجمین دوره شوراي اسالمي 

شهر قدرداني کرد
بسم اهلل الرحمن الرحیم

خورشید بار دیگر از افق نگاه والیت طلوع کرد و ملت 

حماس��ه اي غرور انگیز را خلق نمودند. ایران اس��المي 
عرصه اثبات حقانیت مردمساالري شد و عقالنیت در آینه 
اقدام و عمل زمینه ساز عملگرایي انقالبي ملتي شد که 
فرزندان مکتب شهادت بودند. کهن شهر ساري تبریکات 
شایان خویش را تقدیم رئیس جمهور منتخب نموده و 
تداوم سربلندي ایران بزرگ را در دستان پرتوان ایشان 
آرزومند اس��ت. به گواهي جهان انتخاباتي که در سایه 
امنیت و اقتدار نظام انجام شد موجب سربلندي ملت و 
رهبري معظم انقالب در این آزمون خطیر گردید. آنچه 
که در این میانه جلوه گر بود حضور مش��تاقان خدمت 
در دو عرصه انتخابات ریاس��ت جمهوري و ش��وراهاي 

اس��المي در مسیر سازندگي و توسعه ملي بود که موج 
ب��ي دریغ مش��ارکت را با خود همراه نمود و حماس��ه 
دیگري را رقم زد. مردم ساري همگام با آرمانهاي انقالب 
در هر دو جبهه حضوري گسترده داشتند و شورایي را 
به منصه ظهور رس��اندند که برخاسته از بطن مطالبات 
اهالي شهر و همگام با جریان توسعه رو به رشد پایتخت 
بهار نارنج خواهد بود تا قطار پیشرفت مرکز مازندران با 
شتاب در مسیر عقالنیت و عملگرایي به مقصد مطلوب 
برسد. تحقق رضایتمندي و امید آفریني از منویات مقام 
عظماي والیت اس��ت که محقق گش��ت. جا دارد که از 
مش��ارکت تمامي همراهان در این حرک��ت انقالبي و 

مردمساالر تقدیري در خور شان ملت ایران بعمل آوریم 
و مراتب س��پاس خویش را از تمامي دس��ت اندرکاران 
برگزاري انتخابات اعالم داریم امروز وقت عملگرایي است 
و تحقق وعده ها تنها اداي دیني اس��ت که مي توان به 
اعتماد مردم تقدیم نمود. امروز هنگامه توجه به تولید، 
اش��تغال و هم افزایي است. ما با اتکا به ملت مي توانیم 
که این راه به نیمه رس��یده را به آخر برسانیم. در پایان 
ضمن تشکر از تمامي دلسوزان ملت و خادمین حقیقي 
و نخبگان و فرهیختگان برگزیده، مراتب تقدیر و تبریک 
خویش را به اهالي شهر و ملت حماسه ساز و منتخبین 

مردم تقدیم مي نمایم.

همزمان با 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی انجام شد

تقدیر از کارکنان روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران با حضور قائم مقام مدیرعامل

پیام تبریک رئیس خانه صنعت، معدن وتجارت ایران به مناسبت حماسه انتخابات 2۹ اردیبهشت

سهل آبادي: هیجان ها و التهاب های ایام رقابت جای خود را به همکاری و رفاقت دهد

 تفاهم نامه همکاری وزارت راه و شهرسازی مازندران و دانشگاه تهران 
در طرح نشان تعالی سالمت ، ایمنی و محیط زیست

حافظي، مدیرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوین:

تهیه طرح المان و فضاي داخلي میدان شورا پایان یافت

استاندار خوزستان:

احداث پروژه کمربندی شرق اهواز از مطالبات شهروندان اهوازی است

پیام شهردار ساري به مناسبت حضور گسترده مردم در انتخابات

اخبار

دهمین مرحله مقدماتی مسابقات قرآني 
بهار در بهار ویژه كاركنان و همسران 
با حضور رئیس دارالقرآن كریم وزارت 

نفتدر گاز گلستان برگزار شد
گ�رگان- خبرن�گار فرصت ام�روز - به گ��زارش روابط عمومي، 
دراین مراسم شرکت کنندگان  در رشته های مورد نظر خود به رقابت  
پرداختند که در پایان ، نفرات برتر هر رشته در رده آقایان و بانوان بصورت 
جداگانه مش��خص و درمراسم اختتامیه  که با حضور ربیعیان مشاور و 
رئیس دفتر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز و رئیس   دارالقران 
کریم وزارت نفت ، مدیر عامل گازگلس��تان و معاون فرهنگی س��ازمان 
تبلیغات اسالمی  استان  برگزار گردید  از نفرات برتر تجلیل شد .درمراسم 
اختتامیه  این مس��ابقات  پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا.. مجید  و 
اجرای برنامه زیبای تواشیح  مدیر عامل گازگلستان ضمن خیر مقدم و 
تشکر از برگزاری منظم این  گفت:خوشبختانه امسال نیز دهمین  مرحله 
مقدماتی مسابقات قرآني بهاردربهار ویژه کارکنان وهمسران گازگلستان  
در این ماه پرخیر و برکت  بصورت با شکوه و منظمی انجام شد .  مهندس 
صفر علی جمال لیوانی با بیان اینکه مس��ابقات  قرآنی  در رش��ته های 
مختلف حفظ ، ترتیل ،تحقیق، مفاهیم ، نهج البالغه  ، صحیح خوانی  و 
اذان  برگزار شد افزود: خدا را شاکرم که به ما توفیق داد  تا یکبار دیگر در 
خدمت  خادمین  قرآن کریم باشیم   و الحمد ا... طی چند سال اخیر  با 
حضور گسترده عالقه مندان در زمینه  مباحث فرهنگی و قرآنی مواجه 
بودیم به طوری که رش��د  بیش از 60  درصد را نس��بت به سال گذشته 
شاهد بودیم. وی تصریحکرد:در حال حاضر با توجه به تهاجمات فرهنگی 
غ��رب ضرورت دارد  در این عرصه بی��ش از پیش تالش کنیم  تا امید 
دشمنان نظام را که تنها حربه آنان تهاجم فرهنگی می باشد به یاس و 
ناامیدی مبدل شود و بتوانیم پرچم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران  
را در سرتاسر گیتی به اهتزار درآوریم . جمال لیوانی ضمن تشکر مجدد 
ازمتولیان برگزاری این مسابقات و داوان  وخادمین قرآنی گفت:ضرورت 
دارد در این زمینه بیشتر تالش نمائیم و این برنامه های معنوی تقویت 
شده و کیفت مسابقات را ارتقاء دهیم و بتوانیم در سایه قرآن این کتاب 
انس��ان سازخادمین خوبی باشیم.  در ادامه مشاور و رئیس دفتر معاون 
وزیر و مدیرعامل ش��رکت ملی گاز و رئیس  دارالقران کریم وزارت نفت 
نیز با ابراز خوش��نودی از حضورش در جمع صمیمی متس��ابقین قرآن 
کریم  ،از حضور گسترده عالقه مندان  ابراز رضایت وخرسندی نمود وی 
با بیان اینکه انجام این مس��ابقات زحمات زیادی داشته  ولی  حالوت و 
خیر و برکات  آن بس��یار زیاد می باشد  تاکید کرد:ارتباط با قرآن بدان 
معناست که آن را درک نموده و عمل نمائیم، بنابر این شایسته است هر 
مسلمان حداقل  ۵0 آیه  ویا یک صفحه  از قرآن  را خوانده  و بیش از 
پیش با این کتاب انسان ساز مانوس شده زیرا ضمن اینکه برای  سعادت 
خانواده مفید است تاثیر زیادی نیز در زندگی انسان  بهمراه خواهد داشت 
.حسین ربیعیان در خاتمه با تشکر از حمایتهای مدیرعامل گاز گلستان 
و متولیان برگزاری این مسابقات  با تاکید بر این نکته که همه آنهایی که 
در فضای قرآنی وارد شدند برنده هستند افزود:در حوزه وزارت نفت برنامه 
های متعددی در شرف اجرا  بوده و تفاهم نامه های متعددی  نیز با مراکز 
قرآنی منعقد گردید ضمن اینکه  نهضت آموزش  روخوانی و روان خوانی 
را نیز ایجاد نمودیم تا انشاء ا.. سال بعد شاهد حضور هر چه با شکوهتر 

شمابزرگواران  باشیم.

63.5 میلیارد ریال برای اجرای برنامه های 
بهره برداری آبفای گلستان هزینه می شود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - در سالجاری 6۳.۵ میلیارد ریال 
برای اجرای برنامه های بهره برداری آبفای گلس��تان هزینه می ش��ود.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان گلستان گفت: امسال 
بی��ش از 6۳.۵ میلیارد ری��ال ریال  اعتبار برای اجرای برنامه های بهره 
برداری این ش��رکت هزینه می ش��ود.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب ش��هری گلستان، " مهیار خسروی" در گفتگو با پایگاه 
خب��ری این اداره کل افزود: در راس��تای اجرای سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی، ۱7 میلیارد و ۵6۹ میلیون ریال اعتبار برای تعویض کنتورهای 
خراب مش��ترکین درنظر گرفته شده است.وی افزایش بهره وری آب را 
در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: سیاست های اقتصاد 
مقاومت��ی یک فرصت ب��رای بروز توانایی ها و خالقیت های دس��تگاه 
های اجرایی است.خس��روی به تشریح برنامه های سال ۹6 پرداخت و 
گفت: ۳2 میلیارد و ۵00 میلیون ریال اعتبار برای بازس��ازی و نوسازی 
بیش از 20 کیلومتر از لوله های ش��بکه توزیع اختصاص می یابد.وی 
با بیان اینکه امس��ال بیش از دو هزار و 700 رش��ته اصالح و بازسازی 
 انش��عاب انجام خواهد شد، تصریح کرد: این عملیات با اعتباری بالغ بر
 ۵ میلیارد و ۴02 میلیون ریال انجام می شود.معاون بهره بردای شرکت 
آبفای گلستان، استاندارد سازی و تعویض بیش از 770 رشته انشعاب 
فرس��وده را از دیگر برنامه های ش��رکت آب و فاضالب استان برشمرد 
و اف��زود: این ط��رح با اعتباری بالغ بر ۳ میلی��ارد و ۵62 میلیون ریال 
انجام خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: مبلغ یک میلیارد و 6۵0 میلیون 
ریال برای خرید و نصب فشارسنج، 880 میلیون ریال برای نصب کنتور 
هوش��مند قابل قرائت از راه دور، 780 میلیون ریال برای خرید و نصب 
شیر فشارسنج زمان دار اختصاص یافته است.خسروی افزود: اعتباری 
بالغ بر ۳87 میلیون ریال برای تبدیل انشعاب غیرمجاز به مجاز، ۴00 
میلیون ریال برای انجام مطالعات مدیریت فشار و زون بندی شبکه، ۴2 
میلیون ریال برای شناسایی انشعاب غیرمجاز، و ۳0 میلیون ریال جهت 
خرید و نصب کنتور هوش��مند بر روی انشعابات فضای سبز شهرداری 

اختصاص خواهد یافت.

درسالروز ملی ارتباطات و روابط عمومی
از كاركنان روبط عمومی شركت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن تقدیر شد

قلیپ�ور-  زین�ب  رش�ت- 
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی منطقه گی��الن، علی اصغر 
 27 چهارش��نبه  روز  عباس��ی، 
اردیبهشت در سالروز ملی ارتباطات 

و رواب��ط عمومی و طی آئینی از کارکن��ان واحد روابط عمومی 
منطقه تقدیر کرد. دراین آئین که با حضور معاونین و روس��ای 
واحدهای س��تادی برگزار ش��د مدیر منطقه گیالن، از خدمات 
کارکن��ان واح��د روابط عمومی تقدیر ک��رد و تالش هدفمند و 
برنامه ری��زی ش��ده را برای جمع بندی فعالیت های گس��ترده 
واحد روابط عمومی از اولویت ها دانس��ت. رئیس روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه، مریم پورنصراله، 
ضمن تقدیر از کارکنان تحت مدیریت خود عملکرد یکساله این 
واح��د را در هفت بخش )ارتباط با رس��انه ها و پایگاه اینترنتی، 
مطالعات اجتماعی و انتشارات، سمعی بصری و فرهنگی و طرح 
تکریم( ارائه کرد. معاون بازرگانی منطقه، کوروش باالدست نیز 
ضمن تقدیر از کارکنان روابط عمومی فعالیت های این واحد را 
قابل تقدیر دانست و انتشار نشریه داخلی »سوتکا« و  برگزاری 
مسابقات مختلف را جزو برنامه های ارزشمند این واحد دانست. 
در این آئین همچنین از برندگان مسابقه عکاسی »نشانه ای از 
بهار« که در آستانه بهار ۹6 در سطح منطقه گیالن برگزار شده 
بود تقدیر ش��د. مسابقه عکاسی »نشانه ای از بهار« امسال برای 
شش��مین سال در منطقه گیالن برگزار شد و در آن کارکنان و 
خانواده های شان در دو گروه سنی کودک و نوجوان و بزرگساالن 

با هم به رقابت پرداختند. 

اخبار

مدیر امور آبفای شاهد شهر خبر داد:
انجام عملیات حفاری و جابه جایی چاه 

آب شرب شماره 6 شاهدشهر 
  م�الرد- م�ژگان علیقارداش�ی - داود 
س��میعی، مدیر امور آبفای ش��اهد ش��هر گفت: 
با توجه به افت س��طح س��فره های زیر زمینی و 
عدم آبدهی مناس��ب چاه شماره 6 شاهد شهر، 
در راس��تای تامین نیاز آب ش��رب ش��هروندان 
و جلوگیری از افت فش��ار احتمالی ش��بکه توزیع این امور پس از اخذ 
مجوزهای الزم اقدام به حفر چاه جدید کرد. وی افزود: با توجه به اتمام 
عملیات حفاری ظرف چند روز آینده چاه مذکور پس از آزمایش پمپاژ 
و تجهیز وارد مدار بهره برداری خواهد ش��د. مدیر امور آبفای شاهدشهر 
ضمن اش��اره به آغاز فصل گرم سال از شهروندان خواست تا در صورت 
مش��اهده هر گونه مصرف نامتعارف آب ش��رب از ش��بکه آبرسانی و یا 
هرگون��ه هدر رفت آب در معابر عمومی را از طریق ش��ماره تلفن ۱22 

اطالع دهند تا هرچه سریع تر نسبت به رفع اقدام گردد.

بررسی جدیدترین دستاوردهای پیوند قلب كودكان 
در شیراز

ثمربخشی طرح تحول نظام سالمت در 
تپیدن منظم تر قلب های كودكان 

شیراز- خبرنگار فرصت امروز - یک فوق تخصص قلب کودکان 
در حاشیه برپایی ش��انزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و 
پیوند و س��ومین کنگره بین المللی پیوند اعضا در شیراز، با بیان اینکه 
در ایران به ش��کل فعال از دو س��ال و نیم گذشته، پیوند قلب کودکان 
آغاز ش��ده و تا امروز 2۴ مورد پیوند قلب کودکان صورت گرفته است، 
اجرای طرح تحول نظام سالمت را در گسترش بستر این عمل جراحی 
ویژه، موثر دانست. به گزارش "وب دا" در شیراز، دکتر "محمد مهدوی"، 
از سخنرانان این کنگره بین المللی که هم اکنون با حضور پزشکانی از 
سراسر دنیا در شیراز در حال برگزاری است، افزود: کنگره ای که در شیراز 
در حال برگزاری اس��ت بسیار پربار است و تمامی اساتید و بزرگان این 
رشته در این کنگره حضور دارند و شیراز یکی از بزرگترین مراکز فعال 
ایران در امور پزشکی به ویژه در حوزه قلب کودکان است. او با بیان اینکه 
موارد پیوند قلب کودکان که تاکنون انجام شده از شیرخوار هفت ماهه به 
باال موفقیت آمیز بوده است، اضافه کرد: اگر بخواهیم پیوند قلب کودکان 
در ایران را نسبت به سایر مراکز دنیا مقایسه کنیم، در ابتدای راه هستیم 
و نیاز داریم تا ارتباط بین مراکز بیش��تر شود، اطالعات بین دانشگاه ها 
و مراکز منتقل ش��ود تا بتوانیم نتیجه بهتری در سطح خاورمیانه و در 
دنیا داش��ته باشیم.  این فوق تخصص قلب کودکان، ادامه داد: با توجه 
به اینکه این رشته در ابتدای راه قرار دارد، میزان مرگ و میر در زمینه 
پیوند قلب کودکان کش��ور تنها یک مورد بوده است، اما سایر بیماران 
روند مثبت و رو به رشدی را طی می کنند و امیدواریم با پیشرفت ها و 
بهبود شرایطی که در حال اتفاق افتادن است بتوانیم کیفیت زندگی این 
کودکان را افزایش دهیم.  دکتر مهدوی، گفت: کوچک ترین بیماری که 
پیوند قلب بر روی او انجام شد یک بیمار هفت کیلوگرمی است که پس 
از آن تا سه روز از دستگاه قلبی ریوی برای بیمار استفاده شد، در حال 
حاضر پس از گذشتن هفت ماه از پیوند، نتیجه آن بسیار خوب بوده و 
وزن کودک به دوازده کیلوگرم رسیده است.  او مهمترین نکته در این 
موارد را برگش��ت شرایط خانواده به یک شرایط عادی و زندگی روزمره 
عنوان کرد و یادآور شد: حفظ یک کودک بیمار شرایطی خاص و سخت 
دارد، یک نکته مثبت که در سال های گذشته شاهد بودیم، بحث هزینه 
های بیماران پیوندی است که این هزینه را وزارت بهداشت پرداخت می 
کند.  این فوق تخصص قلب کودکان، با اشاره به انجام نخستین پیوند 
قلب کودکان در سال ۹۱، گفت: پس از آن به دلیل مسایل اکونومیک و 
مشکالت اقتصادی که در تامین دارو داشتیم به مدت دو سال این طرح 
متوقف شد، اما در حال حاضر به ویژه با اجرای طرح تحول، نتیجه خیلی 
خوبی به دست آمده است و خانواده ها تنها نگران خود بیماری کودک 

هستند و بابت تهیه دارو و مشکالت دیگر نگران نیستند.  

دیدار صمیمی شهردار با مدیریت و پرسنل 
اداره روابط عمومی شهرداری مالرد

- مالرد- مژگان علیقارداشی - 
به مناسبت روز ارتباطات و روابط 
عمومی ش��هردار مالرد، با مدیریت و 
پرسنل اداره روابط عمومی شهرداری 
م��الرد دیدار و گفتگو نم��ود.   علی 
اکبر خراس��انی، ش��هرداری مالرد  در خصوص  نقش و اهمیت جایگاه 
روابط عمومی در یک س��ازمان گفت: کار و زندگي در دنیاي به شدت 
متحول و متغیر کنوني، بدون سازمان هاي ارتباطي و اطالعاتي به سختي 
امکان پذیر اس��ت. مدیریت و راهبرد در محی��ط کار و زندگي نیازمند 
دانش و اطالعات کافي براي تصمیم گیري است. اما این فضا کمتر این 
اطمینان را براي مدیران ایجاد مي کند. از این روست که نقش سازمان ها 
و نهادهاي ارتباطي و اطالعاتي چون روابط عمومي ها اهمیت بسزایي در 
دنیاي جدید پیدا مي کند.  ش��هردار مالرد افزود: هزاره اي که ما در آن 
زندگي مي کنیم پر است از دگرگوني و تحول در ابعاد و اشکال گوناگون 
اندازه گیري و شتاب آن تقریباً براي ما غیرممکن است. طبیعي است که 
س��ازمان هایي که در این عصر زندگي مي کنند با دشواري هاي بسیاري 
روبه رو خواهند شد. زیرا با محیطي نامطمئن مواجه هستند. البته این 
نمي تواند مفهوم و معناي بدي داش��ته باش��د. زیرا ه��ر قدر که میزان 
تغییرات در جامعه اي بیشتر شود. در چنین فضایي مدیران به اطالعات 
بیشتر و روشها و برنامه هاي منسجم و مدون تري نیاز دارند. به هر حال 
این تحوالت مدیران را دچار غافلگیري هاي ش��دید کرده و در این فضا 
نقش یک روابط عمومي پویا که این تحوالت را جزء به جزء دنبال کرده 
و با برنامه ریزي به سمت و سوي صحیح هدایت کند مورد توجه است.   
مهندس خراسانی در این دیدار از زحمات بی شمار اداره روابط عمومی 
در زمینه اطالع رس��انی و توسعه روابط عمومی  در بین آحاد جامعه و 
همچنین نشان دادن فعالیت های شهرداری در بین مردم از این اداره و 
پرسنل آن تقدیر تشکر و نمودند . در این نشست معاونت اداری مالی و 
مدیر امور مالی مدیر امور اداری و ریاست اداره حراست شهرداری مالرد 

نیز حضور داشتند .

باشگاه های كتابخوانی كودک و نوجوان 
در هرمزگان راه اندازی می شود

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیر کل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی هرمزگان : باش��گاه های کتابخوانی کودک و نوجوان در سراسر 
هرمزگان راه اندازی می شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی هرمزگان ، علیرضا درویش نژاد در گفتگو با خبرنگاران گفت:  
باشگاه کتابخوانی کودک و نوجوان طرحی ملی است که باید در سراسر 
کشور راه اندازی شود و به زودی نیز در هرمزگان و شهرستان های تابعه 
اجرا می شود . وی افزود : هدف از این اقدام گسترش فرهنگ مطالعه در 
سنین کودک و نوجوان است و این باشگاه با استفاده از مربیان مجرب و  
کارآزموده می تواند تحولی عظیم را در گس��ترش فرهنگ مطالعه ایجاد 
کند. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان اشاره کرد : در قدم اول 
کارگاه مربیان باشگاه های کودک و نوجوان در استان برگزار می شود و با 
روش های علمی و استاندار آموزش آشنا و از همین طریق مبادرت به تعلیم 
کودکان و نوجوانان می کنند. درویش نژاد اظهار داش��ت : اولین باشگاه 
کتابخوانی کودک و نوجوان اس��تان هرمزگان در بندر عباس راه اندازی 

می شود و سپس شعبه های آن در همه شهرستان ها ایجاد خواهد شد.
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شماره 790

 ایرانی ها در حالی بار دیگر حسن روحانی را 
به عنوان رئیس جمهوری خود برگزیدند که این 
اتفاق می تواند روند توسعه خودروسازی کشور 
را تداوم بخشیده و سرمایه گذاری خارجی را در 

این صنعت تضمین کند. 
اگرچ��ه رون��د توس��عه صنعت خ��ودرو در 
ای��ران، ط��ی ده��ه 80 و با تولی��د محصوالت 
ملی و افزایش س��اخت داخل و همچنین آغاز 
مش��ارکت هایی از جن��س جوینت ونچرکلی��د 
خ��ورد، ب��ا این ح��ال روند رو به رش��د آن در 
سال های 91 و 92 به دلیل تشدید تحریم های 
بین الملل��ی علی��ه کش��ور متوق��ف ش��د. این 
در حال��ی ب��ود که با آغ��از دول��ت یازدهم در 
اواسط س��ال 92، نه تنها رفته رفته قفل توسعه 
خودروسازی در حوزه هایی مانند رشد تولید و 
بهبود کیفیت و مشارکت های خارجی باز شد، 
بلکه صنعت خودرو نیز به س��مت واقعی شدن 
و حتی جهانی ش��دن حرکت کرد. از همین رو 
این نگرانی وجود داش��ت که در صورت تغییر 
دولت، روند توس��عه و حرکت به سمت واقعی 

شدن خودروسازی متوقف شود. 
با این حال، با انتخاب دوباره حس��ن روحانی 
به عنوان رئیس جمهوری ای��ران و تداوم دولت 
وی برای چهار سال آینده، بسیاری از نگرانی ها 

به خصوص در حوزه س��رمایه گذاری خارجی و 
مش��ارکت های بین المللی صنعت خودرو )چه 
برای شرکت های داخلی و چه برای خارجی ها( 
از بی��ن رفت. به عبارت بهت��ر، نتیجه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ایران، پی��ام مثبتی را برای 
خارجی ها ارس��ال ک��رد و آن، اطمینان دادن 
ب��ه آنه��ا مبنی بر امنی��ت س��رمایه گذاری در 
حوزه های اقتصادی و صنعتی کشور به خصوص  

»خودروسازی« بود. 

 ترس خودروسازان خارجی ریخت
هرچن��د پ��س از توافق هس��ته ای و برجام، 
چن��د قرارداد و تفاهم نامه میان خودروس��ازان 
و قطعه س��ازان داخلی و همتایان خارجی آنها 
به امضا رس��ید، با این حال قطعی شدن بیشتر 
آنها عماًل به نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری 
دوازده��م گره خ��ورده بود. در ای��ن بین، تنها 
قرارداد پژو پی��ش از انتخابات وارد فاز اجرایی 
ش��د و ح��اال ای��ن خودروس��از فرانس��وی نیز 
می توان��د ب��ا خیالی راحت به تداوم و توس��عه 
فعالیت هایش در ایران فکر کند. به جز پژو اما 
چند خودروس��از دیگر نیز قصد ورود به ایران 
و تجربه حضوری جدی��د در صنعت خودروی 
کش��ور را دارن��د و در این بین، برخ��ی اقدام 

به انعق��اد تفاهم نامه همکاری مش��ترک کرده 
و برخ��ی دیگر نی��ز به توافق��ات نهایی در این 
مورد رس��یده بودند، با ای��ن حال منتظر بودند 
تا نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری مشخص 
و س��پس وارد فاز عملی شوند. به عنوان مثال، 
رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
تفاهم نامه همکاری مش��ترک به امضا رسانده 
و هرچن��د در چن��د نوبت قرار ب��ود تفاهم نامه 
موردنظ��ر به قرارداد تبدیل ش��ود، با این حال 
ای��ن اتفاق رخ نداد. با وج��ود آنکه نه رنو و نه 
س��ازمان گس��ترش، هیچ ک��دام رس��ما انعقاد 
قرارداد را به نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری 
منوط ندانس��ته اند، با این ح��ال گمانه زنی ها و 
تحلیل کارشناس��ان ح��اوی این نکته اس��ت 
که خودروس��از فرانس��وی عماًل ب��رای قطعی 
کردن حضور خ��ود در ایران، منتظر صبح 30 

اردیبهشت )اعالم نتایج انتخابات( بوده اند. 

تداوم مسیر »خودروساز شدن« ایران
اما پی��ام مثب��ت و امیدوارکنن��ده انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ای��ران ب��ه س��رمایه گذاران 
خارجی در ش��رایطی اس��ت که با حضور آنها 
در خودروس��ازی کش��ور، این صنعت می تواند 
با ضمانت و س��رعت بیش��تری مسیر توسعه و 

جهانی شدن خود را طی کند. به باور بسیاری 
از کارشناس��ان، ت��داوم دولت حس��ن روحانی 
برای چهار س��ال آینده، کمک زیادی به واقعی 
ش��دن خودروس��ازی در ایران یعن��ی عبور از 
مونتاژکاری و حرکت به س��مت »خودروس��از 
شدن« خواهد کرد. این باور مثبت دقیقا ریشه 
در پیام��ی دارد ک��ه نتیجه انتخاب��ات ایران به 
ش��رکت های خارجی ارس��ال کرده است، زیرا 
رمز توسعه خودروس��ازی کشور مشارکت های 
خارج��ی ب��وده و با تداوم دول��ت روحانی، این 
ش��راکت ها به نوعی گارانتی ش��ده اند. تردیدی 
نیس��ت که بدون س��رمایه گذاری و مش��ارکت 
خارجی، عم��اًل امکان توس��عه صنعت خودرو 
به خصوص در حوزه هایی مانند طراحی پلتفرم 
وج��ود ندارد، بنابراین تداوم دولت )که طرفدار 
سرمایه گذاری و مشارکت های خارجی به شمار 
می رود(، عماًل جاده خودروس��از ش��دن ایران 
را هموارت��ر خواهد کرد. ای��ن موضوع البته بر 
صنعت قطعه سازی کشور نیز اثر مثبتی خواهد 
داش��ت، زیرا قطعه س��ازان داخلی هم به دنبال 
مشارکت های خارجی هستند و بنابراین پایدار 
ماندن دول��ت حامی س��رمایه گذاری خارجی، 
آنها را مانند خودروسازان در مسیر توسعه قرار 

می دهد. 

پیام انتخابات ایران به خودروسازان جهان

س��ومین نشس��ت تخصصی مدیران ارتباط 
با مش��تریان صنعت خودروسازی کشور بنا به 
دعوت اداره کل ارزیابی عملکرد و پاس��خگویی 
به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت و به 
میزبانی مرکز ارتباط با مشتریان گروه سایپا در 

سالن همایش تیبا برگزار شد. 
این نشس��ت با حضور سرپرس��ت و رؤسای 

ارزیابی  دفت��ر  کل  اداره 
و رس��یدگی به شکایات 
وزارت صنع��ت، معدن و 
بازرسی  شرکت  تجارت، 
اس��تاندارد  و  کیفی��ت 
ام��ور  مدی��ران  ای��ران، 
مش��تریان ش��رکت های 
خودروسازی اعم از ایران 
بهمن،  گ��روه  خ��ودرو، 
آس��ان موت��ور، کرم��ان 
و  خودرو  مدیران  موتور، 
فعال  سایر ش��رکت های 
در این حوزه و همچنین 

مدیران و رؤس��ای امور مش��تریان گروه سایپا 
برگزار ش��د و در خصوص راهکارهای ارتقای 
س��طح رضایت مش��تریان از صنع��ت خودرو 

کشور بحث و تبادل نظر شد. 
در ابتدای این نشست عباس صفری، مشاور 
مدیرعام��ل و رئیس مرکز ارتباط با مش��تریان 
و ش��بکه نمایندگی ه��ای گروه س��ایپا، ضمن 
عرض خیرمقدم به شرکت کنندگان به تشریح 
دس��تاوردهای گروه س��ایپا در حوزه مش��تری 

پرداخت. 
وی در ادامه به ارائ��ه گزارش اقدامات انجام 
شده در حوزه مش��تری در گروه خودروسازی 
سایپا ش��امل توس��عه سیس��تم های یکپارچه 

در س��طح گ��روه، ایجاد ش��اخص های ارزیابی 
عملکرد در فرآیند رسیدگی به درخواست های 
مش��تریان، ایجاد بانک های اطالعاتی یکپارچه 
و توس��عه سیس��تم های ح��وزه مش��تری در 
بازاره��ای صادراتی و همچنی��ن مطالعه انجام 
شده اس��تراتژی های خودروسازان برتر جهانی 

پرداخت که مورد توجه حاضران قرار گرفت. 
در ادام��ه این نشس��ت 
حس��ن ممتح��ن، معاون 
دفت��ر ارزیاب��ی عملک��رد 
پاس��خگویی به ش��کایات 
مش��تریان وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت ضمن 
تش��ریح اهمی��ت ح��وزه 
صنع��ت  در  مش��تری 
کش��ور،  خودروس��ازی 
ارتق��ای  ب��رای  ت��الش 
رضایت مش��تری و انتقال 
دانش این حوزه در سطح 
این صنعت را مهم ارزیابی 
و اظهار کرد: به منظور ارتقای س��طح همکاری 
و توسعه کمی و کیفی و تبادل دانش و نظرات 
در این حوزه، برگزاری منظم جلسات تخصصی 
مرب��وط به ام��ور مش��تریان در اولوی��ت دفتر 
ارزیابی و رس��یدگی به شکایات وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت ق��رار دارد. همچنین گزارش 
کلی عملکرد خودروسازان در سال 95 نیز ارائه 
شد و مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار گرفت. 

در پایان ش��رکت کنندگان به ارائه دیدگاه ها، 
نظ��رات و مش��کالت پرداختن��د و نظ��رات و 
را ه حل های��ی درخص��وص برخی از مش��کالت 
موج��ود توس��ط ش��رکت کنندگان مط��رح و 

تصمیمات الزم در این خصوص اخذ شد. 

برگزاری سومین نشست تخصصی مدیران 
امور مشتریان صنعت خودرو

خبر

قدرت چانه زنی خودروسازان افزایش 
می یابد

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
معتقد اس��ت موضوعی که در س��ال های گذشته در صنعت 
خودرو کمتر به آن پرداخته ش��ده مس��ئله تحقیق و توسعه 
اس��ت که الزم است در راس��تای همکاری های خوبی که با 
ش��رکت های خارجی آغاز ش��ده، به طور جدی ت��ری به این 

موضوع پرداخته شود. 
حمی��د گرمابی در گفت وگو با خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
برای اینکه صنعت خودروی ایران پس از س��ال ها فعالیت در 
ای��ن عرصه، گام های محکمی در مس��یر طراحی و تولیدات 
جدید گذاش��ته و عرضه کننده محصوالت با طراحی داخلی 
به بازارهای جهانی شود، باید در حوزه کسب تکنولوژی های 
جدی��د و مش��ارکت ب��ا ش��رکت های صاحب برن��د در دنیا 
همکاری های تنگاتنگی داش��ته باشد.   وی تأکید کرد: البته 
جای خوش��حالی اس��ت که امروز خودروس��ازان همزمان با 
ایجاد جوینت ونچره��ای خارجی، از تقویت توان طراحی در 
داخل غافل نش��دند، چنانچه در این راستا ارتباط گسترده تر 
صنعت و دانش��گاه بی شک از نتایج خوب تالش های صورت 
گرفته است که قطعاً تا رسیدن به نتیجه مورد نظر و ثمرات 
آن در سال های آتی نیازمند فرصت و تاملی مناسب هستیم. 
 وی همچنین با اش��اره به وجود مشکالتی در حوزه طراحی 
و تولی��د قطعات جدید تأکید کرد: البته انتظار می رود با توجه 
به فعالیت عمده بخش خصوصی در حوزه قطعه س��ازی کشور، 
هرچه س��ریع تر ش��اهد حضور مؤثر ت��ر این بخ��ش در حوزه 
س��رمایه گذاری و تولی��دات قطعات جدید باش��یم.  وی گفت: 
آنچه امروز خودروس��ازان باید به آنها بیش��تر به��ا دهند، ورود 
ب��ه حوزه طراحی اس��ت که به نظر می رس��د قراردادهای یک 
سال گذش��ته کمک مؤثری در این زمینه خواهد بود. بی شک 
بخش قطعه س��ازی کشوز نیز با چابکی و مدیریت مناسبی که 
در بخش خصوص��ی وجود دارد، می توان��د در این روند همپای 
تولی��دات جدی��د حرکت کرده و در حوزه تحقیق و توس��عه و 

ساخت قطعات جدید اقدامات قابل قبولی را ارائه کند. 
 

تولید دوگانه سوزها در سراشیبی
براس��اس آم��ار اعالم ش��ده در فروردین ماه س��ال جاری 
ش��رکت ایران خودرو با تولید 8 هزار و 252 دس��تگاه انواع 
خودروی سواری به صورت دوگانه سوز، بیشترین آمار در این 

زمینه را به خود اختصاص داد. 
با وجود این، تولید خودروهای دوگانه س��وز آبی های جاده 
مخصوص در مقایس��ه با ماه مشابه سال گذشته افت 8/ 15 
درصدی داش��ته است اما س��ایپا طی این مدت در مجموع 
یک هزار و 972 دس��تگاه انواع خودروی سواری دوگانه سوز 
تولی��د ک��رد. با وج��ود ای��ن، نارنجی های ج��اده مخصوص 
در فروردین ماه س��ال جاری در مقایس��ه با ماه مش��ابه سال 
گذشته رش��د 8/ 77درصد را ثبت کرده اند.  در حالی تولید 
دوگانه سوزها طی یک سال گذشته نسبت به سال های پیشتر 
با افت و خیز مواجه شده است که شرکت ایران خودرو تولید 
تندر 90 دوگانه س��وز را طی س��ال گذش��ته متوقف کرد. با 
وج��ود این، بیش��ترین درصد تولید دوگانه س��وزها در میان 
شرکت های خودروساز متعلق به پژو 405 است. این خودرو 
با تولید 5 هزار و 390 دس��تگاهی توانس��ته در صدر جدول 
قرار بگیرد.  بعد از این خودروی س��مند دوگانه سوز با تولید 
2 هزار و 444 دستگاه در رتبه دوم تولید دوگانه سوزها قرار 
گرفته اس��ت. بعد از سمند، تیبا توانسته در میان محصوالت 
س��ایپا رتبه س��وم را به خود اختصاص دهد. بنابر آمار تولید 
خودروهای س��واری، تیبای دوگانه س��وز با تولید یک هزار و 
541 دس��تگاهی توانسته رشد 5هزار درصدی نسبت به ماه 

مشابه سال گذشته را ثبت کند. 

اصالحیه ای از جنس تعدیل مثبت در 
»سایپا«

شرکت سایپا بودجه 9 ماهه سال 95 را طی یک اصالحیه 
با تعدی��ل مثبت همراه کرد.   خس��اپا در گزارش اصالحیه 
دوره 9 ماهه س��ود هر س��هم را از 106 ریال به 273 ریال 
افزایش داده است. از تغییرات مهم این اصالحیه می توان به 
افت فروش از 9,294 به 9,044 میلیارد تومان، کاهش بهای 
تمام شده از 7,664 به 6,735 میلیارد تومان و تبدیل سایر 
درآمده��ای عملیاتی 47میلیارد تومان��ی به هزینه عملیاتی 

25 میلیارد تومانی اشاره کرد. 

کاهش قیمت چند خودروی داخلی
این هفته قیمت سه مدل خودروی داخلی در بازار کاهش 
و ی��ک مدل نیز افزایش یافته اس��ت.  قیمت پژو 206 تیپ 
2 مع��ادل 300 هزار تومان، دنا 300 هزار تومان و تندر 90 
اتوم��ات نیز 200 هزار تومان کاهش یافته اس��ت، همچنین 
قیم��ت پارس تن��در 200 هزار تومان افزایش یافته اس��ت.  
قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نس��بت 

به نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشته است. 

جایگاه بهره وری در صنعت خودروی 
ایران کجاست؟ 

 ی��ک کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو می گوید ک��ه صنعت 
خودروی ایران باید در دو بخش تولید و قطعه سازی توانمند 
و قوی ش��ود تا به رشدی که در دهه70 شاهد بودیم، دست 
یابی��م.  امراهلل امینی با اش��اره به اینک��ه در دولت های قبل 
اغلب قطعات از منابع خارجی تأمین می ش��د، اظهار داشت: 
خوشبختانه در چند س��ال اخیر قطعه سازی وضعیت خوبی 
داش��ته و موضوعی ک��ه امروز صنعت خ��ودرو باید روی آن 
تکیه کند، تنوع و کیفیت اس��ت.  وی با اشاره به اینکه برای 
برون رف��ت از وضعیت گذش��ته باید از تجربیات کش��ورهای 
پیشگام در خودروس��ازی بهره برد، تأکید کرد: اقدام خوبی 
که دولت یازدهم در دستور کار خود قرار داد، همکاری های 
مش��ترک با برندهای خارجی برای تولید محصوالت جدید و 
صادراتی و همزمان تعمیق س��اخت داخل است که باید در 
دس��تور کار دولت های بعدی نیز قرار گیرد. وی خاطر نشان 
کرد: به هر میزان به خودکفایی در تولید قطعات دست یابیم، 
جریان تولید در داخل عملکرد بهتر و کامل تری داشته و در 

مسیر صنعتی شدن حرکت رو به جلویی خواهیم داشت. 
وی با اشاره به نقش شرکای خارجی بر ادامه مسیر توسعه 
صنعتی کش��ور، تأکید کرد: ورود شرکای خارجی به صنعت 
خودرو، فضای بازار را به س��مت رقابت پذیری بیش��تر سوق 
داده و طبعا این جریان به افزایش کیفیت منجر خواهد شد. 

خبر

 فروش جهانی نیسان
روی دور پیشرفت

شرکت خودروسازی ژاپنی نیسان در سال 2016 میالدی 
ب��ا فروش 5.63 میلیون دس��تگاه خودرو، روند رو به رش��د 
فروش محصوالت خود را در بازارهای جهانی تداوم بخشید. 
می��زان فروش محصوالت نیس��ان در س��ال گذش��ته در 
بازارهای جهانی با رشد همراه بود و با توجه به هدف گذاری 
شرکت نیس��ان برای شکس��تن رکورد فروش سال گذشته 
خ��ود، می ت��وان گفت که ف��روش جهانی نیس��ان روی دور 

پیشرفت افتاده است. 

 از بزرگ ترین بازارهای فروش محصوالت نیس��ان در سال 
گذش��ته میالدی بای��د به آمریکا با 1.58 میلیون دس��تگاه، 
چی��ن با 1.35 میلیون و اروپا با 683 هزار دس��تگاه خودرو 
اشاره کرد. همچنین آمار فروش نیسان در خود کشور ژاپن 
557 هزار دستگاه بوده و در بازارهای آسیا، آمریکای التین، 
خاورمیانه و آفریقا نیز 808 هزار دس��تگاه به فروش رسیده 

است. 
 براس��اس اطالعات مالی شرکت نیسان در یک سال اخیر 
که ش��امل میزان فروش این ش��رکت از م��اه آوریل 2016 
تا آوریل امسال می ش��ود، حجم معامالت 11720 تریلیون 
ین ب��وده که از این میزان 742.2تریلیون س��ود عملیاتی و 
همچنی��ن 663.5تریلیون ین نیز س��ود خالص به حس��اب 

نیسان واریز شده است. 
 بزرگ ترین بازار فروش محصوالت نیسان در سال 2016، 
ایاالت متحده آمریکاس��ت که با س��هم 9درصدی و رش��د 
4.3درصدی، 1.58میلیون دس��تگاه خودرو در آن به فروش 

رسیده است. 
 همچنی��ن ف��روش محصوالت نیس��ان در اروپ��ا )به جز 
روس��یه( رشد 7.2درصدی را تجربه کرد تا رقم فروش 683 

هزار دستگاه در اروپا را به ثبت رسانده باشد. 
 بنابر اعالم شرکت نیس��ان، مدل های قشقایی و ناوارا که 
به ترتیب در کالس های شاسی بلند و پیکاپ قرار می گیرند، 

نقش بسزایی در رشد فروش ساالنه نیسان داشته اند. 
 شرکت نیسان همچنین روی محصوالت جدید خود، که 
Micra، Armada، Kicks، Note e- ش��امل مدل های
POWER و  Serena می شود، حس��اب ویژه ای باز کرده 
و میزان فروش 5.83میلیون دس��تگاهی را تا پایان امس��ال 

هدف گذاری کرده است. 
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مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا گفت: من بسیار 
تحت تاثیر سطح مشارکت مردم ایران در انتخابات قرار گرفتم 
و به حسن روحانی تبریک می گویم. به گزارش ایسنا، فدریکا 
موگرینی، مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه 
گردهمایی جهانی اقتصاد گفت: من بسیار تحت تاثیر سطح 
مشارکت مردم ایران در انتخابات روز جمعه )29 اردیبهشت 
ماه( قرار گرفتم و به رئیس جمهور حس��ن روحانی به خاطر 
دریافت این تنفیذ بسیار قوی برای دور دوم تبریک می گویم. 
موگرینی افزود: ما در اجرای توافق هسته ای با ایران به خوبی 
هم��کاری کرده ایم و من می دانم ک��ه رئیس جمهور روحانی 
چگونه برای ادامه اجرای کامل این توافق و همچنین تعامل 
با جامعه بین المللی، به ویژه اروپا، درباره بسیاری از مسائل دو 
جانبه و نیز صلح در منطقه )خاورمیانه( متعهد است و نیاز به 
کار بیشتری داریم. وی تصریح کرد: ما همچنین نیاز به نوعی 

تعامل متفاوت از طرف ایران خواهیم داش��ت و من اطمینان 
دارم که این تنفیذ قوی که وی دریافت کرد، می تواند اساس 
خوبی برای همکاری آتی در این زمینه باش��د. از سوی دیگر 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی ضمن 
تبریک به رئیس جمهور کش��ورمان تاکید ک��رد: آماده ادامه 
همکاری برای اجرای برجام و تعامل دوجانبه و برقراری صلح 
منطقه ای هستیم. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا با انتش��ار پیامی در صفحه توییتر خود نوشت: 
مردم ایران به شکلی پرش��ور در زندگی سیاسی کشورشان 
شرکت کردند. من به رئیس جمهور روحانی برای این تفویض 
قدرتمند تبریک می گویم. موگرینی در ادامه نوشت: اتحادیه 
اروپا آماده اس��ت ت��ا به همکاری برای اج��رای برنامه جامع 
اقدام مش��ترک، تعامالت دوجانبه، صلح منطقه ای و تحقق 

خواسته های تمام مردم ایران ادامه دهد. 

موگرینی: تحت تاثیر مشارکت مردم ایران در انتخابات قرار گرفتم

خارج�ه  ام�ور  وزارت  س�خنگوی    
کشورمان صدور حکم علیه شیخ عیسی 
قاس�م از رهب�ران دین�ی در بحرین را 
محکوم و از تشدید رویکردهای امنیتی 
در این کشور به شدت ابراز نگرانی کرد. 

 وزیر ام�ور خارجه آمری�کا در ریاض 
گفت، هیچ گاه تلفن را روی کس�ی قطع 
نکرده و ممکن اس�ت در زمان درست با 

همتای ایرانی اش گفت وگو کند. 

معاون ارتباطات و اطالع رس�انی دفتر رئیس جمه�وری اعالم کرد 
رئیس جمهوری روز دوش�نبه اول خردادماه ب�ا حضور خبرنگاران 

رسانه های  داخلی و بین المللی نشست خبری خواهد داشت.  

تیتر اخبار

در حال��ی که هیچ ی��ک از ورزش��کاران در این دوره از 
انتخابات ش��ورای ش��هر تهران رأی نیاوردند، روز گذشته 
دو عضو ورزش��کار شورا به دلیل انتقاد از عملکرد یکدیگر 
در صحن ب��ه درگی��ری فیزیکی پرداختند. ب��ه گزارش 
ایلنا، در جلس��ه غیرعلنی شورای ش��هر تهران که بدون 
حض��ور خبرنگاران برگزار ش��د، بین دو عضو ورزش��کار 
ش��ورا علیرضا دبیر و عباس جدی��دی درگیری فیزیکی 
رخ داد. آغاز درگیری و مش��اجره ای که بین این دو عضو 
ص��ورت گرفت به عصبانیت دبی��ر از عملکرد جدیدی در 
ش��ورا برمی گردد، به گونه ای که دبیر گفته عملکرد برخی 
اعضا مثل جدیدی باعث شده مردم به ورزشکاران بدبین 

شوند و به هیچ کدام رأی ندهند. البته عباس جدیدی در 
واکنش به صحبت های علیرضا دبیر می گوید که ادعاهای 
او صحت ندارد و می خواهد رأی نیاوردن خود در ش��ورای 
ش��هر را گردن من بیندازد. همچنین گفته ش��ده پس از 
صحبت های انتقادی جدیدی نس��بت به اف��راد پیروز در 
انتخابات، دبیر واکنش نشان می دهد و زد و خوردی شکل 
می گیرد. مه��دی چمران در جمع خبرن��گاران در مورد 
درگیری این دو نفر توضیح داده و گفته اس��ت که اصوال 
گاهی بین اعضای ش��ورا درگیری پیش می آید، البته به 
آن صورت نبود و ُکری خواندن ورزشکاران برای همدیگر 

همیشه بوده است. 

روایتی از درگیری فیزیکی دو عضو شورای شهر تهران

 رئیس سازمان غذا و دارو اعالم 
کرد: در س�ه س�ال اخیر صادرات 
دارویی حداقل ب�ه 1۵0 میلیون تا 
۲00 میلیون دالر رس�یدکه نسبت 
به دوره قبل حدود دو برابر ش�ده  
اس�ت. واردات دارو نی�ز س�االنه 
حدود یک میلیارد بوده که نسبت 
ب�ه دوره مش�ابه ۲۵ درصد کاهش 

ولی ال�له رستمی نژاد، دستفروش خر م آبادی نفر اول انتخابات شورای داشته است. 
این شهر شد. 

تیتر اخبار

رضا کیانیان از سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی به خاطر عذرخواه��ی از هنرمندان 
بابت س��وءتفاهم پیش آمده در طرح مطلبی طنزگونه 
قدردانی کرد. رضا کیانیان در صفحه اینس��تاگرام خود 
نوش��ت: پس از سالم، ظهر س��ر صحنه سریال شهرزاد 
بودم که پ��س از اعالم نهایی نتایج انتخابات با ش��وق 
فراوان نامه تبریک این پیروزی بزرگ و گالیه از شما را 
روی صفحه اینستاگرامم گذاشتم و درست پس از چهار 
ساعت شما با پوزش خواهی به موقع و صاف و ساده خود، 
من و گروه سریال شهرزاد را شگفت زده کردید! قاعدتا 
نباید شگفت زده می شدیم! دلیلش اما ساده است! چون 
عادت به عذرخواهی مس��ئولین نداریم؛ آن هم در این 
مدت کوتاه! آقای وزیر، قدردانی من و همه شهرزادی ها 
را بپذیرید و امیدوارم همه مس��ئولین از شما بیاموزند. 

عذر خواه��ی از آدم��ی ک��م نمی کند! بلک��ه می افزاید. 
درخواست من یک نمونه از پرسشگری مردمی بود که 
به شما رأی دادند و پاسخ شما یک نمونه از پاسخگویی 
دولتی اس��ت که خود را مدی��ون رأی مردم می داند! به 

امید روزهای بهتر. 
 وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس��المی روز جمع��ه در 
گفت وگویی در مورد حمایت یک خواننده زیر زمینی از 
یک��ی از نامزدهای انتخابات مطلب طنزگونه ای را بیان 
ک��رده بود. اظهارات وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی با 
واکن��ش برخی هنرمندان از جمله رضا کیانیان روبه رو 
شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز با انتشار ویدئویی، 
از اصحاب فرهنگ وهنر به عنوان سرمایه های کشور یاد و 
تصریح کرد دولت تدبیر و امید برای عذرخواهی لکنت 

زبان ندارد. 

رضا کیانیان:
 آقای صالحی امیری من و گروه سریال شهرزاد را شگفت زده کردید

  رض�ا صادقی در آس�تانه انتش�ار 
جدیدترین آلبومش گفت: در آلبوم 
»یعنی درد« با آق�ای روحانی حرف 
زده ام و ب�ه ش�کلی واض�ح و بدون 
سانس�ور درده�ای اجتماع�ی ای�ن 

روزهای جامعه ام را عنوان کرده ام. 
  خانه کتاب اعالم کرد: در فروردین 
1396 تع�داد ۲993 عن�وان کت�اب 
منتشر شده اس�ت که در مقایسه با 
دوره زمانی مش�ابه در سال گذشته، 

1۲ درصد افزایش داشته است. 

کارگ�ردان فیلم »گش�ت ۲« با ابراز تاس�ف از اینکه نس�خه ای از 
فیلم اش در بازار قاچاق توزیع شده است، گفت: معتقدم پشت این 

قضیه یک برنامه ریزی و توطئه وجود دارد.
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رئیس فدراسیون فوتبال معتقد است که محرومیت 
هواداران پرس��پولیس می تواند به تهدیدی برای تمام 
فوتبال ایران تبدیل ش��ود. مهدی تاج درباره جلسه ای 
که روز یکشنبه در فدراسیون فوتبال برگزار شد، گفت : 
چی��زی که اکن��ون برای ما به تهدید تبدیل می ش��ود 
این اس��ت که بازی پرسپولیس را بدون تماشاگر اعالم 
کرده اند و ممکن اس��ت ب��ا ادامه  این روند اس��تقالل 
هم دچار این مش��کل ش��ود. او ادامه  داد: جریمه های 
س��نگین مالی که متوجه فدراس��یون و باشگاه ها شده 
بس��یار شکننده است. صحبتی با وزیر ورزش و جوانان 
داش��تم، ایش��ان هم نقطه نظراتی داش��تند که مطرح 
کردن��د. ت��اج در ادامه  گف��ت : اگر فدراس��یون فوتبال 

تش��خیص بدهد ممکن اس��ت ورزش��گاه را ب��ا ۳۰ یا 
۴۰ درص��د ظرفیت برگزار کنیم چ��ون یگان ویژه  باید 
بتواند به خوبی کنترل کند. دوم اینکه صدا و سیما قرار 
است زحمت بکشد و اطالع رسانی خوبی در این زمینه 
به هواداران فوتبال داشته باشد. باید جلسات آموزشی 
برای هواداران گذاشته شود که بدانند نارنجک یا لیزر 
می تواند باعث جریمه یا محرومیت شود. AFC بسیار 
س��ختگیر اس��ت. او افزود: دس��تگاه قضایی به شدت با 
کس��انی که ترقه می اندازند برخورد می کند. همچنین 
مسئوالن قضایی فدراسیون فوتبال یعنی کمیته  اخالق 
و کمیته  انضباطی کلیه افرادی را که در نظم ورزشگاه 

اخالل کنند از ورود به ورزشگاه ها محروم می کند. 

تاج: محرومیت هواداران تهدید بزرگی برای فوتبال ایران است

  ملی پوش�ان جوان فوتبال ایران موفق 
ش�دند با یک گل حریف خود کاستاریکا 
را از پیش رو بردارند و به دومین پیروزی 
خود در تاریخ جام جهانی جوانان دس�ت 

پیدا کنند.
 دبیر هیات مدیره استقالل اعالم کرد که 
بعد از اس�تعالم از کمیته تعیین وضعیت 
بازیکنان فدراسیون فوتبال مشخص شد 
که سرور چپاروف بازیکن استقالل است.

سارا س�ادات خادم الش�ریعه، استاد بین المللی ش�طرنج ایران در 
رقابت های ش�طرنج قهرمانی آس�یا در چین در بخش برق آس�ا با 

کسب 7،۵ امتیاز نایب قهرمان شد. 
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سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

منبع:مهر بسیاری از مردم ایران پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری به خیابان ها آمده و به شادی و سرور پرداختند.  

نخس��تین پیام تلویزیونی حس��ن روحانی پس از پیروزی 
در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری و با آرایی افزون بر س��ال 
1۳92که س��اعت شش بعد از ظهر ش��نبه پخش شد، از 
یک روحانی صریح تر خبر می دهد. به گزارش عصر ایران، 
مهم ترین نقاط یا نکات نخستین پیام در جایگاه جدید را 

می توان در این فقرات برشمرد: 
نخست اینکه او پیام زنده و مستقیم فرستاد. در دفتر خود 
نشس��ت و مثل یک رئیس جمهور مقتدر با مردم س��خن 
گفت. منتظ��ر تماس خبرنگار صدا و س��یما نماند یا بیان 
نظرات خود را به نشست خبری موکول نکرد. دوم: روحانی 

از رئیس جمهوری اسبق ایران با نام و نام خانوادگی اصلی و 
سجلی که آحاد مردم از آن برخوردارند و نه تعبیر »رئیس 
دول��ت اصالحات« یاد ک��رد. او این نام را به تنهایی به کار 
نبرد و مانند چهار سال قبل از هاشمی رفسنجانی هم یاد 
کرد و این بار با افس��وس و دریغ که در میان ما نیس��ت و 
آن گاه نوبت به رئیس جمهور اصالحات رس��ید و سپس از 
ناطق نوری و سیدحسن خمینی و اسحاق جهانگیری هم 
به نیکی یاد کرد و نیز خانواده های شهید مطهری و شهید 
بهشتی. سوم:  روحانی از رقیبان یاد نکرد و اگر می خواست 
هاش��می طبا را مستثنی سازد ش��اید نام نبردن از ابراهیم 

رئیسی،  باقر قالیباف و مصطفی میرسلیم بیشتر توی چشم 
می زد. چهارم: روحانی از صدا و سیما هم تشکر نکرد، اما از 
رسانه های همگانی و اجتماعی تشکر کرد. او بنا دارد صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی را از شکل تریبون رقیبان خارج 
سازد.  پنجم: روحانی تفسیر همه پرسی از انتخابات را اگر 
نه مستقیما که با اشاره تکرار کرد. آنجا که گفت:  »شما به 
همه آنها که ما را به بازگشت به گذشته و توقف در شرایط 
فعلی می خواندند نه گفتید و زمانه را به جلو راندید.«ششم: 
او برای نخس��تین بار از رئیس جمه��وری با عنوان رئیس 
»همه جمهور« و »وکیل ملت« یاد کرد. از »رئیس دولت« 

هم فرات��ر رفت و بر »رئیس جمهور« ب��ودن تاکید ورزید. 
در عین حال بر ای��ن موضع توقف نکرد و خود را نماینده 
مطالبات مردم دانست. به عبارت دیگر نمی خواهد مساوی 
با کل س��اختار قدرت شناخته شود بلکه انگار به وکالت از 
جانب آنان به ساختار راه یافته است. هفتم: اعالم پایبندی 
به برنامه ارائه شده در انتخابات را هنگامی می توانیم مهم 
و جدی بدانیم که به یاد آوریم عنوان این برنامه »آزادی و 
امنیت-آرامش و پیشرفت« است. جان کالم اینکه روحانی 
این بار می خواهد نه تنها رئیس دولت و رئیس قوه  اجرایی 

که رئیس »جمهور« باشد. 

دوازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری در ایران برگزار شد و حسن روحانی 
توانس��ت با رأی اکثریت مردم، در همان دور نخس��ت انتخابات به پیروزی برسد. 
روحان��ی ب��رای جلب نظر مل��ت، برنامه های مش��خصی را در حوزه های داخلی و 
بین المللی ارائه کرد و با همین برنامه ها توانس��ت اقبال عمومی را به س��وی خود 
جلب کند. شاید کمتر کسی باشد که نداند مردم ایران در حوزه بین الملل، دقیقا 
چه مطالبه ای دارند و به چه برنامه هایی رأی دادند. با این حال، به نظر می رس��د 
که بد نیست شماری از این برنامه ها را یک بار دیگر با هم مرور کنیم. این برنامه ها 
با بررس��ی آن بخش از سخنان حسن روحانی و جواد ظریف گردآوری شده  است 
ک��ه طی هفته های اخیر به طور خاص برای دعوت مردم به ش��رکت در انتخابات 

بیان شده اند. 

1. عزت و احترام بین المللی
جواد ظریف، وزیر امور خارجه، در پیامی تصویری که پیش از دوازدهمین انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در تارنمای رس��می وزارت خارجه منتش��ر ش��د، از مردم ایران 
خواس��ت تا برای »ادامۀ ساختن ایرانی شکوهمند، پراحترام، باعزت و سربلند« در 
پای صندوق های رأی حاضر شوند. به گزارش ایرنا، ظریف در این پیام گفت: »روز 
جمعه ملت ایران به دنیا نشان خواهند داد که باید با این مردم با زبان احترام سخن 
بگویند و هیچ گاه نمی توانند این ملت را تهدید کنند. اگر مشارکت شما در انتخابات 
92 نبود، هیچ گاه برجام به نتیجه نمی رسید، هیچ گاه تحریم ها برداشته نمی شد و 
هیچ گاه دنیا ناگزیر نمی شد که با نمایندگان شما بااحترام صحبت کند؛ نه با زبان 
تحقیر و تهدید، همۀ ما روز جمعه برای ادامه مس��یر و برای ادامۀ س��اختن ایرانی 
ش��کوهمند، پراحترام، باعزت و س��ربلند در پای صندوق های رأی برای انتخابات 
ریاست جمهوری و انتخابات ش��وراها حضور پیدا خواهیم کرد. » چیزی که جواد 
ظریف با زبان دیپلماتیک گفت، به زبان س��اده این اس��ت که وقتی ملتی به دنیا 
می گوید ما مردمانی صلح طلب و پذیرای قواعد بازی در عرصۀ بین المللی هستیم، 
کشورهای جهان ناچارند به چنین ملتی احترام بگذارند. برعکس این وضعیت نیز 
کامال صادق است. مثال آمریکا به عنوان ابرقدرت اقتصادی و نظامی جهان، با انتخاب 
کسی مانند »دونالد ترامپ« که شعارهای غیرمتعارف و ستیزه جویانه می دهد، در 
کمتر از یک سال اخیر، به سوژه انواع لطیفه در رسانه های جهان و موضوع شوخی 
میان رهبران کش��ورهای دیگر تبدیل شده است. مادامی که دولت کنونی آمریکا 

سیاس��ت های جاری اش را ادامه بدهد، هرگز نخواهد توانست جایگاهی که دولت 
باراک اوباما در میان متحدان غربی واشنگتن داشت را داشته باشد. به غیر از ظریف، 
حسن روحانی هم در سخنرانی اش برای مردم تبریز، گفت دولت او اجازه نخواهد 
داد که دوباره میان ایران و دنیا »دیوار کشیده شود«، زیرا »ما طرفدار صلح هستیم، 
نه دیوار«. این اظهارات روحانی نیز در راس��تای کس��ب عزت و احترام بین المللی 
برای ایران است که ظریف بدان اشاره کرد. حسن روحانی در اردبیل نیز با اشاره به 
سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه، گفت که مردم پاسخ دشمنان ایران را پای 
صندوق های رأی خواهند داد. تازه ترین توییت جواد ظریف، در واقع، تبدیل سخنان 
روحانی به واقعیت اس��ت. جواد ظریف بالفاصله پس از اعالم پیروزی روحانی در 
انتخابات، با انتشار پیامی در توییتر نوشت: »ما ثبات خود را نه از »ائتالف ها« بلکه 
از م��ردم خ��ود می گیریم که - بر خالف برخی - رأی می دهند. باید با ایرانیان که 
آماده تعاملند با احترام رفتار کرد.« همین چند جمله، جایگاه مردم ایران را در میان 

کشورهای خاورمیانه به روشنی برجسته کرد. 

۲. لغو تحریم های غیرهسته ای
حس��ن روحانی روز یکشنبه، 2۴ اردیبهشت ماه، در جمع مردم اصفهان در میدان 
نقش جهان گفت: ما با برجام بین ایران و جهان پل برقرار کردیم. ما دیوار تحریم 
را فروریختی��م. البته اگر ملت ایران اجازه بدهد و اگر رهبری ما را هدایت کند، با 
همین دکتر ظریف مابقی تحریم ها را هم برخواهیم داش��ت. اجازۀ ملت، رایی بود 
که به دولت روحانی داده ش��د. هدایت مقام معظم رهبری را نیز وزیر امور خارجه 
در گفت وگو با ایرنا بیان کرد. جواد ظریف، سه روز پیش از انتخابات، درباره مذاکره 
برای رفع تحریم های غیرهس��ته ای گفت: این احتمال وجود دارد که در ش��رایط 
مناسب، مذاکراتی صورت بگیرد، ولی ما باید ببینیم طرف مقابل، برجام را اجرایی 
می کند یا نه. ظریف بیانات رهبر انقالب را در این زمینه یادآور شد و گفت ایشان 
فرمودند برجام آزمونی برای طرف مقابل است؛ اگر طرف های مقابل در این آزمون 
نشان بدهند تمایل دارند به راه حل برسند، این آمادگی را داریم که وارد حوزه های 

دیگر بشویم. 

3. توسعه گردشگری
صنعت گردشگری از این نظر منحصر به فرد است که برای پیشرفت، به توسعه داخلی 

 و دیپلماس��ی خارجی به طور همزمان و به یک اندازه نیاز دارد. یعنی گردش��گران، 
نه تنها به جاذبه های مقصد گردش��گری، امکانات رفاه��ی، حمل و نقل، آب و هوای 
خوب و. . . بها می دهند، بلکه برای تصویری که از مقصد گردش��گری در رسانه های 
جهان ترسیم شده است و نیز برای مراودات دولت ها اهمیت قائل می شوند. در کشور 
خودمان، مقصد گردشگران ایرانی طی سال های اخیر میان دوبی، ترکیه، ارمنستان، 
گرجستان و آسیای میانه در گردش بوده است و بسیاری از این تحوالت، به تبلیغات 
رس��انه ها یا توافق های به دس��ت آمده در زمینه لغو یا تسهیل صدور روادید ارتباط 
داشته است. حسن روحانی هفته گذشته در میدان نقش جهان گفت: در سال 92، 
حدود 62 هزار گردش��گر به اصفهان آمد ولی در فروردین امسال 85 هزار گردشگر 
خارجی به اصفهان آمد. ما می خواهیم اصفهان به عنوان قلب جهان بتپد و همه مردم 
جهان بتوانند به اصفهان بیایند و این میدان را ببینند. اما دلیل رئیس جمهوری برای 
تاکید بر صنعت گردش��گری چیست؟ با آنکه بس��یاری از کشورهای جهان، جاذبه 
گردشگری به حساب نمی آیند و اصوال در حلقۀ کشورهای گردشگرپذیر نیستند، اما 
از هر 11 فرصت ش��غلی، یک شغل به صنعت گردشگری تعلق دارد و این صنعت، 
به تنهایی 1۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان را ش��امل می شود. این آمار، 
نشان دهندۀ ظرفیت و مزیت اقتصادی است که کشورهای دارای جاذبۀ گردشگری 
از آن برخوردارند. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ترکیه توانسته است از صنعت 
گردش��گری به بهترین وجه بهره برداری کند. ساالنه نزدیک به ۴۰ میلیون گردشگر 
خارجی به ترکیه می روند و ۳5 میلیارد دالر عاید این کشور می کنند. پس از ترکیه، 
عربستان به دالیل مذهبی و امارات به دلیل پیشرفت اقتصادی، تجاری و تبلیغاتی، 
جایگاه ه��ای بعدی را دارند. حتی مصر با وجود بی ثباتی سیاس��ی و اقتصادی، تنها 
به دلیل تبلیغات مناس��ب، گردش��گران خارجی بیشتری را نسبت به ایران میزبانی 
می کند.  دس��تیابی به جایگاه مصر برای ایران در دوران پس��ابرجام دور از دسترس 
نیست. اما با توجه به گنجینه های طبیعی و تاریخی ایران، اگر بتوان توسعه اقتصادی 
را همگام با دیپلماس��ی فعال بین المللی به پیش برد، می ش��ود به افق هایی بس��یار 
بلندتر برای اقتصاد و اشتغال گردشگری در ایران امیدوار بود.  نکته جالب در میان 
برنامه های یادشده، این است که عزت و احترام بین المللی، لغو همه تحریم ها و توسعه 
گردشگری، الزم و ملزوم یکدیگرند. یعنی نمی توان از گردشگران خارجی توقع داشت 
به کشوری که مشکالت تحریمی دارد هجوم آورند و لغو تحریم نیز جز در سایۀ عزت 

و احتراِم بین المللی به دست نمی آید. 

س��رگئی دروژیلوفسکی، اس��تاد دانش��گاه دولتی روابط 
بین الملل مس��کو گفت: حضور باشکوه ایرانیان در انتخابات 
ریاست جمهوری، نشانه انس��جام ملی بود و پایانی دیگر بر 
تبلیغات دش��منان به ویژه ایران هراس��ی ب��ود و تالش های 
ضدایرانی را بی اثر و خنثی کرد. دروژیلوفسکی روز یکشنبه 
در گفت وگو با ایرنا افزود: حضور گس��ترده رأی دهندگان در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران، نشانه بی توجهی مردم به 
تبلیغات ضدایرانی بود که بسیاری از رسانه های غربی و عربی 
به آن ادامه می دهند. وی افزود: پیروزی حس��ن روحانی در 

انتخابات هم نش��انه حمایت مردم از برنامه های اقتصادی و 
سیاسی دولت است که در طول چهار سال با وجود مشکالت 
فراوان خدمات گس��ترده ای به کش��ور کرد. دروژیلوفسکی 
گف��ت: مردم ایران انتظ��ار دارند دولت اقدام های بیش��تر و 
برنامه ریزی های گس��ترده تری را برای بهبود وضعیت کشور 
انجام دهد و رئیس جمهوری مسئولیت بسیار سنگینی را در 
شرایط کنونی برعهده دارد. این استاد روس در پایان مصاحبه 
افزود: بس��یاری از تحریم ها در مورد ایران لغو شده و شرایط 

مساعدی برای حل مشکالت اقتصادی فراهم آمده است. 

پایگاه خبری »کپیتال نیوز« کنیا روز یکشنبه اعالم 
کرد که پلیس این کش��ور شش ماهیگیر ایرانی را که 
س��ه ماه در دریا مفقود ش��ده بودند نجات داد. جورج 
کینوتی، سخنگوی پلیس کنیا روز یکشنبه با صدور 
بیانی��ه ای گفت ک��ه گارد دریایی این کش��ور در یک 
گش��ت عادی دریایی این شش ماهیگیر تبعه ایران را 
در حالی در عرش��ه یک قایق ماهیگیری در اقیانوس 
هند شناس��ایی کرد و نجات داد که آنها س��ه ماه در 
دری��ا راه خ��ود را گم کرده و مفقود ش��ده بودند. این 

ماهیگیران به تجهیزات ناوبری مجهز نبودند.  وی در 
این بیانیه اشاره ای به اسامی این اتباع ایرانی و موقعیت 
جغرافیایی محل کشف و نجات آنها نکرد. کینوتی از 
سالمت آنها خبر داد و گفت که آنها خدمه یک کشتی 
ماهیگیری به نام »ام وی المحمدو« بودند که از بندر 
چابهار در جنوب ایران برای ماهیگیری از دریای عمان 
گذش��ته و راهی اقیانوس هند ش��ده بودند. وی اعالم 
کرد که این ش��ش تن به زودی تحویل سفارت ایران 

در نایروبی می شوند. 

7 نکته از نخستین نطق تلویزیونی روحانی پس از پیروزی 

هم رئیس جمهور، هم وکیل مردم

 
ایرانی ها به کدام سیاست های بین المللی رأی دادند؟ 

پلیس کنیا 6 ماهیگیر ایرانی مفقود شده در دریا را نجات دادرای ایرانیان پایانی دیگر بر ایران هراسی بود

امضای ۵00 میلیارد دالر توافق در یک روز میان آمریکا و عربستان
وزیر امور خارجه عربستان در کنفرانسی مطبوعاتی سفر دونالد ترامپ به ریاض 
را تاریخی نامید و توافق های امضا ش��ده میان دو کش��ور در جریان این س��فر را 
بی سابقه خواند. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، عادل الجبیر، 
 وزیر امور خارجه عربستان در این کنفرانس مطبوعاتی با رکس تیلرسون همتای 
آمریکایی خود گفت: س��فر رئیس جمهور آمریکا به عربستان آغاز ساخت آینده ای 
جدید در روابط اس��تراتژیک دوجانبه و تقویت همکاری ها میان دو کشور و جهان 
عرب و اس��الم اس��ت. الجبیر همچنین به توافق های امضا ش��ده میان سلمان بن 
عبدالعزیز، پادش��اه عربستان و ترامپ اش��اره کرده و گفت این توافق ها به شراکت 
استراتژیک قوی تر میان دو کش��ور می انجامد. وزیر امور خارجه عربستان تصریح 
کرد: این مس��ئله ای بی سابقه اس��ت. ما از قبل انتظار چنین توافق هایی میان دو 
کشور برای تقویت شراکت استراتژیک را نداشتیم و دوست داریم در راه این شراکت 
گام  برداری��م. عربس��تان و آمریکا مجموعه توافق های��ی را در زمینه های تجاری و 

سرمایه گذاری در زیرساخت ها، بخش تکنولوژی، بخش های دفاعی و تولیدات ویژه 
امضا کردند که براساس آن عربستان و آمریکا در اقتصادهای یکدیگر سرمایه گذاری  
انجام می دهند. تنها در بخش دفاع و خریدهای فوری سعودی ها از آمریکا، توافق 
ش��د ریاض 11۰ میلیارد دالر س��الح از آمریکا بخرد و در طول 1۰ س��ال تا ۳5۰ 
میلیارد دالر دیگر در این زمینه هزینه شود. در مقابل دولت ترامپ هم وعده داده 
تا خط مونتاژ برخی تولیدات دفاعی خود را به عربس��تان منتقل کند که از جمله 
آن قرارداد غول های تس��لیحاتی آمریکا یعن��ی الکهید مارتین، جنرال داینامیک، 
رایتون، جنرال الکتریک با سعودی هاس��ت. آمریکا طبق این توافق باید خط مونتاژ 
بالگردهای نظامی بلک هاوک را به عربستان منتقل کند. تحقیقات، برنامه ریزی و 
ساخت 5۰ درصد از نیازهای ارتش عربستان به انواع خودروهای زرهی شامل تانک 
و خودروهای س��بک و س��نگین نیز به آمریکایی ها واگذار شد که خط تولید این 
محصوالت باید در داخل عربستان ایجاد شود. عادل الجبیر ارزش توافق های امضا 

ش��ده میان دو کش��ور را حدود 5۰۰ میلیارد دالر ارزیابی کرد و گفت: تحول فنی 
میان دو کشور به تقویت و رشد اقتصاد و افزایش فرصت های سرمایه گذاری آمریکا 
در عربستان می انجامد. سعودی ها عالوه بر خرید مستقیم تسلیحات از آمریکا قرار 
است دست کم ۴5 میلیارد دالر نیز در بازارهای ایاالت متحده سرمایه گذاری کنند. 
خرید و ارتقای سیس��تم های دفاع موشکی تاد و پاتریوت یکی دیگر از توافق های 
دو کشور است که سعودی ها مقابله با توان موشکی ایران را به شکل مشخص در 
این قرارداد مورد توجه قرار داده اند. رئیس دستگاه دیپلماسی عربستان همچنین 
از مذاکرات گسترده میان ملک سلمان با ترامپ درخصوص رویارویی با چالش های 
موجود، روابط دوجانبه و راه های تقویت همکاری ها در عرصه های مختلف خبر داد 
و گفت: در این مذاکرات درباره مسئله تروریسم و تندروی و راه های رویارویی با آن 
گفت وگو شد. عالوه بر این دو طرف درباره اقدامات الزم برای پایان دادن به آنچه از 
آن به عنوان »مداخله ایران و حمایت از تروریسم« یاد کردند، به گفت وگو پرداختند.
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 STP فرآیند تحقیقات 
در خلق استراتژی بازاریابی

بخش بندی بازار از انسان ها با عالیق و گرایش های متفاوت تشکیل شده است. در بازاریابی باید بازار هدف گسترده 
را به زیرمجموعه ای از مصرف کنندگان با نیازهای عمومی تقسیم بندی کنیم تا بخش های همسان و بلوک های کوچک 
در اختیار داش��ته باش��یم. در بخش بندی بازار، اندازه گیری بازار  )محدوده جغرافیایی - تعداد آدم ها - درآمد - س��طح 
تحصیالت و. . . ( حائز اهمیت است. بخش های انتخاب شده باید به اندازه کافی بزرگ، به لحاظ زمانی درست انتخاب 
شده، قابل دسترسی و برای ما مقرون به صرفه هم باشد. مدیر بازاریابی حرفه ای توجه دارد که در هر بخش مشتریان 
همس��ان وجود دارند و بخش بندی وقتی درس��ت تعریف ش��ده که از لحن یکپارچه، ادبیات یکپارچه و بازار یکپارچه 

برخوردار باشد و هر بخش به طور بیرونی و داخلی با بخش های دیگر تطابق داشته باشد...

 نقش استفاده از چت بات
در استراتژی بازاریابی کسب و کارها
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آشنایی با شیوه های مختلف مدیریت
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فرصـــت خریـــد هوشــمندانه

w w w. o f fa n . i r

 نقش بازاریابی درونی
در عصر خرید اینترنتی
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 استارتاپ
30 میلیون دالری
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استفاده از سمپل 
برای تبلیغات

صبر و پشتکار چاشنی موفقیت در کسب و کار

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

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

p r i c e . f o r s a t n e t . i r



هر محصولی به خ��ودی خود می تواند بهتری��ن تبلیغ برای 
خود باش��د، البته نه فقط خود محصول، بلکه محصول به عالوه 
تأثی��ر روانی و اتمس��فری که اطراف آن وج��ود دارد، می تواند 
کار تبلیغ را به پیش ببرد. به همین دلیل اس��تفاده از س��مپل 
در دنی��ای تبلیغات بس��یار اهمیت دارد. اگرچ��ه در ظاهر این 
روش تبلیغات هزینه بر به نظر می رس��د ول��ی در واقع یکی از 

ارزان ترین روش های تبلیغاتی است. 
سمپل دادن به مش��تریان فقط در مورد محصوالت کوچک 
مثل مواد  غذایی و آرایش��ی بهداشتی کاربرد ندارد؛ تقریباً این 
روش را می ت��وان به نوعی روی هر چیزی امتحان کرد. امروزه 
در بس��یاری از کشورها س��مپل لباس، سمپل وسایل صوتی و 
تصویری و حتی س��مپل خودرو داریم. س��مپل ها کاربردهای 
زیادی در دنیای تبلیغات دارند. با استفاده از آنها می توانید واژه 
بسیار جذاب »رایگان« را در تبلیغات خود درج کنید که همین 
واژه تعداد خوانندگان آگهی ش��ما را چن��د برابر می کند. اکثر 
مردم تمای��ل دارند درباره یک پیش��نهاد رایگان کنجکاوی به 
خرج دهند. سال ها تحقیق در دنیای تجارت نشان می دهد که 
سمپل ها پول خودشان را در می آورند و حتی معموالً چندبرابر 
هزینه خودش��ان مش��تری جذب می کنند و معموالً این کار را 
با چند براب��ر کردن خوانندگان آگهی ش��ما، بدون اینکه پول 

بیشتری برای آگهی بزرگ تر بپردازید، انجام می دهند. 
نمونه ها به صورت ش��گفت انگیزی محرک هس��تند. خواننده 
آگهی شما ممکن اس��ت هنوز به جمع بندی نرسیده باشد که 
محصول شما را انتخاب کند یا خیر، اما برای چنین فردی ارائه 
پیش��نهاد تست رایگان محصولی که به دنبالش می گردد دقیقا 
همان چیزی است که به آن احتیاج دارد. به این ترتیب وی با 
ش��ما تماس می گیرد و حتی اگر بالفاصله از شما خرید نکند، 
ش��ما اطالعات تماس یک فرد را ک��ه به طور بالقوه به محصول 
شما عالقه مند است در بانک اطالعاتی خود ذخیره کرده اید. به 
این ترتیب شما عالوه بر ارس��ال نمونه هم می توانید اطالعات 
کامل تری درباره محص��ول یا محصوالت خود ارائه کنید و هم 
در مناس��بت های بعدی او را در جریان اطالعات شرکت خود، 
همچون تخفیفات مناس��بتی، معرفی محصول جدید و. . . قرار 

دهید. 
در ی��ک آگهی معمولی حت��ی اگر فردی به محصول ش��ما 
عالقه مند ش��ود، ول��ی به هر دلیل��ی آگهی ش��ما را فراموش 
کند، ش��ما هی��چ راه ارتباطی دیگری با وی نخواهید داش��ت، 
اما هنگامی که وی برای دریافت سمپل با شما مکاتبه می کند 
یا ایمیل یا پیامک می فرس��تد شما رد این مشتری بالقوه را در 

بانک اطالعاتی بسیار با ارزش خود ثبت کرده اید. 
بعضی اوقات یک سمپل کوچک نمی تواند مشتری را متقاعد 
کند، بنابراین به دنب��ال یک نمونه از محصول در اندازه واقعی 
می گردد تا بیش��تر محصول را مورد ارزیاب��ی قرار دهد. روش 
دیگ��ر آنکه ارائه نمونه و امکان تس��ت رایگان به ش��ما کمک 
می کن��د آگهی خود را برجس��ته کنید. با این روش، ش��ما در 
زمین��ه ای که در آن فعالیت می کنید برجس��ته می ش��وید و از 
طرفی در دنیای رقابت به طور ناخودآگاه آنقدر به محصول خود 
اطمینان دارید که با فراغ بال آن را به معرکه امتحان بسپارید. 
بس��یاری از فرصت ه��ای تبلیغات��ی با تنگ نظ��ری مدیران 
ش��رکت ها از بین می رون��د. آنها به فکر ذخیره کردن بیش��تر 
هس��تند. هزینه یک س��مپل معمولی مث��اًل مواد غذایی ممکن 
است 40 سنت تا یک دالر باشد ولی مدیران کوته بین معموالً 
ای��ن هزین��ه را می بینند ولی تبلیغ و جوی را که توس��ط این 

سمپل ایجاد می شود درک نمی کنند. 
همانطور که از نام این ش��یوه بر می آید، نمونه دهی محصول 
بای��د رایگان باش��د. اگر از مردم بابت س��مپل پ��ول بخواهید 
احتماال نتیجه معکوس می گیرید. بنابراین روش تبلیغاتی مثل 
یکی بخر دو تا ببر ی��ا ارائه کوپن تخفیف برای خرید محصول 
تأثیرگذار نیست، بنابراین قبل از اینکه به ثبات در بازار برسید 
و محصول ش��ما مشتری خود را پیدا کند، فروش نیم بهای آن 

هم مثل فروش تمام بها، مشکل است. 
در نظر داشته باشید که در این معادله شما فروشنده هستید 
و شمایید که باید ناز خریدار را به جان بخرید. کار مردم برای 
اب��راز عالقه به محصول خود را س��خت نکنی��د. از مردم توقع 
نداشته باش��ید به خاطر تبلیغ شما پول بپردازند. سه چهارم یا 

حتی 90درصد مردم این پیشنهاد را رد می کنند. 
هزینه نمونه در هر صنفی متفاوت اس��ت؛ این امر وابسته به 
گس��تردگی تقاضا برای محصول شماس��ت. بعضی اقالم، مورد 
مصرف روزانه همه انسان هاست و بعضی محصوالت فقط برای 
درصد خاصی از مردم جذاب اس��ت. مثاًل در دهه 50 میالدی 
ی��ک تبلیغ کوچک در نیویورک تایمز برای یک ش��یر غلیظ با 
ماندگاری باال به نام »ش��یر تبخیر ش��ده« ناگهان موجب یک 
میلیون و 500هزار تقاضای خرید شد یا در مورد یک نوشیدنی 
ش��کالتی، یک پنجم کوپن هایی که توس��ط آگهی پخش شد، 
توس��ط مردم پر و باز پس فرس��تاده شد، البته این حالت برای 
تمام صنوف وجود ندارد و میزان بازگشت مشتری ممکن است 
درصدی از این مثال ها باش��د. ولی به هرحال برای محصوالتی 
که به رایگان یا نیم بها عرضه کرده اید، افسوس نخورید. این کار 

در قبال به دس��ت آوردن اطالعات زیادی در مورد کسانی است 
که به ش��رکت و محصول ش��ما عالقه مندند. در اینجا بهترین 
کاری که می توانید انجام دهید این اس��ت که عالوه بر ارس��ال 
نمونه، تصور کنید این فرد روبه روی ش��ما ایستاده است؛ حاال 
چ��ه چیزهایی برای اقن��اع او خواهید گفت، همی��ن موارد را 
به ص��ورت کاتالوگ یا بروش��ورهای چاپی در بیاورید و ضمیمه 

نمونه های خود کنید. 
در ی��ک صنف خاص س��ه روش برای ارس��ال نمونه رایگان 
اس��تفاده شد تا نتایج هریک مشاهده ش��ود. در اینجا مشتری 
س��ه گزینه روبه روی خود داش��ت؛ مکاتبه با ش��رکت، تماس 
تلفنی یا مراجعه به نزدیک ترین فروشگاه. 70درصد متقاضیان 
روش تلف��ن را انتخ��اب کردند. اس��تفاده از تلفن برای همه ما 
راحت ترین راه اس��ت )البته این تحقیق قدیمی است و در آن 

زمان هنوز اینترنت و تلفن همراه به بازار نیامده بود(.
 بعض��ی مواقع نمی ت��وان در کل فروش��گاه های ارائه کننده 
محص��والت، نمون��ه رایگان توزی��ع کرد. در این ص��ورت بهتر 
اس��ت نمونه ها در فروش��گاه های بزرگ تر ارائه ش��وند. معموالً 
فروش��گاه ها هم از این کار استقبال می کنند زیرا موجب جذب 

بیشتر مشتری می شود. 
خیلی وقت ها گفته می ش��ود افرادی که از سمپل ها استفاده 
می کنند افراد تکراری هس��تند. ش��اید این ح��رف تا حدودی 
درس��ت باش��د ولی عموما درصد این افراد خیلی زیاد نیست، 
بنابراین اگر بگویید که فقط یک س��مپل ب��ه هر خانه تحویل 
می ش��ود تعداد افراد کمی هس��تند که بخواهن��د بیش از یک 
س��مپل بگیرند و این اقلیت انگشت ش��مار هم معموالً کسانی 
نیس��تند که بخواهند بعدا از شما خرید کنند. بسیاری از افراد 
در صنوف مختلف س��عی کرده اند این موضوع را که به دفعات 
سمپل مجانی می گیرند، حذف کنند ولی در اکثر موارد نتیجه 
مطلوبی وج��ود ندارد یا ب��ه عبارت دیگر هزین��ه چک کردن 
مراجعان بیش از هزینه س��مپل های از دس��ت رفته اس��ت. در 
بعضی تبلیغات هم عبارت »تس��ت رایگان محصول فقط برای 
بزرگس��االن« درج می کنند که این هم بی فایده اس��ت و فقط 
ک��ودکان را حریص ت��ر می کن��د، درحالی ک��ه در حالت عادی 

معموالً آنها توجهی به این آگهی ها نمی کنند. 
البته ما توصیه نمی کنیم به هر قیمتی س��مپل پخش کنید. 
س��مپل هایی ک��ه به صورت انب��وه در منازل ریخته می ش��وند 
احتماال هیچ توجهی را جلب نخواهند کرد. حتی خیلی از آنها 
به دست ساکنان آپارتمان ها نخواهد رسید و حتی اگر به  دست 
صاحبخانه برس��د تا حدودی از ارزش محصول کاس��ته خواهد 

شد، چرا که محصول به شکل مناسبی به مشتری معرفی نشده 
و مثل یک بچه س��رراهی جلوی منزل مش��تری ریخته ش��ده 
است. دادن سمپل بی حساب و کتاب به مغازه داران هم صحیح 

نیست. 
خیلی از ش��رکت ها این مس��ئله را در نظ��ر نمی گیرند. آنها 
هزاران سمپل را به فروشنده ها می دهند تا بدون هیچ ضابطه ای 
بین مش��تریان خود توزیع کنند. ناگفته پیداست که این روش 
هرگز جواب نمی دهد و اگر مدیران این شرکت ها پس از مدتی 

مشغول برآورد سوددهی شوند، حیرت زده خواهند شد. 
س��مپل را فقط به کس��انی که به محصول ش��ما ابراز عالقه 
کرده ان��د، ارائه کنی��د. این افراد برای اب��راز تمایل خود تالش 
کوچکی می کنند. س��مپل را فقط به کس��انی بدهید که حاضر 
ش��ده اند داس��تان ش��ما را گوش کنند. قبل از هرچیز یک جو 
احترام آمی��ز به وجود آورید. هنگامی که مردم در چنین فضایی 
قرار می گیرند، به س��مپل ش��ما هم به عنوان ی��ک هدیه قابل 

احترام نگاه خواهند کرد. 
در م��ورد س��مپل و اینکه ت��ا چه حد موفق بوده اس��ت هم 
تنها راه ممکن، محاس��به متوس��ط هزینه تبلیغات به ازای هر 
مش��تری است. این تنها روش راس��تی آزمایی موفقیت هرگونه 
هزینه تبلیغاتی اس��ت. در محاس��بات توزیع سمپل شاید یکی 
از پرهزینه تری��ن روش های تبلیغاتی باش��د ولی اگر این روش 
درس��ت اس��تفاده ش��ود و س��ودی که با خرید هر فرد نصیب 
شرکت می شود مقایسه شود، خواهید دید یکی از به صرفه ترین 

روش های تبلیغاتی است. 
البت��ه مجادالتی پیرامون اثربخش��ی ای��ن روش در صنوف 
مختلف وجود دارد، اما آنچه باید دقت کنید این است که سود 
بس��یاری از ش��رکت های تبلیغاتی محدود به چاپ آگهی های 
مطبوعاتی اس��ت و بنابراین مخالفت سرس��ختانه آنان را نباید 
خیل��ی صادقان��ه ارزیابی کنی��د، اما بهترین راه این اس��ت که 
این روش را در صنف خ��ود به بوته آزمایش بگذارید. به عنوان 
مثال تبلیغات خود را در یک ش��هر با ارائه س��مپل و در ش��هر 
دیگر به صورت سنتی انجام دهید. اگر توزیع سمپل تأثیر قابل 
مالحظه ای در فروش آن شهر گذاشت یعنی روش موفقی است 

و آن  را همه جا به کار گیرید. 
بازهم تکرار می کنم تنها مالک موفقیت یک آگهی، هزینه به 

ازای هر مشتری است. 
منبع: کتاب تبلیغات علمی
Claude C. Hopkins :نویسنده
ideyab :ترجمه

استفاده از سمپل برای تبلیغات
ایده های طالیی

 جمالت خود را با حروف ربط
 و فعل های نهی شروع کنید

م��ن ع��ادت دارم هن��گام طراح��ی آگهی ب��رای خود 
چالش هایی را خل��ق می کنم، همچنی��ن نتیجه کارم را 
نیز مورد بررس��ی قرار داده و س��عی می کنم نکات مثبت 
و منفی آن را بیابم؛ این فعالیتی اس��ت که در بس��یاری 
از مواقع موجب پیش��رفت اثر تبلیغاتی شما خواهد شد. 
در واقع با توجه به س��رعت پیشروی دنیای تبلیغات اگر 
خ��ود را مدام به روزرس��انی نکنید، بس��یار زودتر از آنچه 
فک��رش را کنید از دنیای کس��ب وکار کنار رانده خواهید 
شد. بر همین اساس و با بررسی آگهی های خود در طول 
سال های اخیر نکات جالبی را به دست آورده ام. از مزیت 
اس��تفاده از جمالت ش��ک انگارانه گرفته تا اضافه کردن 

پرسش های کوتاه در پایان متن. 
اگر ش��ما هم جزو آن دس��ته از افرادی هستید که در 
دوران تحصیل هرگز اجازه ش��روع جمالت با حرف رابط 
را نداش��تید، بهتر اس��ت تمام توضیحات معلم های خود 
را فراموش کنی��د. در واقع در ادبیات )مش��خصا ادبیات 
انگلیسی( امکان شروع جمالت با حرف ربط وجود داشته 
و توس��ط بزرگان این زبان نیز به کار گرفته ش��ده است، 
همچنین در زبان های دیگر نی��ز )به طور معمول( امکان 
اس��تفاده از چنین مزیتی وجود دارد. در ادامه به بررسی 

دقیق تر این موضوع خواهیم پرداخت. 

ایده
ایده این شماره براساس نحوه فروش یکی از مشتریان  

و تعامل وی با افراد سالمند نوشته شده است. 
ماج��رای این ایده تا حد زیادی خنده دار و تلخ اس��ت. 
هنگامی که در دوران دبس��تان درس ادبیات را داش��تم، 
معلم هرگز به کس��ی اجازه نمی داد جمله اش را با حروف 
ربط آغ��از کند. این به صورت یک قان��ون درآمده بود و 
حتی در تکالیف خود نیز از چنین س��اختاری اس��تفاده 
نمی کردیم. نکته جالب اینکه در کتاب درس��ی آن دوران 
تعداد زیادی جمله وجود داش��ت که با حرف ربط شروع 
ش��ده بود. دقیقا نمی دانم چرا معلم های آن زمان چنین 

کاری را انجام می دادند. 
توصیه من به ش��ما، استفاده از حروف ربط برای شروع 
جمالت در تبلیغات اس��ت. چنی��ن جمله هایی عالوه بر 
اینکه نوعی خالقیت محس��وب ش��ده و قالب یکنواخت 
تبلیغ��ات را خواه��د شکس��ت، به ش��ما کم��ک خواهد 
کرد تأثی��ر بهتری روی مخاطب بگذاری��د. من در اغلب 
آگهی های خود از این شیوه استفاده کرده و خواهم کرد. 
ب��ا این حال در برخی موارد بهتر اس��ت قید اس��تفاده از 
چنین جمالتی را بزنید. چنی��ن مواردی عمدتا هنگامی 
است که مطمئن هستید استفاده از چنین جمالتی تأثیر 

منفی روی مخاطب خواهد داشت. 
اگرچه این موارد بس��یار نادر هس��تند، با این حال در 
صورت بروز، تأثیر بسیار بدی را روی مخاطب می گذارد. 
ای��ن مواق��ع نادر معم��وال در مورد افراد مس��ن بیش��تر 
پی��ش خواهد آم��د. در واقع هرچه انس��ان پیرتر ش��ود 
محافظه کارتر ش��ده و تبلیغات دیگ��ر تأثیر چندانی روی 

وی نخواهد داشت. 
ایده این ش��ماره، مربوط به یکی از مشتریانم است که 
در ارتباط با مشتریان باالی 60سال بود. بر همین اساس 
و باتوجه به آنچه در س��طر باال به آن اش��اره شد، تالش 
کردم از جمالت ربطی اس��تفاده نکنم. علت اصلی چنین 
امری تأکید بیش��تر افراد مس��ن روی استفاده درست از 

زبان است. 
در واقع هنگامی که با افراد مس��ن سروکار دارید، بهتر 

است از زبان رسمی و درست استفاده کنید. 
اگرچه اس��تفاده از جم��الت غیرمعم��ول در تبلیغات 
می توان��د توجه زی��ادی را جلب کند، ب��ا این حال هرگز 
فراموش نکنید که همیش��ه استثناهایی نیز وجو دارد. در 
نمونه باال افراد س��المند نمونه خوبی هستند که جمالت 

ربطی و منفی روی آنها اثر مثبت نخواهد داشت. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- سعی کنید از جمالت بلند کمتر استفاده کنید. بهتر 
اس��ت در ای��ن موارد جمله طوالنی خ��ود را به دو بخش 
تقسیم کرده و بخش دوم را با حرف ربط شروع کنید. به 
ای��ن ترتیب هم جمالت کوتاه تری را به کار برده اید و هم 

حوصله مخاطب سر نخواهد رفت. 
- همیشه مخاطب خود را مدنظر داشته باشید. در وهله 
نخس��ت به این سوال پاسخ دهید که آیا مخاطبان تان به 
چنین خالقیت هایی پاس��خ خواهند داد؟ به عبارت بهتر 
آیا این افراد چنین تغییری را در آگهی تان حس می کنند 

یا خیر. 
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آگهی: دراژه های شکالتی Mentos شعار: اگر توانستید آنها را با دیگران قسمت کنید.

ایستگاه تبلیغات

 آثار هنری با ته سیگار، اعالم خطر 
برای زندگی آبزیان

سازمان زیست محیطی Surfrider Foundation در قالب 
یک کمپین چاپی و س��اخت یک س��ری آثار هنری با استفاده از 
ته س��یگار، روی خطرات ته  سیگار های انداخته شده در دریا برای 
آبزیان تأکی��د می کند. به گزارش ام بی ای نیوز، کمپین »انقراض 
آبزیان«، با استفاده از ته  سیگار ها، مجسمه هایی از پرنده، ماهی و 
قورباغه می سازد. هدف از راه اندازی این کمپین، باال بردن آگاهی 
درباره مشکالت پیش آمده به علت انداختن ته سیگار ها در دریا ها 
و اقیانوس ها است که بیشترن حجم زباله در سرتاسر جهان را به 
خود اختصاص می دهن��د. در ادامه، این کار با نیت آغاز گفت وگو 
درباره تغییر رفتار انس��ان ها انجام می ش��ود. به گفته مدیر آژانس 
تبلیغاتی Gyro سانفرانسیکو، درو میرز، یک نوع تغییر فرهنگی 
از ای��ن پس تعریفی از انواع مختلف رفتار های غیر قابل قبول ارائه 
می دهد که از آن جمله می توان به تمیز نکردن محل دستشویی 
س��گ ها در نقاط مختلف ش��هر یا بیرون انداختن زباله از پنجره 
اتومبیل اشاره کرد. مدیران این آژانس امیدوارند این قبیل اقدامات 
در راستای باال بردن آگاهی مردم ضمن کمک به تغییر رفتار مردم، 
آنها را بار دیگر به تفکر راجع به انداختن ته سیگار در سطل زباله به 

خصوص به خاطر نجات کره زمین وادار کند. 

ترجمه: علی آل  علی



علیرضا مزیدی
 مشاور، مدرس و تحلیلگر کسب و کار
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بخ��ش بندی بازار از انس��ان ها با عالیق و 
گرایش های متفاوت تش��کیل ش��ده است. 
در بازاریاب��ی باید بازار هدف گس��ترده را به 
زیرمجموعه ای از مصرف کنندگان با نیازهای 
عمومی تقس��یم بندی کنیم ت��ا بخش های 
همسان و بلوک های کوچک در اختیار داشته 
باشیم. در بخش بندی بازار، اندازه گیری بازار  
)محدوده جغرافیایی - تعداد آدم ها - درآمد 
- سطح تحصیالت و. . . ( حائز اهمیت است. 
بخش های انتخاب ش��ده باید به اندازه کافی 
بزرگ، به لحاظ زمانی درست انتخاب شده، 
قابل دسترسی و برای ما مقرون به صرفه هم 
باشد. مدیر بازاریابی حرفه ای توجه دارد که 
در هر بخش مش��تریان همسان وجود دارند 
و بخش بندی وقتی درس��ت تعریف شده که 
از لح��ن یکپارچه، ادبی��ات یکپارچه و بازار 
یکپارچه برخوردار باش��د و هر بخش به طور 
بیرونی و داخلی ب��ا بخش های دیگر تطابق 

داشته باشد.
فرآیند تقسیم بازار به گروه های کوچک تر 
با نیازهای محصول مش��ابه ی��ا ویژگی های 
قابل شناس��ایی، با هدف انتخ��اب بازارهای 
یعنی   Segmentation مناس��ب  ه��دف 
تقس��یم بازار ب��ه گروه ه��ای کوچک تری از 
خری��داران که نیازه��ا ، ویژگی ها ی��ا رفتار 
متمایزی دارند و ممکن است به محصوالت 
یا ترکیب عناصر بازاریاب��ی جداگانه ای نیاز 
داشته باشند. هر ش��رکت برای بخش بندی 
بازار و تعیین ش��رح مش��خصات بخش های 
مختلف آن از ش��یوه های مختلفی استفاده 

می کند. 
ی��ک بازاری��اب توانمن��د ب��ه فت��ح همه 
قله ه��ای بازار نمی اندیش��د و درصدد جلب 
رضایت همه مش��تریان نیست بلکه با خلق 
اس��تراتژی های مختلف و تحقی��ق در رفتار 
مصرف کننده، بستری برای پیشی گرفتن از 

رقبا ایجاد می کند.

کلید معیارهای بخش بندی
یک بخش بازار ایده آل باید: 
1- قابل اندازه گیری باشد. 

2- برای دریافت س��ود بیش��تر ب��ه اندازه 
کافی بزرگ باشد. 
3- پایدار باشد. 

4- راهی برای رسیدن به مشتریان بالقوه 
از طریق ارتقای سازمان و کانال توزیع نشان 

دهد. 
5- مش��تریان بالق��وه در هم��ان بخ��ش 

کیفیت محصول را ترجیح دهند. 
6- مش��تریان بالقوه از بخش های دیگر با  

کیفیت متفاوت را جذب کند. 
7- پاس��خ مداوم به محرک بازار را داشته 

باشد. 
8- مداخل��ه در ب��ازار با ش��یوه مقرون به 

صرفه در اختیار داشته باشد. 
9- ب��ه تصمیم گی��ری در بازاریابی کمک 

کند. 

روش های بخش بندی بازار
با استفاده از المان های بیشتر بخش بندی 
بخش بندی  داش��ت.  خواهی��م  دقیق ت��ری 
می توان��د موقعی��ت جغرافیای��ی مبتنی بر 
رفتار، براس��اس ارزش یا براس��اس رویداد و 

مزیت باشد.

شاخص های بخش بندی
 براس��اس معیاره��ای جامع��ه ش��ناختی  
)سن – شغل - درآمد - سبک زندگی و. . .( 
و معیارهای اقتصادی  )درآمد س��رانه و. . . ( 

می توان بخش بندی را انجام داد. 

استفاده از بخش بندی در بازاریابی
در بخش بن��دی بازار، رویکرد اساس��ی بر 
حفظ مشتریان فعال با طرح این سه پرسش 

است: 
1- آیا مشتریان فعال در معرض خطر لغو 

خدمات شرکت هستند؟ 
2- آیا سود دریافتی از هزینه های متحمل 

شده برای حفظ مشتری بیشتر است؟ 
3- چ��ه تاکتیک هایی را ب��رای حفظ این 

مشتریان باید به کار بست؟ 

انتخاب یک بخش
در بازاریابی بخشی از مشتریان به واسطه 
مقدار و دفعات خرید ارزنده ترند. این دسته 
از مش��تریان را در باش��گاه مش��تریان قرار 

می دهند. 
در خ��ط هزینه خدمات که به مش��تریان 
داده می شود مشتریان به پنج  دسته تقسیم 

می شوند. 
-  مشتریان وفادار که از برند لذت می برند. 
- مش��تریانی ک��ه در حال��ت بحران��ی و 

وفادارسازی هستند. 
- مشتریان عادی

- مشتریان آغازگر
- مش��تریانی ک��ه ب��ا ارزان تری��ن خرید، 

بیشترین توقع را دارند. 

)Targeting(  انتخاب بازار هدف
اگر بتوانیم بخش بندی یا بخش بندی هایی 
از بازار را که متناس��ب با توانمندی سازمان 

است انتخاب کنیم، بسیار سودمند است.
انتخاب فعال س��ازمان از سگمنت مارکت 
مناسب  )یا سگمنت ها( با قصد تمرکز باال بر 
عرضه بازاریابی و فعالیت های شرکت نسبت 
ب��ه فعالیت ه��ای مرتب��ط با مش��تریان این 
شرکت. هدف گیری یعنی انتخاب بازار هدف 
که عبارت است از ارزیابی میزان جذابیت هر 
یک از بخش های بازار و انتخاب یک یا چند 

بخش برای ورود به آنها. 

جایگاه سازی در بازار هدف  
)Positioning(

موقعیت یاب��ی  به عن��وان  اوق��ات  گاه��ی 
محصول نامیده می شود. درک بازار هدف از 
مزایای کلیدی محصول و ویژگی ها، نس��بت 
به ارائه محصوالت رقابتی است. جایگاه یابی 

عبارت اس��ت از اش��غال رتبه ای ش��فاف و 
متمایز و مطل��وب در ذهن مصرف کنندگان 

هدف نسبت به محصوالت رقیب. 
ی��ا  روش  معن��ای  ب��ه  جایگاه س��ازی 
مجموع��ه ای از روش های خاصی اس��ت که 
بازاریاب یا سیس��تم بازاریابی انجام می دهد 

تا خود را در ذهن مشتری جابیندازد.

 روش های جایگاه سازی 
در روش اول به جذب افراد می اندیش��ند. 
به عبارتی می خواهند شهاب س��نگ ها جذب 
ش��وند ول��ی در روش دوم براس��اس رابط��ه 
مش��تری و محصول جایگاه س��ازی می کنند. 
نگ��رش دوم مان��دگار و به یادماندنی اس��ت. 
در ه��ر دو روش بیانیه جای��گاه  )مانند بیانیه 

ماموریت( تنظیم شود. 

)Differentiation(  تمایز
جایگاه س��ازی بدون تمایز امری نش��دنی 
اس��ت. تمایز براس��اس برند شکل می گیرد و 

سبب پیشی گرفتن از رقبا می شود. 
شعار طالیی تمایز: در چیزی متفاوت باش 

که برای مشتری مهم است. 

نگرش های جایگاه سازی
در جایگاه سازی س��ه نگرش وجود دارد و 

هریک از آنها به حوزه های زیر می پردازد: 
جایگاه سازی کارکردی براساس روش حل 
مس��ئله،  مزایای کارکردی برای مش��تری و 
برداش��ت بهتر برای س��رمایه گذاران اس��ت. 
جایگاه س��ازی نمادین به ارائ��ه تصویر بهتر، 
خودشناسی بهتر، رفتارهای اجتماعی و رفع 
نیاز مش��تری می پردازد و در جایگاه س��ازی 
تجربی برندس��ازی براس��اس حس های ما و 
ش��ناحت و درک پذیری از اهمیت برخوردار 

است. 

)5D of Positioning(  آمیخته
Documenting -1  مستند سازی: 

فرآیند STP باید مکتوب شود تا بدانیم چرا 
این کار انجام شده است و تمام تعریف ها 
و معیارهایی را که استفاده کرده ایم باید 

مستند سازی کنیم.
Deciding -2  تصمیم گیری: قرار است 
با چه آمیخته ای وارد بازار شویم. الزم است 

روی مشتری و ارزش ها متمرکز باشیم. 
Differentiating -3  تمایز: باید 

ببینیم چه چیزی برای مشتری اهمیت دارد 
و روی همان موارد تمایز ایجاد کنیم.

Designing -4  طراحی: در ارائه 
بازاریابی باید STP  و تمام مطالب گفته 

شده وجود داشته باشد. طراحی تمام این 
مولفه ها مانند یک آمیخته خوب دقت, 

جدیت، تعهد, حوصله و تمرکز می خواهد.
Deliveing -5  تحویل دادن: فرآیند 
بر انسان ها حکومت می کند. همانند سازی 

اینجا معنی پیدا می کند.

 Brand(  فرآیند جایگاه سازی تجاری
)Positioning Process
1- شناسایی رقبای اصلی: قبل از 

سرمایه گذاری باید رقبا را بشناسیم و ببینیم 
محصول یا خدمتی که ما می خواهیم ارائه 
دهیم چه بخشی از محصوالت بازار است. 

2- شناسایی جایگاه رقبا در سال جاری: 
با پرسش از اشخاص یا مشاور می توان 

جایگاه رقبا را شناسایی کرد. 
3- مستند سازی در خصوص جایگاه 

خودتان و مدیریت آن: هر آنچه به 
جایگاه سازی مرتبط می شود باید مکتوب 

شود. حافظه انسان تا 30 ثانیه اطالعات را 
نگه می دارد. 

4- تشخیص حوزه هایی که می توانیم 
در آن تمایز ایجاد کنیم: ارزیابی توانایی، 
ظرفیت، منابع و امکانات در این مرحله 

مهم است. 
5- مکتوب کردن بیانیه تمایز: براساس 

ارزشی که داریم سعی کنیم یک ارزش 
یگانه و کاماًل متمایز از رقبا برای خودمان 

بسازیم. 
6- ساختن بیانیه جایگاه سازی: مشخص 

کنیم تصویر ادراک شده مشتری از ما 
چیست؟ این بخش با تست گرفتن از 50 

نفر امکان پذیر است. 

فرآیند جایگاه سازی محصول  
)Product Prositioning Process(

یک برند ممکن است چند محصول 
داشته باشد. برای جایگاه سازی محصول 
یا محصوالت یک برند باید به نکات زیر 

توجه شود: 
1- بازاری که می خواهیم محصول یا 

برند را در آن ارائه دهیم کجاست؟ محلی، 
فرامحلی یا بین المللی 

2- صفات ملموس محصول یا خدمت 
چیست؟ برای مثال به ابعاد محصول یا جو 

برای خدمت توجه شود. 
3- براساس اطالعات به دست آمده از 

گروهی از مشتریان و تصویر آنان از ما 
به انطباق دیدگاه مشتریان با استراتژی 

خودمان بیندیشیم. 
4- سهم ذهنی مشتریان را برای هر یک 

از محصوالت مشخص کنیم. تمام برندها 
چند محصول شاخص دارند. برند زمانی 

محصوالت خوبی دارد که قابل درک باشد. 
نقاط قوت کارمان را دریافته و هوشمندانه 

گام برداریم. 
5- فضای بازار را در نظر بگیریم و ببینیم 

هریک از محصوالت یا خدمت ما چه 
جایگاهی دارند؟ در صورتی که محصول 

جدید، جایگاه محصول قبلی را تحت تأثیر 
قرار داده یا هم پوشانی الزم را انجام نداده 

باشد، به محصول قدیم بپردازیم. 
6- ویژگی ها و مولفه های محصول در 
بازار هدف را مورد بررسی و تبیین قرار 

دهیم. 
7- تناسب بین بازار و محصول را مورد 

امتحان قرار دهیم. 

 نقش بازاریابی درونی در عصر فرآیند تحقیقات STP  در خلق استراتژی بازاریابی
خرید اینترنتی

با گس��ترش خری��د اینترنتی در عصر حاض��ر، تأثیر برخورد 
فروش��نده بر تصمیم گیری مش��تری هنگام خرید رنگ باخته 
است. فروشندگان و مدیران فروش عصر حاضر باید با استفاده 
از تکنیک های جدید و با داشتن درک کاملی از نقش بازاریابی 
درونی به افزایش فروش کمک کنند. در حقیقت می توان گفت 
که امروزه اس��تراتژی فروش، بیشتر به سمت کمک به خریدار 
ب��رای انتخاب محصول مورد نظر و س��پس فروش آن محصول 
س��وق پیدا کرده است. در این مطلب نقش بازاریابی درونی در 

پیشبرد استراتژی فروش را مورد بررسی قرار می دهیم. 
ب��ا توج��ه به افزای��ش خری��د اینترنتی در عص��ر دیجیتال، 
بازاریاب��ی درونی نقش مؤثری در پیش��برد اس��تراتژی فروش 
کس��ب و کارهای اینترنت��ی پیدا کرده اس��ت. می توان گفت در 
عصر دیجیتال، خریدار مراحل آگاهی، توجه و تصمیم گیری را 
برای تکمیل خرید اینترنتی خود طی می کند. در این میان تیم 
فروش باید بتواند در مراحل شناسایی، برقراری ارتباط، کاوش 

و توصیه وارد عمل شده و مشتری را متقاعد به خرید کند. 
ی��ک کس��ب و کار اینترنتی قب��ل از هر چیزی بای��د با جلب 
اعتم��اد و امکان برقراری ارتباط با مش��تری، اطمینان الزم را 
برای تصمیم به خرید در او ایجاد کند. تولید محتوای آموزشی 
و ارائه مش��اوره فردی به تک تک مشتریان، یکی از مؤثرترین 
روش های جذب مشتری و پیشبرد استراتژی بازاریابی و فروش 
کسب و کارهاس��ت. در ادامه به بررس��ی مراحل فروش و نقش 

بازاریابی درونی در هر یک از این مراحل می پردازیم. 

1- شناسایی
شناسایی فرصت های مناسب، یکی از عوامل مؤثر در موفقیت 
یا شکست استراتژی فروش کسب و کارهاست زیرا درک نیازها 
و عالیق مش��تری فرصت مناس��بی را ب��رای پیش بینی بازار و 
فروش بیش��تر در اختی��ار مدیران فروش ق��رار می دهد، البته 
ناگفته نماند که بسیاری از مشتریان قبل از تعامل با پشتیبانی 
بخ��ش فروش، آگاهی الزم برای خرید را کس��ب می کنند. در 
این حالت نق��ش بازاریابی درونی پررنگ تر می ش��ود زیرا یک 
مدیر فروش موف��ق می تواند از طریق فرم های نظرس��نجی یا 
اطالع��ات بازدیدکنندگان قبلی س��ایت که در CRM موجود 
هس��تند، مشتریان بالقوه را به مشتریان بالفعل تبدیل کند. در 
این مرحله مهارت ارتباط با مش��تری، استراتژی قیمت گذاری 
و نحوه برقراری ارتباط با مشتری همه و همه نقش مؤثری در 

کمک به تصمیم گیری مشتری برای خرید دارند. 

۲- برقراری ارتباط
واحد پش��تیبانی فروش هنگام برقراری ارتباط با خریداران، 
باید درک کاملی از اولویت بندی اهداف مشتریان داشته باشد. 
ای��ن امر باعث برقراری ارتباطی س��ازنده و اثربخش می ش��ود. 
درک و تحلیل ش��خصیت مشتری در بازاریابی و فروش آفالین 
نسبتا س��اده است زیرا زبان بدن، ارتباط چشمی، لحن کالم و 
نحوه برخورد مش��تری می تواند اطالعات نس��بتا کاملی را در 
اختیار فروش��ندگان قرار دهد، اما در خری��د اینترنتی تحلیل 
ش��خصیت مشتری س��خت تر اس��ت، از این رو نقش بازاریابی 

درونی پررنگ تر می شود. 
بازاریاب��ان و مدیران فروش در خریدهای اینترنتی معموالً به 
کمک س��واالت نظرس��نجی و کلمات کلیدی جست وجو شده 
به تحلیل شخصیت مش��تریان می پردازند. شناخت شخصیت 
مش��تری این امکان را برای فروش��ندگان فراهم می کند تا نوع 
ارتباط و لحن مناس��ب با هر مش��تری را انتخاب کرده و طبق 

استراتژی فروش با آنها به شکل مناسبی برخورد کنند. 

۳- کاوش
آگاهی از چش��م انداز و اهداف هر کس��ب و کار گام مؤثری در 
برقراری ارتباط با مش��تریان هدف اس��ت. مدی��ر فروش عصر 
دیجیت��ال باید قادر باش��د در زمان اندکی ب��ه کاوش نیازهای 
مشتری بپردازد و مشتری هدف خود را تشخیص دهد. ارزیابی 
و کاوش اه��داف مش��تری می توان��د راهنمای مناس��بی برای 
کنترل ارتباط با مشتری و تبدیل آن به خریدار باشد. نخستین 
و مهم تری��ن موضوعی که در اینجا مطرح می ش��ود، به چالش 
کشیدن مشتری برای رفع نیازهای او است. این کار استراتژی 
ایده آلی را در اختیار صاحبان کسب و کارها قرار می دهد و نقش 
بازاریاب��ی درونی را نیز پررنگ تر خواه��د کرد. کاوش نیازهای 
مش��تریان می تواند گام مؤثری برای ارائه چش��م انداز و تدوین 
استراتژی کسب و کارها باشد، البته در این میان توجه به میزان 
بودجه قابل س��رمایه گذاری، هزینه های مال��ی و تأمین منابع 
انسانی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است و همواره باید مورد 

توجه قرار گیرد. 

۴- توصیه
اگ��ر تمام مراحل باال ب��ه خوبی پیش رود ب��ه مرحله ای در 
ف��روش خواهیم رس��ید ک��ه می توانیم به توصی��ه محصول به 
مشتریان بپردازیم. توصیه محصوالت متناسب با نیاز مشتری، 
احس��اس خوبی ایجاد کرده و باعث تصمیم گیری احساسی او 
می ش��ود. زمانی مشتری احس��اس می کند که ارتباط با مدیر 
فروش یک فروش��گاه اینترنتی برای او مؤثر بوده اس��ت که به 
نیازه��ا و عالیق او توجه ش��ود. سفارشی س��ازی محصوالت و 
امکان طراحی محصول متناس��ب با س��لیقه مش��تری، یکی از 
رموز موفقیت در فروش اس��ت که نقش بازاریابی درونی در آن 

بسیار پررنگ تر از سایر پارامترهاست. 
البته از این نکته نباید چشم پوشی کرد که تمام محصوالتی 
که به صورت اینترنتی خریداری می شوند، قابل سفارشی سازی 
نیس��تند، اما نحوه بسته بندی و ارسال آنها می تواند به انتخاب 
مش��تری و طب��ق خواس��ته او باش��د. به عنوان مثال س��ایت 
دیجی کاال این امکان را برای مش��تریان خود فراهم کرده است 
که در صورت خرید هدیه از این سایت، با انتخاب گزینه مورد 

نظر خود، آن را به شکل تزیین شده با روبان دریافت کنند. 
khalaghiyat :منبع

نقش استفاده از چت بات در استراتژی 
بازاریابی کسب و کارها

 

چت بات یکی از دستاوردهای جدید فناوری هوش مصنوعی 
است که اخیراً موفق شده وارد کسب و کارها شده و استراتژی 
بازاریاب��ی آنه��ا را تحت تأثیر خود قرار ده��د، البته گونه های 
مختلف��ی از چت بات ه��ا از گذش��ته تاکنون مورد اس��تفاده 
قرار گرفته اند ک��ه به ارائه خدمات به مش��تریان می پردازند، 
ام��ا امروزه فناوری هوش مصنوعی موفق ش��ده اس��ت که با 
برنامه ری��زی پیچیده به ش��کل س��طح باالیی ارائ��ه خدمات 
به مش��تریان را تس��هیل کند. در حقیقت ام��روزه، روبات ها 
به گونه ای برنامه ریزی ش��ده اند که همانند یک انس��ان واقعی 
به تعامل با مشتریان می پردازند. همین امر نیز باعث پیشبرد 
استراتژی بازاریابی و تبلیغات کسب و کارها به شکل اثربخشی 

می شود. 

بازاریاب�ی  اس�تراتژی  در  نقش�ی  چ�ه  چت ب�ات 
کسب و کارها ایفا می کند؟ 

ارائه خدمات به مشتریان
متأس��فانه در بس��یاری از کس��ب و کارها زمان پاسخگویی 
به مش��تریان بس��یار طوالنی می ش��ود. همین امر نیز سبب 
آزرده خاطر ش��دن مش��تریان شده و تبعات س��نگینی برای 
کس��ب و کارها دارد. درحالی ک��ه اس��تفاده از فناوری چت بات 
ه��وش مصنوعی می تواند ای��ن زمان را به حداقل برس��اند و 
سبب جلب رضایت مشتری ش��ود. در حقیقت پایگاه داده ای 
که برای این روبات ها تعریف می ش��ود پاس��خ تمام س��واالت 
رایج مش��تریان را در ب��ر دارد، بنابراین تنها در صورت نیاز به 
مشاوره تخصصی، مسئوالن ارتباط با مشتری به ارائه خدمات 
به مش��تریان می پردازند. از این رو، پاس��خگویی به مشتریان 

تسریع شده و سبب جلب رضایت آنها می شود. 

تجزیه و تحلیل داده های مربوط به مشتریان
چت ب��ات یکی از بزرگ ترین ابزاره��ای جمع آوری داده ها و 
اطالعات از مشتریان اس��ت. همان گونه که می دانید تجزیه و 
تحلیل داده های مربوط به مش��تریان نقش مؤثری در تدوین 
اس��تراتژی بازاریاب��ی کس��ب و کارها و پیش بینی ب��ازار دارد، 
بنابرای��ن اگر به عنوان یک کس��ب و کار نوپا بودجه کافی برای 
اس��تخدام تحلیلگر داده را ندارید، می توانید با هزینه بس��یار 
کمی از چت ب��ات برای تحقق این امر اس��تفاده کنید. جالب 
اس��ت بدانید که یکی از مزایای استفاده از چت بات، تجزیه و 

تحلیل داده ها جهت کاهش میزان خطای انسانی است. 

تبلیغات و آگهی های شخصی سازی شده
فن��اوری ه��وش مصنوع��ی اس��تفاده ش��ده در چت بات ها 
به گون��ه ای اس��ت که ب��ا جم��ع آوری اطالعات از مش��تریان 
نمای��ش آگهی ه��ای  ب��ه پیش��نهاد محص��ول و  می توان��د 
تبلیغاتی شخصی س��ازی ش��ده به آنها بپردازد زیرا داده های 
جمع آوری ش��ده از مش��تریان می تواند اطالعاتی را در مورد 
عالقه مندی های آنها در اختیار ما قرار دهد. از این رو پیشنهاد 
محصول براس��اس این اطالعات می تواند ب��ا تحت تأثیر قرار 
دادن اس��تراتژی فروش کس��ب و کارها س��بب افزایش میزان 

فروش محصوالت آن شود.
 

تعامل بالدرنگ با مشتری
هرچند بس��یاری از برندها زمان پاس��خگویی به مشتریان 
خ��ود را ب��ه حداقل زم��ان ممکن می رس��انند ام��ا تعاملی با 
مش��تریان خود ندارند. در حقیقت تنها به س��واالت مشتریان 
پاس��خ می دهند و ارتباط آنها با مشتری فراتر از آن نمی رود. 
از این رو اس��تفاده از چت بات ایده فوق العاده ای برای تعامل با 
مشتری در کمترین زمان ممکن است. توجه داشته باشید که 
تعامل با مش��تری با تحت تأثیر قرار دادن احساسات مشتری 
سبب اعتمادسازی برای برند شده و نقش مؤثری در بازاریابی 

احساسی ایفا می کند. 

بازخورد سایت
همان گون��ه ک��ه پیش��تر نیز گفته ش��د چت ب��ات یکی از 
مؤثرترین ابزارهای جمع آوری اطالعات مش��تریان است. این 
اطالع��ات می تواند در قالب طرح س��واالت کوت��اه یا فرم های 
نظرس��نجی جمع آوری ش��ود. این اس��تراتژی می تواند تأثیر 
مثبتی روی بازخورد س��ایت نیز داش��ته باش��د زیرا توجه به 
نیازه��ا و نظ��رات مش��تریان و طراحی س��ایت طب��ق عالقه 
مشتریان می تواند صفحات فرود سایت شما را تحت تأثیر قرار 
دهد، بنابراین اگر کسب و کاری بخواهد میزان بازخورد سایت 
خود را به حداکثر میزان ممکن برس��اند، بهتر است به کمک 

یک نظرسنجی به جمع آوری اطالعات مشتریان بپردازد. 

افزایش فروش
اطالع��ات جمع آوری ش��ده توس��ط چت بات ه��ا می تواند 
زمینه مناس��بی برای ارس��ال پیام های سفارشی س��ازی شده 
برای مش��تریان باشد. جالب اس��ت بدانید که ارسال پیام های 
سفارشی سازی ش��ده، تأثیر روانی مثبتی روی مشتریان دارد 
و همین امر می تواند س��بب افزایش ف��روش محصوالت یک 
برند ش��ود زیرا زمانی که مش��تری پیامی کاماًل شخصی سازی 
شده و براساس نیازهای خود دریافت می کند، احساس تعامل 
نزدیکی به برند مورد نظر دارد. همین امر نیز باعث می ش��ود 

که تمام و کمال به آن اعتماد کند. 

تسهیل استفاده از پیام رسان ها
در چند س��ال اخیر میزان اس��تفاده از پیام رسان ها چندین 
برابر ش��ده است. از این رو مشتریان تمایل دارند که از طریق 
اپلیکیشن های پیام رسان با برند مورد عالقه خود ارتباط برقرار 
کنند. از این رو استفاده از چت بات ها می تواند فرآیند استفاده 
از ای��ن اپلیکیش��ن ها را برای برندها تس��هیل کرده و رضایت 

مشتریان را جلب کند. 
ibazaryabi :منبع
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پاسخ: معموالً مدیران سازمان ها می خواهند که مشکالت 
خود را یک بار برای همیش��ه حل و فص��ل کنند اما گاهی 
دیده می ش��ود که بسیاری از این مش��کالت دوباره و چند 

باره تکرار می شوند. 

نکته اینجاست که این معضل تنها در کسب و کارها اتفاق 
نمی افت��د، بلکه در زندگی روزانه م��ا نیز اتفاق می افتد که 
برخی از مش��کالت بارها تکرار شوند. اما رفتار منطقی این 
اس��ت که ابتدا نش��انه ها و عالیم رخداده��ای نامطلوب را 
بررس��ی و قبل از تحمیل هزینه ها از ب��روز آنها جلوگیری 

کنید. 
ای��ن را بدانید که برخی مش��کالت را می ت��وان تا حدی 

کاهش داد اما به طور کامل قابل حذف نیس��تند. شما باید 
تدابیری بیندیشید و اجرا کنید که مسائل و مشکالت تکرار 
نشوند، بنابراین باید اقدامات اصالحی خود را ارزیابی کنید 

و اثربخشی آنها را اندازه بگیرید. 
س��عی کنید این اقدام��ات را با دقت و تمرکز بر جزییات 
انجام دهید و ش��اخص اثربخشی اقدامات اصالحی خود را 

بهبود بخشید. 

تکراراشتباهات

سوال:مدیریتیکشرکترابرعهدهدارم.طیسالهایمدیریتمبامشکالتزیادیدستوپنجهنرمکردموسعیکردمبرآنهاغلبهو
آنهارارفعورجوعکنم.اماباوجوداینبازهمبرخیازمشکالتتکرارمیشوندوبهنظرمیرسداقداماتماثربخشنبودهاند.بهنظرشما

علتچیستوچهبایدبکنم؟
کلینیک کسب و کار

ایده  میتلس��تد  پی��ش  20س��ال 
ف��روش میوه های تازه ب��ه دفترهای 
را  سانفرانسیس��کو  کس��ب وکار 
داش��ت. کریس امیدوار بود مدیران 
و کارمن��دان ب��ه جای اس��تفاده از 
م��واد حاوی کافئین و ش��کر فراوان 
به س��وی محص��والت طبیعی روی 
موس��س  راه  ابت��دای  در  آورن��د. 
موتورس��یکلت  ب��ا    FriutGuys
هوندای خود محصوالت را از مزرعه 
تهیه می کرد و به مراکز کس��ب وکار 
تحوی��ل می داد. اگرچه آغاز راه برای 
میتلس��تد دش��وار ب��ود، اکنون وی 
ش��رکتش را ب��ه بزرگ ترین برند در 
ح��وزه مواد غذای��ی ارگانیک تبدیل 
  FruitGuys ک��رده اس��ت. س��ود
در سال گذش��ته 30.5میلیون دالر 
بود. همین رقم وسوسه کننده کافی 
اس��ت تا به س��راغ کری��س رفته و 
داس��تان برندش را جویا ش��ویم. در 
این مصاحبه دشواری های راه اندازی 
یک کس��ب وکار جدی��د، مواجهه با 
شکس��ت و بازگشت دوباره به عرصه 
کسب وکار را از زبان خالق استارتاپ 

30 میلیون دالری خواهیم شنید. 

نخس�ت، پرس�ش بهعن�وان
را FriutGuys کس�بوکار

چگونهراهاندازیکردید؟
ناامیدی  با  س��رآغاز ش��رکت من 
هم��راه ب��ود. در آن هن��گام من 27 
سال داشتم و تازه ازدواج کرده بودم. 
پ��س از ازدواج تصمی��م گرفت��م به 
سانفرانسیسکو برگردم و سروسامانی 
به زندگی ام دهم. با این حال حقوق 
9.50 دالر در س��اعت قادر به تحقق 
دش��واری ها  اوج  نب��ود.  رویاهای��م 
هنگامی بود که همس��رم باردار شد. 
ب��ا آن حقوق به س��ختی زندگی ما 
می گذش��ت. ورود ی��ک عضو جدید 

مانند کابوسی در نیمه شب بود. 
در مح��ل کار یک��ی از دوس��تانم 
مس��ئول تحوی��ل س��فارش قه��وه 
ش��رکت ها ب��ود. ی��ک روز هن��گام 
بازگش��ت از مح��ل کار گفت وگوی 
جالبی بین م��ا رخ داد؛ گفت وگویی 
ک��ه م��ن را تبدی��ل ب��ه موس��س 
FruitGuys  ک��رد: »اغلب افرادی 
ک��ه قهوه ها را س��فارش می دهند از 
اضاف��ه وزن رن��ج می برن��د. دغدغه 
اصلی آنها کاهش وزن اس��ت، با این 
ح��ال جایگزینی برای قهوه س��راغ 
ندارن��د. اگر بتوانی ایده ای پیدا کنی 
ک��ه رضایت این افراد را جلب کنیم، 
بازار را تکان خواهیم داد.« در طول 
آن هفته ب��ه این موضوع فکر کردم. 
بهتری��ن گزین��ه برای پیش��نهاد به 
مراکز تج��اری و دفتره��ای موجود 
در سانفرانسیس��کو، میوه های تازه و 

ارگانیک بود. ب��رای اجرای این ایده 
ب��ه دنبال نش��انی دفتره��ای اداری 
ش��هر رفتم. برای شروع 5000 دفتر 
مناسب را انتخاب و شروع به تماس 
گرفتن کردم. انتظار داش��تم حداقل 
پنج دفتر با ای��ده من موافقت کرده 
و کسب وکارم به صورت جدی شروع 

شود. 
اوض�اعهمانط�ورک�هانتظار

داشتیدپیشرفت؟
از آن روز مجب��ور ش��دم نیم��ه 
ش��ب به مزرعه ه��ای مختلف رفته 
و میوه ه��ای مناس��ب را خریداری 
کنم. نخستین انبارم نیز اتاق خواب 
خانه ام بود، اما ی��ک اتاق برای این 
کس��ب وکار کافی نیس��ت. به زودی 
تمام خانه پر از میوه ش��د. در عمل 
م��ا در یک انبار زندگ��ی می کردیم 
و ه��ر روز صب��ح با موت��ور هوندای 
قدیم��ی ام میوه ها را به مش��تریان 
تحوی��ل می دادم. پ��س از چند ماه 
همس��رم کلید یک خان��ه نیمه کاره 
را که متعلق به دوس��تش بود برای 
مدت��ی گرفت. آنجا تبدی��ل به انبار 
جدیدم��ان ش��د. فضای ب��از خانه 
نیم��ه کاره این فرص��ت را به ما داد 
تا میوه ها را با بسته بندی بهتری به 
مش��تریان تحویل دهیم. شش ماه 
بعد از نخستین همکاری رسمی ما 
با دفترهای ش��هر، تعداد مشتریان 
ب��ه قدری زیاد ش��د ک��ه مجبور به 
اس��تفاده از کامیون ش��دیم. بودجه 
اندک من و همس��رم باعث ش��د به 
جای خری��د کامی��ون آن را اجاره 
کنیم. به این ترتیب تا سال 1997 
ب��ا حداق��ل بودجه کس��ب وکارمان 
را پی��ش بردی��م. در س��ال 1998 
درآم��د 140 ه��زار دالری کم��ک 
شایانی در راس��تای بهبود خدمات 
به ما کرد. س��ال بع��د درآمدمان به 
419 ه��زار دالر رس��ید. آغاز هزاره 
جدی��د میالدی ب��ا رکوردش��کنی 
FruitGuys ش��روع ش��د؛ درآمد 

1.3 میلیون دالر. 

دوس�تدارمصادقان�هبگویید
کهدرابت�داچقدرب�هموفقیت
کسبوکارتانامیدداشتید؟آیا
ای�دهFruitGuysرایکپروژه
آورده ب�هحس�اب کوتاهم�دت

بودید؟
من از آن دس��ته افرادی هس��تم 
ک��ه معتقدن��د کارآفرین��ی چرخ��ه 
ایده آزمای��ی، شکس��ت و بازگش��ت 
قوی تر به عرصه رقابت است. در ابتدا 
من 18 ساعت در روز کار می کردم. 
البته همس��رم نی��ز تقریبا در همین 
حدود فعالیت داش��ت. ساعت کاری 
زیاد و فش��ار باال من را ناامید نکرد. 
در واق��ع م��ن نمی توانس��تم ناامید 
ش��وم، بچه ام در راه بود و باید فکری 
به حال تامین مخارج زندگی جدیدم 

می کردم. 
دریکیازکنفرانسهایاخیر
گفتهبودی�دفش�ارهایزندگی
همراهبایکفرزندوشکستدر
کس�بوکارراپشتسرگذاشته
واکنونبهاینجارس�یدهاید.در
اینموردکمیتوضیحمیدهید؟
خب هم��ه چیز آن گون��ه که من 
می خواستم پیش نرفت. پس از سال 
2000 ب��ا یک بحران مال��ی مواجه 
شدیم. در واقع کاهش ناگهانی خرید 
مش��تریان ما را تا مرز ورشکس��تگی 
پیش برد. در طول دو س��ال نه تنها 
س��ودی کس��ب نکردی��م، بلکه نیم 

میلیون دالر بدهی نیز باال آوردم. 
عب�ور بح�ران آن از چط�ور

کردید؟
واضح اس��ت که شرکت مجبور به 
پذیرش واقعیت بود. بر همین اساس 
سعی کردیم مخارج را کاهش داده و 
به دنبال بازارهای جدید بگردیم. در 
حین جست وجو برای یافتن راه حل 
پرداخت بدهی ها اتفاق جالبی افتاد. 
بازاره��ای جدیدی که ب��ه دنبالش 
بودیم، ب��ه س��راغ مان آمدند. پیش 
 FruitGuys از ای��ن ب��ازار ه��دف
تنها مراکز کس��ب وکار ب��ود، با این 

حال س��ال 2003 همراه با استقبال 
مردم سراس��ر ایاالت متحده از ایده 
ما همراه ش��د. افزایش بازار مصرف 
باعث شد به فکر همکاری با شرکت 
FedEx بیفتی��م و به ای��ن ترتیب 
محصوالت مان را به سراس��ر آمریکا 
بفرس��تیم. این فرآین��د حدود چهار 
س��ال زمان برد ت��ا در نهایت ژانویه 
2007 نخستین بسته محصوالت مان 
به فیالدلفیا ارس��ال شد. پس از آن 
دیگر شهرها را نیز فتح کردیم و االن 
به یک استارتاپ 30 میلیون دالری 

تبدیل شده ایم. 
بهدرآمد30میلیونیش�رکت
اش�ارهکردید،پیشبینیخاصی
درموردمقداردرآمدس�الهای

بعدیدارید؟
من خیلی رویاپرداز نیستم. تجربه 
نش��ان داده در سال های اخیر حدود 
10 ت��ا 15 درص��د افزای��ش درآمد 
س��االنه داش��ته ایم. بنابرای��ن گمان 
می کنم سال آینده 35 میلیون دالر 
 FruitGuys درآمد کسب کرده و

به موفقیتش ادامه دهد. 
-تم�امش�رکتدرمالکی�ت

شماست؟
نه، نمی دانم از ای��ن بابت ناراحت 
باشم یا خوشحال اما در سال 2000 
اریک مولر، رئیس فعلی ش��رکت را 
وارد کس��ب وکار کردم. خواهرم نیز 
سهم اندکی در FruitGuys  دارد. 
هم�کاریباش�رکاچگونهبه
ذهنترس�یدودلی�لاصلیاش

چهبود؟
م��ن آدم متعصب��ی نیس��تم. اگ��ر 
در کس��ب وکار کس��ی را پی��دا کنم 
ک��ه مفید باش��د، ف��ورا وی را جذب 
می کن��م. ماجرای ش��راکت ب��ا اریک 
نی��ز همین طور اس��ت. هم��ه چیز از 
1999 ش��روع ش��د. در آن زمان من 
قصد توس��عه کس��ب وکارم را داشتم 
تا در ش��هر به صورت آنالین خدمات 
ارائه کنم. نامی را که برای وب س��ایت 
انتخاب کرده بودم ب��ه دلیل ثبت نام 

قبلی اریک غیرقابل اس��تفاده بود. بر 
همین اس��اس به س��راغ اریک رفتم. 
وقتی فهمیدم وی مهندس کامپیوتر 
است، تصمیم به همکاری با او گرفتم. 
اریک مولر مهندس��ی ب��ود که رویای 
راه اندازی کس��ب وکار در س��یلیکون 
ولی را داش��ت، اما آش��نایی ما با هم 

مسیر زندگی اش را عوض کرد. 
آی�اتابهحالب�هفکرفروش
کاملFriutGuysافتادهاید؟

متاسفانه بله. خوشحالم که این اتفاق 
رخ نداد، اما چند س��ال پیش به منظور 
کس��ب س��رمایه اولیه و راه اندازی یک 
کسب وکار جدید قصد فروش شرکت را 
داشتم. همسرم من را از این کار منصرف 
ک��رد. او باره��ا در طول این س��ال ها به 
م��ن کمک ک��رده و این م��ورد یکی از 

مهم ترین ها بود. 
اج�ازهبدهی�دس�والقب�لرا
برعکسکنم.آیاتابهحالبهدنبال
خریدیکش�رکتدرکسبوکاری

متفاوتبودهاید؟
هرگز. ب��ا اطمینان می گوی��م هرگز. 
FruitGuys یک پروژه بزرگ و جهانی 
اس��ت. هدف من تبدیل یک استارتاپ 
30 میلیون��ی به برن��دی بین المللی با 
سود چند میلیاردی است. خوشبختانه 
در طول س��ال های اخیر تی��م خوبی را 
برای ش��رکت دس��ت وپا کرده ام. درگیر 
ش��دن با ی��ک چالش متف��اوت در این 
می��ان اش��تباهی بزرگ اس��ت. ترجیح 
می دهم شرکت خودم را گسترش دهم 
تا دستاورد ش��خص دیگری را خریده و 

بخت آزمایی کنم. 
بهعنوانپرس�شپایانی،آیافکر
میکردیدبعداز20سالبهجایگاه

کنونیبرسید؟
بله. من همیش��ه رویای رس��یدن به 
جایگاه فعلی را داش��تم. زمانی که نیمه 
ش��ب به مزرعه ها می رفتم و محصوالت 
را ب��ا موتورس��یکلت کهنه ام به دس��ت 
مشتریان می رساندم، به موفقیت ایده ام 
ایمان داشتم. شاید به نظر شما خنده دار 
بیاید اما من 20 سال با این امید سخت 
کار کردم. پروژه 10 ساله من دستیابی 
به درآم��د 100 میلیون دالری اس��ت. 
به همین دلیل هنوز هم نیمه ش��ب ها 
بیدار می ش��وم و مش��غول کار می شوم. 
هرگز کس��انی را که خواس��تار س��اعت 
کاری اندک هستند درک نکرده ام. بازار 
کسب وکار محلی است که ما می توانیم 

خودمان را به اثبات برسانیم. 
فرار از این میدان به نظرم غیرمنطقی 
اس��ت. همچنین اگرچه من به شدت به 
آینده امیدوار هس��تم، اما تالش کرده ام 

با واقعیت های جاری کنار بیایم. 
بر همین اساس ترسی از کنار گذاشتن 
برخی از ایده هایم به دلیل ریسک باالی 
نهفت��ه در آنها ندارم. گمان می کنم رمز 
پیش��رفت باثبات FruitGuys همین 

نکته است. 

FruitGuysمصاحبهفوربسباکریسمیتلستد،موسسبرند

استارتاپ 30 میلیون دالری

مدرسه مدیریت

آشناییباشیوههایمختلفمدیریت

در بس��یاری از کتاب های مدیریتی بیش��تر به س��ه شیوه 
مدیری��ت اش��اره ش��ده اس��ت: دموکراتیک، اس��تبدادی و 
مشاوره ای. انتخاب ش��یوه مدیریت صحیح منجر به افزایش 
انگیزه و کارایی بهتر پرس��نل می شود. اگرچه انتخاب شیوه 
صحی��ح مدیریت فقط به راحتی انتخاب یک روش نیس��ت 
و حتی خصوصیات ش��خصیتی یک مدیر در انتخاب ش��یوه 
مدیریت تأثیر گذار است. به عنوان مثال برای یک مدیر کم رو 

و خجالتی مدیریت به روش استبدادی کار سختی است. 

روشدموکراتیک
یک مدیر دموک��رات تفویض اختیار می کند، به پرس��نل 
خ��ود مس��ئولیت می دهد تا وظیفه ش��ان را تم��ام و کمال 
به اتمام برس��انند. به عب��ارت دیگر به ان��دازه ای که به آنها 
قدرت می دهد از آنها کار می خواهد. پرس��نل وظایف ش��ان 
را به روش خودش��ان انجام می دهند. اگرچه کار ها باید س��ر 
وقت به نتیجه برسد. کارمندان در تصمیم گیری دخالت داده 
می ش��وند، آنها احساس تعلق به سیس��تم خواهند داشت و 
انگیزه بیشتری در فعالیت ها از خود نشان خواهند داد. چون 
کارمندان احساس تعلق بیشتری به سیستم می کنند. سعی 
می کنند در تصمیم گیری و کار به بهترین روش عمل کنند. 
البته امروزه به این نتیجه رسیده اند که مدیریت دموکراتیک 
در تصمیم گیری کند اس��ت و س��رعت عمل الزم در شرایط 
بحران��ی را ن��دارد. چون در این روش باید ب��ا کارمندان هم 
مش��ورت صورت گیرد و با توجه به نظ��ر آنها تصمیم گیری 
ش��ود و سپس اقدام ش��ود و البته این مسئله وجود دارد که 
بعضی از کارمندان از مدیریت دموکراتیک سوء استفاده کرده 
و ب��ه اندازه کاف��ی تالش نکنند و فش��ار کاری خود را روی 

دوش دیگر اعضای گروه بیندازند. 

سبکمدیریتاستبدادی
در مقابل روش باال یک مدیر استبدادی به کارمندان خود 
دستور می دهد و خود تصمیم می گیرد بدون اینکه با کسی 
مش��ورت کرده باش��د یا از آنها نظرخواهی کرده باش��د. این 
چنین رهبری تمای��ل دارد موقعیت هایی را که در آنها قرار 
می گیرد کنترل کند. تصمیمات سریعا اتخاذ می شوند، چون 
کارمندان در تصمیم گیری دخالت داده نمی ش��وند و معموال 
کار ها ب��ه موقع انجام می ش��وند. اگرچه این ن��وع مدیریت 
انگیزه پرس��نل را کاه��ش می دهد و برون رفت پرس��نل از 
ش��رکت بیشتر می ش��ود و دلیل آن هم س��اده است، چون 
نظر پرسنل اهمیتی ندارد و احساس ارزشمند بودن ندارند. 
چنی��ن مدیری س��بب کاهش احس��اس تعل��ق کارکنان به 

سیستم می شود. 

سبکمدیریتمشورتی
روش��د مدیریت مش��ورتی را می توان ترکیبی از دو روش 
باال دانس��ت. مدیر نظرات و عقاید دیگران را می پرس��د و به 
آنها اجازه می دهد احساس تعلق به سیستم داشته باشد، اما 

تصمیم نهایی را خودش می گیرد. 

سبکمدیریتآزاد
چنی��ن مدیری وظایف را به کارمندان محول می کند و به 
آنها اج��ازه می دهد با آزادی کامل کار را به بهترین ش��کل 
ممکن و به سلیقه خود انجام دهند. کمترین دخالت توسط 
مدیر اعمال می شود، هرچند مدیر سرجای خود نمی نشیند 
و تماش��اگر آنها نیس��ت! او برای پاس��خگویی، راهنمایی و 
تأمین اطالعات مورد نیاز آنها همیشه آماده است و در حال 
پش��تیبانی آنهاست. از مزایای بزرگ این روش این است که 
افراد مسئولیت بیش��تری قبول خواهند کرد و این می تواند 
به افزایش انگیزه کارکنان منجر ش��ود. اگرچه در این روش 
در صورتی که مدیر مس��تقیما راهنمایی های خود را اعمال 
کند ممکن است انگیزه پرسنل از بین برود و هدف در زمان 

مورد نظر تحقق نیابد. 

کدامروشبهتراست؟!
متخصص��ان علم مدیری��ت معتقدند ک��ه بهترین مدیران 
انعط��اف پذیرتری��ن آنها هس��تند که با توجه به ش��رایطی 
مانن��د روحیه کاکن��ان، بحران های داخل س��ازمان و خارج 
سازمان، شرایط مالی سازمان و. . . از ترکیبی از این روش ها 
و س��بک ها می توانند اس��تفاده کنند. آنها کارمندان خود را 
درک می کنن��د با آنها هم��دردی می کنند، ب��ه آنها اختیار 
می دهن��د و در عین حال نتیجه هم می خواهند در مس��یر 
رش��د و ارتقای پرس��نل خود گام برمی دارند. آنها می دانند 
ک��ه باید برای ه��ر کارمند و هر کارگاه ی��ا اداره ای به روش 
خاص خ��ود ایجاد انگیزه کنند و در صورت لزوم با قاطعیت 
برخورد می کنند و نمی گذارند پایه های سازمان سست شود. 
همچنین یک مدیر زیرک سبک های مختلف مدیریتی را در 
ش��رایط و مکان های مختلف امتحان می کند تا مهارت های 

مدیریتی خود را ارتقا بخشد. 

کارتابل

دیدگاهجایگزینواهمیتاجماع
)بخشدوم(

عالوه بر س��ر جان هاروی جونز، برن��د تویوتا نیز در اصول 
چهارده گان��ه ای که تحت عنوان »راه تویوتا« منتش��ر ش��ده 
اس��ت، در 13اصل به اهمیت همکاری و اجماع اشاره و آن را 
مهم ترین بخش کار معرفی می کند. در ادامه، به عنوان قسمت 
پایان��ی ایده حاض��ر، نگاهی مختصر به بخش��ی از این اصول 
خواهیم انداخت.»تصمیمات خود را به آرامی، پس از مشورت 
با افراد مناس��ب و با در نظ��ر گرفتن گزینه های جایگزین آن 
اتخاذ کنید. هرگز دس��ت به اجرای برنامه ای نزنید، مگر آنکه 
چندین طرح جایگزین برای آن در اختیار داش��ته باشید. به 
چنین فرآیندی در زبان ژاپنی »نماواش��ی« گفته می شود. بر 
این اس��اس پیش از اجرای هر تصمیم به دقت آرای مختلف 
گردآوری ش��ده و مورد تحلیل قرار می گیرند. توجه داش��ته 
باشید که در شیوه نماواشی هدف صرفاً اتخاذ تصمیم نیست؛ 

هدف اصلی اتخاذ راه درست است.«
بر این اس��اس بهتر اس��ت فکر گرفت��ن تصمیم به صورت 
یک جانبه را از س��رتان بیرون کنی��د. در واقع دنیای امروز به 
قدری پیچیده و چند بعدی است که تسلط بر همه ابعاد یک 
کس��ب وکار غیر ممکن می نماید. بر همین اساس روش هایی 
مانند نماواش��ی و سایر ش��یوه های موجود می تواند به مثابه 

عنصر جایگزین مدنظر قرار گیرد. 

آنچهدرعملبایدانجامدهید
- مدیران و رهبران تجاری تمایل غیرقابل کنترلی به اتخاذ 
تصمیمات به صورت مستقل دارند. با این حال براساس آنچه 
در ایده حاضر بیان ش��د، چنین روش هایی باتوجه به سرعت 
رو ب��ه افزایش تکنولوژی و س��ایر جنبه های کس��ب وکارها، 

چندان معقول به نظر نمی رسد. 
- در ش��یوه مبتنی بر نماواشی مشکالت به صورت بهتر و 
عمیق تر مورد بررس��ی قرار گرفته و به تبع آن تصمیم نهایی 

از کمترین میزان ریسک برخوردار خواهد بود. 
- هنگامی که تصمیم تان را براس��اس اصالحات وارد شده 
در مرحله نماواشی گرفتید، تردید به خود راه ندهید. در واقع 
هیچ تصمیمی خالی از ایراد نیس��ت. با این حال آنچه برخی 
تصمیمات را به ش��اهکارهای دنیای کسب وکار بدل می کند، 

اعتماد افراد به آن تصمیم هاست. 
 

پندهاییبرایجوانانمشتاقکارآفرینی
موفق ب��ودن یعن��ی از تجربیات افرادی ک��ه به اهداف 
موردنظرشان رسیده اند، درس بگیریم. داشتن مربی برای 
یک کارآفرین نعمت بزرگی است، اما هر کسی قادر نیست 
به تنهای��ی چنین فردی را بیابد. اگر هنوز موفق به یافتن 
مربی شخصی تان در حیطه کس��ب و کار نشده اید، به شما 
چند نکت��ه از تجربه کارآفرینان موفق را می آموزیم که به 
کارآفرینان جوان و باانگیزه برای شروع کار کمک می کند.

خودتانرابهچالشبکشید
ریچارد برانس��ون معتقد است که بزرگ ترین محرک او 
به چالش کشیدن همیشگی خودش بوده است. او زندگی 
را همچون یک دانش��گاه همیشگی می بیند؛ جایی که هر 
روز می تواند مطالب جدیدی بیاموزد. شما هم می توانید! 

کاریراانجامدهیدکهبرایشاهمیتقائلهستید
شکی نیس��ت که راه اندازی یک کسب و کار زمان زیادی 
می برد. اس��تیو جابز گوشزد کرده اس��ت که تنها راه برای 
ایجاد حس رضایت مندی در زندگی تان این است که کاری 

را انجام دهید که واقعاً به آن اعتقاد دارید. 

ریسککنید
ما هی��چ گاه پی به نتیجه تالش های م��ان نخواهیم برد، 
مگ��ر اینکه واقعاً وارد عمل ش��ویم. ج��ف بزوس می گوید 
دانس��تن این نکته که نباید حس��رت شکست ها را بخورد 
بلکه باید حس��رت تالش های ناک��رده اش را بخورد، به او 

کمک بزرگی کرده است. 

بهخودتانایمانداشتهباشید
جمله مش��هوری از هنری فورد وجود دارد که می گوید: 
»چه فک��ر کنید می توانی��د و چه فکر کنی��د نمی توانید، 
در هر دو صورت حق با شماس��ت.« ایمان داش��ته باشید 
که می توانید موفق ش��وید و از می��ان موانع مختلف راهی 
خواهید یافت. اگر ایمان نداشته باشید تنها به دنبال بهانه 

خواهید بود. 

چشماندازداشتهباشید
موسس و CEO شرکت تامبلر، دیوید کرپ معتقد است 
کارآفرین کس��ی است که چش��م اندازی برای چیزی داشته 
باش��د و خواهان ایجاد آن باش��د. چش��م اندازتان را همیشه 

جلوی چشم تان داشته باشید. 

افرادبهدردبخورپیداکنید
ش��ما ش��بیه به افرادی خواهید ش��د که با آنها معاشرت 
داری��د. رید هافمن، از موسس��ان لینکدین گفته اس��ت که 
س��ریع ترین راه برای تغییر خودتان این اس��ت که با افرادی 
که می خواهید ش��بیه به آنها شوید، بیشتر معاشرت داشته 

باشید. 

باترسهایتانمواجهشوید
غلبه کردن بر ترس ها کار آس��انی نیس��ت، ام��ا باید این کار 
را بکنی��د. آریانا هافینگتون زمانی گفته بود دریافته اس��ت که 
نترس ب��ودن ش��بیه به یک عضله اس��ت، هر چه بیش��تر آن را 

تمرین دهید ورزیده تر و قوی تر می شود. 

واردعملشوید
جهان پر از ایده های بزرگ اس��ت، اما موفقیت تنها از طریق 
وارد عمل ش��دن به دست می آید. والت دیزنی زمانی گفته بود 
که آس��ان ترین راه برای ش��روع یک کار خاتمه دادن به حرف 
زدن و شروع به عمل کردن است. این فرمول برای موفق شدن 

شما هم جواب می دهد! 

بهخودتانزماندهید
هیچ کس در لحظه به موفقیت نرس��یده و هر کس��ی زمانی 
ی��ک مبتدی بوده اس��ت. همانطور که اس��تیو جابز به ش��یوه 
هوش��مندانه ای گفته اس��ت: »اگر از نزدیک ن��گاه کنید اغلب 
موفقیت های یک ش��به، برای ش��ان زمانی طوالنی صرف ش��ده 
است.« از سرمایه گذاشتن از وقت تان هراس به خود راه ندهید. 

ترجمه:امیرآلعلی
ترجمه:علییزدیمقدم

yadbegir:منبع
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ی��ک کارش��ناس حوزه ان��رژی با ابراز خرس��ندی 
از افزای��ش آگاهی های جامعه نس��بت به ش��عارهای 
اقتص��ادی کاندیداها اظهار داش��ت: در این انتخابات 
بخش کثیری از جامعه ما حتی در روس��تاها، حرکت 
منطقی اقتصاد را بر ش��عار افزای��ش یارانه ها ترجیح 
دادن��د. به گزارش ایلنا، علی ش��هرویی افزود: اولویت 
اول باید تمرکز بر س��رمایه ها به صورت عام باشد. چه 
سرمایه های انسانی، چه سرمایه های مادی خارجی و 
چه جذب تکنولوژی های جدید. وی با اشاره به اینکه 
در مناظره ها مشخص شد که همه جریان های سیاسی 
به رویکرد اقتصادی دولت یازدهم به ویژه وزارت نفت 
صحه گذاش��تند، افزود: تفاوت اساس��ی در باور مردم 
نس��بت به عملی سازی این برنامه ها توسط دو جریان 
بود زیرا مردم به درس��تی سیاس��ت خارجی کشور و 
سابقه نمایندگان دو جریان در نفت را برای اعتالی این 
وزارتخانه بس��یار مهم می دانستند. در این مورد آقای 
روحانی با عملکرد خود در چهار سال گذشته و ترکیب 
ظری��ف در وزارت امور خارجه و زنگنه در وزارت نفت 
نش��ان داد که کامالً دست باال را برای رسیدن به این 

اهداف در برابر رقیب دارد. 
ش��هرویی گف��ت: حضور ظری��ف و زنگن��ه در دو 
وزارتخانه کلیدی کشور نشان تمرکز دولت بر بازگشت 
نفت ایران به جایگاه س��ابق در جهان بود. با توجه به 
اینک��ه غالب مباحث و مناظرات حول محور اقتصاد و 
جذب سرمایه های خارجی به ویژه در نفت بوده است، 
این رأی نش��ان داد که به رغم وجود کاستی هایی در 
این امر، مردم رویکردهای تیم روحانی را بیشتر قبول 
دارند.  وی تصریح ک��رد: در اهداف برنامه های وزارت 
نفت نیز جذب سرمایه های خارجی از اولویت های هر 

دو جریان سیاس��ی کشور بود که بعد از این انتخاب و 
اتفاق نظر هر دو گروه بر این موضوع، وزارت نفت باید 
با قدرت، س��رعت و جدیت بیشتری در این خصوص 
عم��ل کند.  این کارش��ناس نفتی ب��ا تأکید بر اینکه 
رویکرد توس��عه گرایی در کش��ور باید گسترش یابد، 
بیان ک��رد: در این رویکرد ما باید فارغ از گرایش های 
سیاس��ی، از ظرفیت های متخصص��ان و فعاالن حوزه 
نف��ت، صنع��ت و اقتصاد در راس��تای اه��داف دولت 
مستقر استفاده کنیم. زنگنه در زمان دولت اصالحات 
نش��ان داد که چنی��ن رویکردی دارد، اما متأس��فانه 
در دولت ه��ای نهم و دهم م��ورد بی مهری و اتهامات 
زیادی قرار گرفت و از آنجایی که بس��یاری از مدیران 
ایشان نیز به همین شکل به صورتی غیر منصفانه مورد 
بی مهری قرار گرفتند، پس از بازگش��ت مجدد ایشان 
به نفت دست شان در انتخاب مدیران با عدم بازگشت 

آنان به کار  بسته شد.   به اعتقاد وی، زنگنه کماکان 
این توانمندی را دارد که به مقوله توس��عه در نفت به 
صورتی بسیط نگاه کرده و از نامالیمات گذشته عبور 
کند، چراکه به دلیل مس��ائل و کارهای ناتمام در این 
وزارتخانه چه در به نتیجه رساندن جذب سرمایه های 
خارجی و انعقاد قراردادهای بین المللی و چه در سامان 
دادن به برخی مسائل داخلی در وزارت نفت کماکان 
بهترین گزینه است.  وی با اشاره به اولویت های وزارت 
نفت در دولت دوازدهم گفت: اولویت اول باید تمرکز 
بر س��رمایه ها به صورت عام باش��د. چه س��رمایه های 
انسانی، چه س��رمایه های مادی خارجی و چه جذب 
تکنولوژی های جدید. تمرکز و شتاب در این حوزه ها 
حتماً پیامدهای مثبت زیادی در پی خواهد داش��ت. 
ش��هرویی ادامه داد: همچنین باید جذب سرمایه های 
خارج��ی و انتقال و بومی س��ازی دانش فنی با قدرت 

بیشتری پیگیری شود و با توجه به اینکه در دولت های 
نه��م و دهم بخش نیروی انس��انی ب��ا معضل بزرگی 
روبه رو ش��ده بود،  برنامه ریزی مناسبی در این بخش 
ص��ورت نگرف��ت. حجم عظیم خصوصی س��ازی های 
بی قاعده در دولت دهم نیز بر این مشکالت افزود.  وی 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر وزارت نفت در جذب 
و به کار گیری نیروها در بخش های مختلف دچار عدم 
توازن شده اس��ت. حجم این مشکالت با برنامه ریزی 
و کارشناس��ی بایدکاهش یابد.  این کارشناس حوزه 
نفت توضیح داد: به دلی��ل وعده های خارج از قاعده و 
اقدامات غیرکارشناس��انه دولت دهم، توقع جامعه در 
ای��ن بخش از دولت یازدهم بی��ش از توان و ظرفیت 
آن ش��ده اس��ت. اما به هر حال نیروها بخش اصلی از 
س��رمایه های نفت هس��تند و باید اقدام وی��ژه ای در 
ای��ن خصوص ص��ورت پذیرد. البته ش��اید اگر جذب 
س��رمایه های خارجی با ش��دت و س��رعت بیشتری 
صورت گرفته و متعاقب آن فرصت های شغلی بیشتر 
و بهتری در بخش خصوصی ایجاد شود، فشارها در این 
بخش به وزارت نفت نیز کاهش یابد.  وی همچنین بر 
تداوم مبارزه با فس��اد در دولت دوازدهم تأکید کرد و 
گفت: به دلیل عملکرد نسبتاً خوب زنگنه چه در دولت 
اصالحات و چه در چهار سال گذشته، جامعه همواره 
از ایشان در این مقوله توقع دارد. شهرویی همچنین به 
ساماندهی هلدینگ خلیج فارس اشاره و اظهار داشت: 
باید س��اماندهی و تهیه نقشه راه برای شرکت صنایع 
پتروش��یمی  )هلدینگ( خلیج فارس با صادرات بیش 
از 7 میلیارد دالر در س��ال مورد توجه قرار گیرد. این 
هلدینگ در حوزه بازرگانی و برندس��ازی نیز نیازمند 

توجه ویژه است. 

 طی چهار سال اخیر گروه ها و هیات های مختلفی 
از کش��ورهای دنیا برای سرمایه گذاری در بخش های 
گوناگون اقتصادی ایران، با فعاالن دولتی و خصوصی 
کشور جلس��اتی داش��ته اند؛ دیدارهایی که برخی به 
انعق��اد تفاهم نامه انجامیده و برخی نیز عملی ش��ده 
اس��ت. به گزارش اقتصاد آنالین، به باور کارشناس��ان 
در ش��رایط کنونی کشور نیازمند ورود سرمایه گذاران 
خارجی در بخش گردش��گری نیز اس��ت، آن هم در 
ش��رایطی که پیش بینی می ش��ود ایران رشدی را که 
در زمینه افزایش گردش��گران خارجی اش آغاز کرده، 
ادامه دهد. چندی پیش کمیسیون سرمایه گذاری اتاق 
بازرگانی ایران در گزارش��ی ضمن بررسی انواع منابع 
مالی برای تأمین منابع س��رمایه گذاری گردش��گری، 
چالش ه��ای این حوزه را نیز مورد واکاوی قرار داد. به 
گزارش دنیای اقتصاد، براس��اس این گزارش، صنعت 

گردش��گری با توجه به ویژگی ه��ای منحصربه فردی 
ک��ه دارد، از ابعاد مختلف برای س��رمایه گذاران دارای 
جاذب��ه و دافعه اس��ت؛ از طرفی جزو صنایع پرس��ود 
محس��وب می ش��ود و از طرف دیگ��ر، در کوتاه مدت 
نمی ت��وان از آن انتظار س��وددهی زیادی داش��ت اما 
بای��د در این زمینه برای جذب س��رمایه  های خارجی 
کوش��ید. انواع روش های تأمین اعتبار خارجی شامل 
فاینانس، یوزانس و وام های تضمینی خارجی هستند. 
در مفاهی��م حقوقی و قوانین ای��ران، مفهوم فاینانس 
به ط��ور اختصاصی تر به اس��تفاده از خطوط اعتباری 
برای دریافت وام از موسس��ات بین المللی مالی اطالق 
می شود. در این روش، مبلغ مشخصی با توافق طرفین 
از یک کشور یا مؤسسه دیگری قرض داده و اصل وام 
به همراه س��ود آن، طی مدت زمان معلومی  )معموالً 
5 تا 10 س��ال( بازپرداخت می شود. از سوی دیگر در 

اصطالح س��رمایه گذاری، یوزانس ب��ه معنی توافق بر 
پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت ش��ده در 
قبال ارائه برات مدت دار  )مثاًل به مدت یک یا دو سال( 
اس��ت. وام دریافتی با توجه ب��ه پرداخت آن در مدت 
زمان کوتاه، مبلغ مقدار کمتری داش��ته و معموالً در 
جهت پروژه  های تجاری مورد اس��تفاده قرار می گیرد؛ 
ب��ه این معنی که وام گیرنده توان پرداخت هزینه  های 
خرید کاال، خدمات یا تکنولوژی را ندارد و مایل است 
این هزینه  ها را در طول زمان یا آینده ای معلوم بپردازد. 
در عی��ن حال، وام ه��ای تضمینی خارج��ی که از 
دیگر اشکال س��رمایه گذاری خارجی به شمار می رود، 
ب��ا روش فاینانس یک تفاوت عم��ده دارد و آن هم به 
برقراری شروط مشخص برای استفاده از وام و اعمال 
کنترل مؤسسه وام دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در 
زمان اجرای پروژه برمی گردد. در این گونه موارد باید 

مطالعات امکان سنجی الزام شده توسط وام دهنده به 
انجام رس��یده و توجیه فنی و اقتص��ادی پروژه مورد 
قب��ول وی ق��رار گیرد. ای��ن گزارش با اش��اره به این 
روش ه��ا تأکید کرده اس��ت ک��ه ارزش افزوده بخش 
گردشگری تأثیر مثبت و معنا داری بر سرمایه گذاری 
بخش گردشگری دارد. همچنین اعتبارات بانکی تأثیر 
مثبتی بر س��رمایه گذاری بخش گردش��گری خواهد 
داش��ت. محققان در این راستا پیشنهاد داده اند دولت 
ریس��ک ناش��ی از تغییر نرخ ارز را برای سرمایه  گذار 
کاه��ش دهد و این کاهش را از طریق سیس��تم های 
بیمه یا سایر سیاست های حمایتی، محقق کند. به باور 
آنها، صنعت گردشگری جزو صنایعی سرمایه بر است؛ 
چرا که مستلزم تهیه و آماده سازی انواع زیرساخت ها از 
قبیل استراحتگاه، هتل، رستوران، مراکز خرید، مراکز 

تفریحی و مهمانخانه ها است. 

ضرورت تداوم جذب سرمایه گذاری در دولت دوازدهم
خبر

 صبر و پشتکار چاشنی موفقیت 
در کسب و کار

صادرکننده نمونه در حوزه نساجی و پوشاک گفت: گذر موفقیت 
هر نوع کس��ب و کاری در جامعه از مسیر صبر، پشتکار و شناخت 
صحی��ح هدف می گ��ذرد. به گ��زارش خبرگزاری صدا و س��یما، 
غالمعل��ی رخصت با تأکید بر اینکه جوان��ان باید با صبر و تالش 
خس��تگی ناپذیر انتظارات خود را دنبال کنند تا به نقطه موفقیت 
برس��ند، افزود: موفقیت یک ش��به روی خوش به انس��ان نشان 
نمی دهد. وی همچنین با بیان اینکه مشکالت و موانع در مسیر هر 
نوع کسب و کاری وجود دارد، اظهار داشت: جوانان برای دستیابی به 
موفقیت ضمن برنامه ریزی و هدف گذاری صحیح باید صبر و تالش 
را چاشنی کار خود کنند. صادرکننده نمونه با اشاره به اینکه صنعت 
نساجی به ویژه پوشاک بازار خوبی دارد، گفت: برای ورود و موفقیت 
در این بازار باید به مد، طراحی و تولید پوشاک به روز توجه اساسی 
ش��ود. وی در ادامه با بیان اینکه صنعت پوشاک به عنوان یکی از 
مهم ترین صنایع در جوامع امروزی شناخته شده است، افزود: این 
صنعت با بهره گیری از قدمت طوالنی، حجم س��رمایه گذاری، نرخ 
باالی ارزش افزوده، پیوندهای پیشین و پسین با سایر صنایع دیگر 
و اقتصاد ملی، نیروی انسانی فراوان و امکانات بالقوه بسیار می تواند 
نقش مهمی در راستای تحقق آرمان های کالن اقتصادی کشور ایفا 
کند. رخصت اظهار داش��ت: در حال حاضر توجه به این صنعت با 
هدف رشد اقتصادی، پویایی تولید، ارزآوری، کاهش نرخ بیکاری، 
توسعه صادرات غیر نفتی و مواردی از این دست از ضرورت ویژه ای 
برخوردار است. وی همچنین ظرفیت تولید در کشور را بسیار باال 
توصیف کرد و یادآور ش��د: اشتغال افزایی، رونق تولید، صادرات و 
همه و همه در س��ایه شناخت مزیت های مهم اقتصادی و توسعه 

سرمایه گذاری شدنی است. 

سرمایه گذاری ۳50میلیون دالری فورد روی 
گیربکس های جدید

ش��رکت فورد اعالم ک��رد 350میلیون دالر دیگ��ر در کارخانه 
گیربکس سازی لیوونیا س��رمایه گذاری خواهد کرد. این پول برای 
به روزرسانی این کارخانه برای تولید گیربکس های دیفرانسیل جلو 
استفاده خواهد شد. به گزارش پرتال جامع خودروی کشور، فورد 
می گوید این س��رمایه گذاری 350میلی��ون دالری باعث ایجاد یا 
حفظ 800 شغل در کارخانه این شرکت در ایالت میشیگان آمریکا 
خواهد شد. فورد فرآیند استخدام برای این مشاغل جدید را امسال 
ش��روع خواهد کرد ولی انتظار دارد بخش عمده این استخدام در 
س��ال های 2018 و 2019 انجام شود. جو هنریکس رئیس فورد 
گفت: ما به مقوله تولید در آمریکا و س��رمایه گذاری برای مردم و 
کارخانه های آمریکا متعهد هستیم. این سرمایه گذاری 350میلیون 
دالری در ادامه س��رمایه گذاری 1.4میلیارد دالری این شرکت در 
کارخانه لیوونیا در س��ال گذشته اس��ت. این پول برای حمایت از 
تولید گیربکس های جدید اتوماتیک 10 دنده این ش��رکت که با 

وانت F-150 معرفی شدند، صرف شده است. 
فورد جزییات بیشتری درباره این سرمایه گذاری منتشر نکرده 
اس��ت ولی می گوی��د یک گیربک��س جدید و پیش��رفته را برای 
خودروهای دیفرانسیل جلو تولید خواهد کرد. این گیربکس باعث 

کاهش مصرف سوخت خودروهای فورد خواهد شد. 

رئیس انجمن سنگ اصفهان انتقاد کرد 
سرمایه گذاری نامطمئن در حوزه سنگ

رئیس انجمن س��نگ اصفهان با تأکید بر اینکه س��رمایه گذاری 
در حوزه س��نگ نامطمئن اس��ت، گفت: زمانی که جلوی صادرات 
گرفته می ش��ود یا عوارض صادراتی افزایش می یابد در این شرایط 
س��رمایه گذار نمی تواند روی خرید و سرمایه گذاری در حوزه معدن 
و س��نگ ایران حس��اب باز کند. به گزارش ایمنا، رضا احمدی در 
خصوص انتقاداتی که نسبت به خام فروشی در حوزه معدن می شود، 
گف��ت: خام فروش��ی در حوزه معدن خود نوعی صنعت محس��وب 
می ش��ود و خوش��بختانه معادن تا حدودی از بخش فرآوری جلوتر 
هستند، چراکه ماش��ین آالت فرآوری سنگ به نوعی فرسوده بوده 
و نیازمند نوسازی و بازس��ازی است. به گفته رئیس انجمن سنگ 
اصفهان، در صورت نوسازی ماشین آالت فرآوری سنگ، جلوگیری 
از خام فروش��ی ایرادی ایجاد نخواهد کرد، چراکه کوپه های س��نگ 
خام، جذب بازار فرآوری خواهد ش��د اما اگر ماشین آالت این بخش 
به روز نشود مقابله با خام فروشی خود نوعی عارضه در حوزه معدن 
ایجاد می کند. وی با اش��اره به قوانین ناپایداری که سد راه صنعت 
سنگ است، گفت: متأسفانه این صنعت درگیر مباحثی چون مالیات 
و مالی��ات بر ارزش افزوده ش��ده که این م��وارد در مجموع موجب 
سرمایه گذاری نامطمئن در این حوزه شده به گونه ای که امروز شاهد 
بی ثباتی در صنعت سنگ هستیم. احمدی با تأکید بر اینکه به دلیل 
ع��دم ثبات در قوانین معدنی خارجی ها تمایلی به س��رمایه گذاری 
در ای��ران ندارند، افزود: زمانی که جلوی صادرات گرفته می ش��ود 
ی��ا عوارض صادراتی افزایش می یابد در این ش��رایط س��رمایه گذار 
نمی تواند روی خرید و سرمایه گذاری در حوزه معدن و سنگ ایران 
حس��اب باز کند. وی همچنین با تأکید بر اینکه صنعت س��نگ در 
ایران از پتانس��یل باالیی برخوردار است، گفت: امروز صادرات یک 
متر مربع سنگ برابر با صادرات سه بشکه نفت است، این در حالی  
است که سنگ همانند نفت جنبه سیاسی نداشته و تحت فشارهای 
بین المللی قرار نمی گیرد، همچنین به دلیل پراکندگی آن در کشور 
موجب اش��تغال محلی در مناطق مختلف می شود. رئیس انجمن 
س��نگ اصفهان با تأکید بر اینکه حدود 50درصد سنگ های ایرانی 
در دنیا بی نظیر است، تصریح کرد: ایران در سال 95 نسبت به پنج 
سال گذشته حدود ۶0درصد در بخش فرآوری سنگ رشد صادرات 

داشته که سهم اصفهان از این آمار باالست. 
وی در خصوص فرسودگی ماشین آالت صنعت سنگ در کشور، 
بیان داشت: در حال حاضر با ماشین آالت فعلی نیاز داخلی تأمین 
می شود اما اگر هدف ما صادرات است باید دستگاه ها و تجهیزات 

خود را به روز کنیم.
 وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر تمام دنیا از جمله آمریکا، 
استرالیا، انگلیس و... خواهان سنگ ایرانی هستند، گفت: متأسفانه 
با توجه به اینکه بانک های ایرانی هنوز به شبکه بین المللی به طور 
کامل متصل نشده اند امروز بازار هدف صادراتی سنگ ایرانی تنها 
کش��ورهای حاشیه خلیج فارس، ارمنستان و تاجیکستان به دلیل 

تبادالت راحت مالی و پولی است. 
رئیس انجمن سنگ اصفهان با بیان اینکه به عنوان مثال سنگ 
الشتر اصفهان قابلیت صادراتی باالیی دارد، افزود: متأسفانه ترکیه 
این سنگ را از ایران با نرخ 20 دالر خریداری می کند و با توجه به 
داشتن شرایط صادراتی خود، همین سنگ را در استرالیا متری ۶0 

تا 70 دالر به فروش می رساند. 

گزارش 2
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شماره 790



عبور تلفن های ثابت نصب شده در ایران 
از ۳۵ میلیون شماره

تعداد ش��ماره تلفن های ثابت نصب شده در کشور تا پایان 
مهرم��اه ۱۳۹۵ به ۳۵ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۵۵۴ ش��ماره 
رس��ید. این در حالی اس��ت که تا پایان مهرماه امسال، این 
آمار ۲۸ میلیون و ۹۱۴ هزار و ۶۳۷ شماره را نشان می داد. 
به گزارش ایس��نا، مجموع ش��ماره تلفن های ثابت دایری 
کشور تا پایان مهرماه امسال ۳۰ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۳۰۱ 
شماره بوده که از این تعداد ۲۵ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۵۶۷ 

شماره آن دایری شهری است. 
تعداد شماره تلفن های دایری روستایی نیز تا پایان مهرماه 
امسال ۵میلیون و ۳۶ هزار و ۷۳۴ شماره اعالم شده است. 
براس��اس گزارش های رس��می وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات در دولت تدبی��ر و امید، ضریب نفوذ تلفن ثابت تا 

پایان مهرماه امسال ۳۸.۲۱ درصد اعالم شده است. 
اعالم این ضریب نفوذ در حالی اس��ت که در گزارش قبلی 
وزارتخان��ه مذکور با نام »وضعیت ش��اخص های ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات در ای��ران«، میزان ضریب نف��وذ تا پایان 

شهریورماه امسال ۳۸.۴۲ درصد اعالم شده بود. 
براساس این گزارش، ۴۸ هزار و ۳۳ روستا تا پایان مهرماه 
امس��ال دارای تلفن خانگی و ۵۴ هزار و ۲۸۶ روس��تا دارای 
ارتب��اط هس��تند. تعداد تلفن ه��ای ثابت همگان��ی تا پایان 

مهرماه امسال ۱۲۴ هزار و ۵۷ دستگاه بوده است. 

ویبو کاربران بیشتری از توییتر دارد
هر چند توییتر در سرتاس��ر جهان کاربران زیادی دارد، اما 
رقیب چینی این ش��بکه اجتماعی تعداد اعضای بیشتری از 

نسخه اصلی آن دارد. 
توییت��ر یکی از ش��بکه های اجتماعی پرکاربرد اس��ت که 
مانند چند شبکه اجتماعی و پلتفرم دیگر در چین، به واسطه 
سیاست های این کشور مسدود شده است. گوگل، فیس بوک 
و ویکی پدیا از دیگر س��رویس های مس��دود شده در کشور 
چین هس��تند. البته نسخه های بومی این سرویس ها در این 
کش��ور در دسترس کاربران است که از آن جمله می توان به 

ویبو و بایدو که جایگزینی برای گوگل است، اشاره کرد. 
م��ردم کش��ور چی��ن از ش��بکه اجتماعی ویب��و به جای 
فیس بوک و توییتر استفاده می کنند. طبق آخرین گزارش ها 
تعداد کاربران ویبو از توییتر بیشتر است. تعداد کاربران فعال 
این شبکه اجتماعی چینی در ماه مارس ۲۰۱۷، حدود ۳۴۰ 
میلیون نفر بوده، در حالی  که تعداد کاربران فعال ماهانه در 

توییتر ۳۲۸۸ میلیون نفر است. 
تعداد کاربران اینترنت در س��ال های اخیر در کشور چین 
رشد بس��یار زیادی داشته؛ به طوری که در ماه دسامبر سال 
گذشته، ۷۳۱ میلیون نفر برآورد شده است. این رقم بیش از 

دو برابر جمعیت ایاالت متحده آمریکا است. 
پیش بین��ی می ش��ود تعداد کارب��ران اینترنت در کش��ور 
چین به رش��د خود ادامه دهد و در آینده درصد بیشتری از 
جمعیت این کش��ور به عنوان کارب��ر در حوزه اینترنت فعال 

شوند. 

 آمازون خدمات فروش آنالین دارو 
ارائه می دهد

بازار فروش دارو در آمریکا در س��ال ۲۰۱۶ ارزشی بالغ بر 
۴۶۵ میلیارد دالر داشته و همین امر آمازون را ترغیب کرده 

که به کاربران خدمات آنالین فروش دارو ارائه کند. 
اگر چه آم��ازون به طور رس��می اطالعات��ی در این زمینه 
منتشر نکرده، اما اقداماتی انجام داده که نشان می دهد غول 

فروش آنالین جهان برنامه هایی در این زمینه دارد. 
در ماه نوامبر آمازون اعالم کرد خدمات تحویل داروی یک 
س��اعته ارائه می دهد. البته این خدمات مربوط به داروهایی 

است که فروش آنها نیاز به دریافت نسخه پزشک ندارد. 
این ش��رکت دو ماه قب��ل هم مارک لیون��ز، مدیر اجرایی 
سابق ش��رکت Premera Blue Cross را استخدام کرد 
که در حوزه توزیع دارو و مدیریت داروخانه ها تبحر و تجربه 
دارد. آم��ازون نشس��ت هایی را نیز با فعاالن ح��وزه تولید و 
عرض��ه دارو برگزار ک��رده و تمامی این موارد نش��ان دهنده 

برنامه های آن برای فعالیت در حوزه های جدید است. 
ش��رکت آم��ازون از هرگون��ه اظهارنظ��ر در ای��ن زمینه 
خ��ودداری کرده، اما کارشناس��ان می گویند اقداماتی از این 
دس��ت نش��ان می دهد آمازون دیگر تنها ب��ه فروش آنالین 
محصوالت فرهنگی و پوش��اک قناع��ت نمی کند و عالوه بر 
اس��تفاده از روش های جدید تحویل کاال با استفاده از پهپاد 
و ناوگان هوایی ش��خصی به دنبال تنوع بخشی به محصوالت 

عرضه شده خود نیز است. 
از مجموع ۴۶۵ میلی��ارد داروی به فروش رفته در آمریکا 
در س��ال ۲۰۱۶ حدود ۱۰۶ میلیارد دالر آن از طریق پست 
تحویل متقاضیان شده ، لذا بازار مناسبی برای فروش آنالین 

دارو وجود دارد. 
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مرورگ��ر مل��ی یکی دیگ��ر از آن 
پروژه های ملی و بومی سازی فناوری 
است که بارها مرحله وعده و افتتاح 
و فازبن��دی و تخصی��ص بودج��ه را 
س��پری کرده، اما چون به س��رانجام 
مشخصی نرسیده و روشن نیست در 
چه مرحله ای است باز هم هر زمانی 
انتظ��ار می رود پروژه ای جدید س��ر 

برآورد و چنین هم می شود. 
این روزها در حالی  که سرنوش��ت 
پروژه های��ی همچون سیس��تم عامل 
مل��ی و جویش��گرهای بوم��ی پس 
از س��ال ها صرف بودج��ه، خروجی 
ملموس��ی نداش��ته اس��ت. بار دیگر 
پژوهش��گاه ICT )مرک��ز تحقیقات 
مخاب��رات( وزارت ارتباط��ات بعد از 
بالتکلیف��ی سرنوش��ت دو مرورگ��ر 
ملی قبلی، ساخت یک مرورگر ملی 
جدی��د را در دس��تور کار گذاش��ته 

است. 
ده��م مهر م��اه س��ال ۹۲ بود که 
خبر رونمایی از مرورگر ملی س��اینا 
در س��ازمان فناوری اطالعات وزارت 
ارتباط��ات داده ش��د. در آن زم��ان 
سرپرس��ت مرک��ز مدیریت توس��عه 
مل��ی اینترنت اعالم کرد که در حال 
حاض��ر این پ��روژه مراحل تس��ت و 
آزم��ون اولیه را ط��ی می کند و پس 

از نسخه آزمایش��ی، نسخه اولیه آن 
آماده عرضه خواهد بود. 

اجرای این پروژه و ساخت مرورگر 
ب��ه ظاهر ایران��ی که س��ازگار با دو 
سیس��تم عامل وین��دوز و لینوک��س 
طراحی ش��ده ب��ود، در آن زمان به 
مرکز مدیریت توس��عه ملی اینترنت 
امیرکبیر  ایمن رایانه  )متما(، شرکت 
و مپنا به سفارش س��ازمان فناوری 

اطالعات ایران سپرده شد. 
فلسفه تش��کیل مرورگر ملی این 
بود که مرورگره��ای موجود معموالً 
متناس��ب با نیازمندی های امنیتی و 
فرهنگی مورد انتظار در ش��بکه  ملی 
اطالع��ات ای��ران نیس��تند، بنابراین 
اقدام به ایجاد مرورگر ایرانی س��اینا 
با در نظ��ر گرفتن ن��کات امنیتی و 
قابلیت ه��ای متناس��ب ب��ا نیازهای 

فرهنگی جامعه شده است. 
البت��ه در هم��ان س��ال انتقادات 
زی��ادی به نح��وه اج��رای این طرح 
وارد ش��د و برخی آن را هزینه های 
میلیاردی برای تغییراتی ساده و در 
واقع فارسی س��ازی فایرفاکس اعالم 

کردند. 
برای نمونه یک کارش��ناس حوزه 
نرم اف��زار گفته بود: س��اینا به دالیل 
مختل��ف، تنه��ا ی��ک کپ��ی تمام و 

فارسی ش��ده از مرورگ��ر فایرفاکس 
اس��ت و نه تنه��ا ی��ک مرورگر بومی 
و ایرانی نیس��ت، بلکه بررس��ی های 
تخصص��ی جمعی از فع��االن عرصه 
نرم اف��زار در داخ��ل کش��ور نش��ان 
می دهد این مرورگر صرفاً یک ورژن 
 )Customize(  شخصی سازی شده

از مرورگر FireFox بوده است. 
کارشناس��ان در آن زم��ان اع��الم 
کردند که ب��ا یک بررس��ی ابتدایی 
اجرای��ی فای��ل  روی  کلی��ک   و 

 saina. Exe  می بینی��م که حتی 
هن��وز کپی رای��ت ای��ن مرورگ��ر با 
جمل��ه »تمام حقوق ب��رای مرورگر 
فایرفاکس محفوظ اس��ت« به چشم 

می خورد.
 

مرورگر ملی دوم کلید خورد
یک س��ال بعد؛ در تیرماه سال ۹۳ 
خب��ری با عن��وان ط��رح کالن ملی 
س��اخت مرورگر نرم اف��زاری »ناپ« 
منتش��ر ش��د که ای��ن بار ظاه��راً با 
بودجه شورای عتف و توسط دانشگاه 
امیرکبیر در دستور کار قرار گرفت. 

این بار هم مجری طرح کالن ملی 
ساخت مرورگر نرم افزاری ناپ، هدف 
از س��اخت آن را ایج��اد مرورگ��ری 
منطبق ب��ا فرهنگ و زبان فارس��ی 

ب��ا تس��هیل فرآیند م��رور صفحات 
و تس��هیل کاربری و رواج اس��تفاده 
از وب برای اقش��ار متن��وع جامعه و 
همچنین نیازهای بومی و امنیتی در 
داخل کشور شمرد؛ هدفی که درباره 

ساینا هم اعالم شده بود. 
آنچن��ان ک��ه مجری ط��رح گفته 
ب��ود از ۱۸ فازی ک��ه به طرح کالن 
مرورگر اختص��اص دارد، فاز آغازین 
پ��روژه مرورگر که تمرک��ز آن روی 
مطالع��ات جام��ع روی مرورگرهای 
موج��ود و تعیی��ن نیازمندی ه��ای 
مرورگ��ر به ص��ورت کل��ی و اجزای 
درونی آن ب��وده، به صورت کامل به 
اتمام رسیده است. فاز دوم طرح که 
س��اخت مرورگر پایه اس��ت در حال 
اجرا اس��ت ک��ه با اتمام ای��ن دو فاز 
می توان گف��ت ۱۰ درص��د طرح به 

صورت کامل انجام شده است. 
س��ه ماه بع��د از آن اع��الم اولیه، 
مج��ری ط��رح گفت که ای��ن پروژه 
هنوز بودجه جدیدی دریافت نکرده 
و در ح��ال حاضر ب��ا بودجه اولیه ای 
که ش��ورای عتف در اختیار دانشگاه 
صنعت��ی امیرکبیر قرار داده در حال 
اجراس��ت. او اعالم کرد که مرورگر، 
فناوری بس��یار پیچیده ای است که 
برای نمونه ه��ای خارجی مطرح در 

سایر کشورها معادل هزاران میلیارد 
تومان در این رابطه س��رمایه گذاری 

شده است. 

مرورگر ملی سوم هم از راه رسید
اما در حالی  که هر دو طرح مذکور 
به فراموش��ی سپرده ش��ده بودند و 
خبری از خروجی و سرنوش��ت آنها 
نب��ود، هفته قبل ظاهراً این بار نوبت 
مرک��ز تحقیق��ات مخاب��رات وزارت 
ارتباطات بود که طرح جدیدی را در 

دستور کار قرار دهد. 
این ب��ار وع��ده س��اخت مرورگر 
ملی به عنوان یکی از زیرش��اخه های 
جویش��گر بومی داده ش��ده اس��ت؛ 
یعنی زیرش��اخه پروژه ای که خود با 
اما و اگر های بس��یاری روبه رو است 
و از س��ال ۹۱ در فهرس��ت وعده ها 
و اقدام��ات وزارت ارتباط��ات ق��رار 
داد و خ��ود ب��ه نتیجه قاب��ل قبولی 
نرس��یده اس��ت. در حالی  ک��ه قرار 
ب��ود حمایت های وزارت ارتباطات از 
جویش��گر بومی به س��مت یکپارچه 
شدن خدمات هدایت شود، اما شاهد 
هزین��ه همزم��ان وزارت ارتباط��ات 
ب��رای چندی��ن موتور جس��ت وجو 
و تمرک��ز نک��ردن روی ی��ک پروژه 

شاخص بودیم. 

سومین»مرورگرملی«ازاولساختهمیشود

الکترونی��ک  دول��ت  مع��اون 
از  اطالع��ات  فن��اوری  س��ازمان 
شناس��نامه دار ش��دن خدم��ات ۹۰ 
دس��تگاه از ۱۰۸ دس��تگاه اصل��ی 
کش��ور اعم از دس��تگاه های دولتی 
و عموم��ی غیردولت��ی، وزارتخانه ها 
و زیرمجموعه های آنها در راس��تای 

توسعه دولت الکترونیک خبر داد.
رض��ا باق��ری اصل با بی��ان اینکه 
پ��روژه ای  که در راس��تای توس��عه 
دول��ت الکترونیک آغ��از کردیم در 
س��ال ۱۳۸۹، مبتنی بر بند ج ماده 
۴۶ قانون برنامه پنجم توس��عه بود 

ک��ه ظرف یک س��ال نقش��ه جامع 
توس��عه دولت الکترونیک نوش��ته و 
ابالغ شود، افزود: نهایتا سند ضوابط 
فن��ی اجرای��ی و آیین نامه توس��عه 
دول��ت الکترونی��ک تلفیق و نقش��ه 
دول��ت الکترونیک ایجاد ش��د. وی 
ادامه داد: البت��ه فرآیند تصویب آن 
که تقس��یم کار بود ش��ش ماه طول 
کشید، تا انتهای سال ۱۳۹۲ تدوین 
تمام ش��د اما در نهایت عمال از ۱۱ 
ش��هریور ۱۳۹۳ ابالغ این نقش��ه ها 
ص��ورت گرف��ت و ش��روع کار برای 
توس��عه دول��ت الکترونی��ک از آن 

زمان کلید خورد. کل نقش��ه دولت 
الکترونیک نیز یک فرآیند سه ساله 
بود که شهریور ۱۳۹۶ تمام می شود.
معاون دولت الکترونیک س��ازمان 
فن��اوری اطالعات با بی��ان اینکه ما 
مدل ش��بکه ملی اطالعات را مبتنی 
ب��ر معم��اری س��رویس گرا چیدیم، 
که باید شناس��نامه خدمات را ارائه 
می دادی��م، توضیح داد: شناس��نامه 
خدمات دستگاه ها مبتنی بر قوانین 
و مق��ررات م��دون نش��ده ب��ود، به 
همین خاطر دستگاه های اجرایی با 
همکاری س��ازمان فناوری اطالعات 

ش��روع به احصای خدمات کردند و 
تا امروز ۹۰ دستگاه از ۱۰۸ دستگاه 
اصلی کشور دس��تگاه های دولتی و 
وزارتخانه ها  از  غیردولت��ی،  عمومی 
دارای  آنه��ا  زیرمجموعه ه��ای  و 
شناس��نامه خدم��ات هس��تند. این 
شناس��نامه خدمات پویا و مبتنی بر 
تغییرات قوانین و مقررات است، اما 
مردم می توانند آگاه ش��وند که یک 
دس��تگاه چه خدماتی ارائه می کند.

مع��اون دولت الکترونیک س��ازمان 
اطالعات خاطرنش��ان کرد:  فناوری 
اکنون دس��تگاه ها بای��د برنامه ارائه 

دهند که چطور می خواهند خدمات 
خ��ود را الکترونیک��ی و مبتن��ی بر 
قوانی��ن و مق��ررات تصوی��ب کنند. 
در ح��ال حاض��ر ۲۶ برنامه مصوب 
از ای��ن دس��تگاه ها داریم ک��ه روبه 
 رشد اس��ت. فعالیت هایی که دولت 
برای س��رویس هایش انجام می دهد 
مش��ترک اس��ت، بنابراین هر اندازه 
دانه بندی سرویس ها درشت تر باشد 
بیش��تری  مش��ترک  فعالیت های  و 
احص��ا کنیم، هزین��ه اجرایی دولت 
برای دول��ت الکترونیک کاهش پیدا 

می کند.

خدمات ۹۰ دستگاه اجرایی کشور شناسنامه دار شد

خبر خبر

مایکروسافت کیبورد بلوتوث مجهز به 
حسگر اثر  انگشت می سازد

مایکروس��افت یک کیبورد بلوتوث جدید طراحی کرده 
که مجهز به حسگر اثر انگشت است.

 مایکروس��افت در حال س��اخت یک کیب��ورد بلوتوث 
است که بنا به گفته منابع آگاه، دارای حسگر اثر انگشت 
نیز هست. براساس مدارک کمیس��یون فدرال ارتباطات 
آمری��کا، ای��ن محص��ول، کیب��ورد مدرن مایکروس��افت  
)Microsoft Modern Keyboard(  ن��ام دارد و با 

اسم رمز C3K1780 مشخص می شود.
 این کیبورد ش��بیه صفحه کلید س��رفیس اس��ت که 
مایکروس��افت پاییز گذشته با س��رفیس استودیو معرفی 

کرد، اما قابلیت های بیشتری دارد.
 به عن��وان مثال، کیب��ورد مدرن مایکروس��افت دارای 
باتری داخلی خواهد بود و نیازی به باتری  قلمی نخواهد 

داشت. 
جالب ترین ویژگی کیبورد جدید مایکروسافت، حسگر 
اثر انگش��ت اس��ت که کاربران می توانند وین��دوز هلو را 
با اس��تفاده از آن پیکربندی کنند، ب��دون آنکه نیازی به 

دوربین مادون قرمز داشته باشند.
 حسگر اثر انگشت احتماال در کنار بخش اعداد کیبورد 

قرار می گیرد. 
مایکروس��افت احتماال از مواد عالی برای س��اخت این 
کیبورد اس��تفاده می کند. به عنوان مثال، مایکروس��افت 
ممک��ن اس��ت از م��اده آلکانت��ارا )Alcantara(  برای 
س��اخت کیبورد جدید خود استفاده کند؛ آلکانتارا همان 
ماده ای است که کیبورد لپ تاپ سرفیس را می پوشاند. 

هنوز قیمت و زمان عرضه کیبورد مدرن مایکروس��افت 
 مش��خص نیس��ت، ام��ا مایکروس��افت روز ۲۳ م��اه مه  
)۲ خرداد ۱۳۹۶( در ش��انگهای چین روی��دادی برگزار 
خواهد کرد ک��ه در آن آپگریدهایی برای محصوالت رده 
سرفیس معرفی می کند و ممکن است کیبورد جدید در 

این رویداد معرفی شود. 

ضرورت تولید و مدیریت محتوا در عصر 
روابط عمومی

در چند سال اخیر، به ویژه با توجه به گسترش فناوری  های 
جدید ارتباط مدار، محتوا اهمیت خاصی پیدا کرده و به قول 
رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی، محتوا پادشاه است. 
البته تحقیقات صورت گرفته در س��ال ۲۰۱۶ این موضوع را 

تأیید می کند. 
اج��ازه بدهید ب��رای اثبات این ادعا، به دو تحقیق اش��اره 
کنم. طبق یک نظرس��نجی که هولمز در اواخر سال ۲۰۱۶ 
انجام داد، ارتباطات نوش��تاری بیش��ترین امتی��از را گرفت 
یعنی ۸۴ درصد از ۱۰۰۰ مدیر ارش��د روابط عمومی که در 
این نظرسنجی ش��رکت کردند اعتقاد داشتند که ارتباطات 
نوش��تاری در ب��االی فهرس��ت مهارت  ه��ای کلی��دی برای 

موفقیت در پنج سال آینده قرار دارد. 
همچنی��ن توس��عه محتوای چند رس��انه  ای ب��ا ۷۶ درصد 
فراوان��ی در رتبه  ه��ای بعدی قرار گرفت. ع��الوه بر آن یک 
گزارش دیگر که در اوایل همین س��ال یعنی ۲۰۱۷ منتشر 
ش��د، نش��ان می  دهد که در آینده نزدیک محتوا و اینترنت 
همگام می ش��وند و پیش بینی شده است که با توجه به نفوذ 
رو ب��ه افزایش اینترن��ت و تعداد کارب��ران تلفن  های همراه 
هوش��مند، کمپین  های بازاریابی محتوای آنالین، س��ه برابر 
مؤثرتر از کمپین  های س��نتی عمل کنن��د و هزینه  های آن  

۶۲ درصد کمتر است. 
این مس��ئله نش��ان می دهد این فعل و انفعاالت، تغییرات 
گس��ترده  ای در ماهیت ارتباطات و تعامالت ما ایجاد خواهد 
کرد. پس وظیفه روابط عمومی  ها س��نگین  تر شده و باید به 
این تعامالت پیچیده با تولید محتوای جذاب پاس��خ در خور 
بدهد، اما باید بدانیم که تولید محتوای بیشتر و جذاب تر به 
خودی خود کافی نیست بلکه باید دقیق، متناسب، هدفمند 

و منطبق بر نیازهای ذی نفعان باشد. 
 
 

 راه اندازی سامانه ثبت نام اینترنتی 
تلفن ثابت

در راس��تای تحقق اه��داف دولت الکترونیک و س��هولت 
دسترس��ی متقاضیان به س��رویس تلفن ثاب��ت، با پیگیری 
رگوالتوری، س��امانه ثبت نام الکترونیکی تلفن ثابت شرکت 

مخابرات ایران راه اندازی شد. 
متقاضیان تلفن ثابت در س��طح کش��ور عالوه بر مراجعه 
حضوری به دفاتر امور مش��ترکین و دفاتر پیشخوان دولت، 
می توانند به ش��یوه غیرحضوری با مراجعه به پورتال شرکت 
مخابرات ایران به آدرس WWW. TCI. ir در بخش تلفن 
ثابت به ص��ورت اینترنتی ثبت نام کرده و هزینه آن را واریز 
کنند. همچنی��ن احراز هویت متقاضیان هنگام تحویل خط 

تلفن در محل مشترک انجام می شود.
 ذک��ر ای��ن نکته ضروری اس��ت که با توجه ب��ه تعهدات 
پیش بین��ی ش��ده در پروانه ش��رکت مخابرات ای��ران، این 
اپراتور باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواس��ت 
متقاضی، خط تلفن ثابت تقاضا ش��ده را دایر و به مش��ترک 

تحویل دهد. 

میانگین مراجعه مردم به خودپردازها در 
دنیا چقدر است؟ 

پنجمین گزارش دوس��االنه روند آین��ده خودپرداز که از 
پیمایش ۳۰۰ نفر از متخصصان و اعضای خبره در س��طوح 
مختلف ش��رکت های مرتبط با خودپرداز و همچنین ۱۰۰۰ 
نفر از مصرف کنن��دگان نهایی در بریتانی��ا و ایاالت متحده، 
تهیه شده اس��ت، در این گزارش آمار و اطالعات جالبی در 
مورد میانگین مراجعه مردم به خودپردازها ارائه شده است. 
-  ۸ درصد از کاربران بیشتر از یک بار در هفته از خودپرداز 

استفاده می کنند. 
- ۲۳ درص��د از کارب��ران به صورت هفتگ��ی از خودپرداز 

استفاد ه  می کنند. 
- ۳۲ درص��د از کارب��ران ماهان��ه از خودپرداز اس��تفاده 

 می کنند. 
- ۱۷ درصد از کاربران یک تا چهار بار در سال از خودپرداز 

استفاده  می کنند. 
- ۲۱ درصد از کاربران گاهی استفاده می کنند یا هیچ وقت 

از خودپرداز استفاده  نمی کنند. 



ش��رکت  هیأت مدی��ره  رئی��س 
مخاب��رات ایران با اش��اره به اینکه 
این ش��رکت س��ال گذش��ته یک 
میلیون پورت فیبر نوری کش��یده 
است، گفت: امسال این رقم تا سه 

برابر افزایش خواهد یافت. 
 »ب��رات قنبری« روز یکش��نبه 
در مجمع عمومی ساالنه صاحبان 
سهام ش��رکت مخابرات افزود: ۱۲ 
میلیارد ریال )یک میلیارد و ۲۰۰ 
س��رمایه گذاری  توم��ان(  میلیون 
برای توس��عه یک میلی��ون پورت 

فیبر نوری انجام شده است. 
ارتباطات و فناوری  معاون وزیر 
اطالع��ات ب��ا بیان اینکه ش��رکت 
بزرگ تری��ن  از  یک��ی  مخاب��رات 
بنگاه های اقتصادی کش��ور است، 
توانس��ته  ش��رکت  ای��ن  اف��زود: 
یکصد هزار اش��تغال مس��تقیم و 

غیرمستقیم در کشور ایجاد کند. 
قنبری به توسعه های ایجاد شده 
در این شرکت اشاره کرد و گفت: 
تالش می شود همه این توسعه ها، 

امس��ال س��ه تا چهار برابر افزایش 
یابد.  رئیس هیأت مدیره ش��رکت 
مخاب��رات، فضای مجازی را بخش 
پیشران توسعه کشور معرفی کرد 

و اف��زود: از آنجا ک��ه تقاضا برای 
توسعه فضای مجازی در کشور باال 
اس��ت، مخابرات باید برای توسعه 
زیرس��اخت ها بیش از پیش تالش 

کند.  قنبری توس��عه ش��بکه های 
»آی پ��ی )IP(« )آدرس اینترنتی( 
محور و فیبر نوری را از برنامه های 
جدی مخابرات برای امسال عنوان 
ک��رد.  مع��اون وزی��ر ارتباطات و 
 فن��اوری اطالع��ات گف��ت: ب��ازار  
»آی س��ی تی)ICT(« )ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات( کش��ور باید 
بزرگ شود و هرچه تعداد بازیگران 
این بخش افزایش یابد به بزرگ تر 
ش��دن اندازه بازار کم��ک خواهد 

کرد. 
قنبری اب��راز امیدواری کرد پنج 
س��ال آین��ده، مخابرات حماس��ه 
بزرگی در همه بخش ها ایجاد کند. 
مجمع عمومی س��االنه صاحبان 
س��هام ش��رکت مخابرات ایران در 
مح��ل پژوهش��گاه نی��رو در حال 

برگزاری است. 

سطح پورت فیبر نوری مخابرات سه برابر می شود



در این مطالعه که توس��ط وب سایت یورومونیتور  )Euromonitor(  براساس بازدیدهای صورت گرفته از این 
شهرها منتشر شده  است، 10شهر پربازدید از نظر گردشگری را به شما معرفی می کنیم. 

1-هنگکن�گ: تع��داد بازدید کنندگان در س��ال ۲01۵، ۲۶.۶میلیون )۳.۹درصد نس��بت ب��ه رقم قبلی که
 ۲۷.۷ میلیون بوده، کاهش داشته است.(

چرا این ش��هر پربازدیدترین ش��هر دنیاست؟ در طول اقامت تان در این ش��هر احتماال برخی از بهترین غذاهای 
تمام زندگی تان را خواهید خورد. در این ش��هر مبهوت ترکیبی از زندگی ش��هری، روستایی و زندگی در کنار دریا 
خواهید شد. هنگ کنگ شهری است که در آن چین و بریتانیا با هم ترکیب شده  و چیزی منحصر به فرد را خلق 

کرده اند. کشف گوشه به گوشه این شهر خوشی و لذت فراوانی را به همراه دارد. 

2-بانکوک:تعداد بازدید کنندگان در سال ۲01۵، 1۸.۷میلیون )10درصد نسبت به رقم قبلی که 1۷میلیون 
بوده، افزایش داشته است.(

چرا از این ش��هر بازدید کنیم و چرا از پربازدیدترین ش��هرهای دنیاست؟ پایتخت تایلند اسرارآمیزترین شهر در 
جنوب ش��رق آسیاس��ت. در این شهر تضاد واضحی میان س��نت و مدرنیته وجود دارد. شاید در بدو ورود از دیدن 
آس��مانخراش هایی که با بیلبوردها پوشش داده شده اند شوکه ش��وید، اما کمی که از جاده ها و خیابان های اصلی 
فاصله بگیرید و وارد کوچه های بی شمار این شهر شوید، خواهید دید که فرهنگ تایلندی در همه جا حاضر است، 

بوها، مزه ها، صداها و چشم اندازهای فراوانی که کمتر کسی می تواند آنها را فراموش کند. 

3-لندن: تعداد بازدید کنندگان در سال ۲01۵، 1۸.۶میلیون )۶.۸درصد نسبت به رقم قبلی که 1۷.۴میلیون 
بوده، افزایش داشته است.(

چرا از این شهر بازدید کنیم؟ روی کره زمین در اوایل قرن ۲1 کمتر شهری را پیدا می کنید که جهان شهری تر 
)بین المللی( از لندن باشد، البته جاذبه های این شهر هم در رتبه باالیی که لندن در این فهرست آورده است تأثیر 
زیادی دارد؛ جاذبه هایی چون موزه بریتانیا و تئاتر ملی س��لطنتی. انواع مختلف رستوران، کافه، تئاتر، ورزش، هنر 
نمایش��گون و رویدادهای متفاوت در این ش��هر یافت می ش��ود. همین حاال لندن جایی است که شما باید در آن 

حضور داشته باشید! 

4-س�نگاپور: تع��داد بازدید کنن��دگان در س��ال ۲01۵، 1۶.۸میلیون )0.۴درصد نس��بت به رق��م قبلی که 
1۷.۷میلیون بوده، افزایش داشته است.(

چرا از این ش��هر بازدید کنیم؟ مهم ترین جاذبه این ش��هر پارک Gardens by the Bay است. این پارک سه 
باغ زیبای ساحلی دارد و دارای آبشاری به ارتفاع ۳0 متر و حتی کوه هایی مصنوعی است، اما برای دیدن سنگاپور 
واقعی باید به منطقه Tinog Bahro س��ر بزنید. روزت��ان را با خودن می پاک  )نودل های تخم مرغی( آغاز کنید. 
بعد سری به بازار بزنید و ببینید سنگاپوری ها چطور مواد خوراکی و نیازهای روزانه خود را فراهم می کنند. زمانی 
هم که گرس��نگی به ش��ما فشار آورد می توانید به بازار بروید و از فروشنده های دوره گرد غذاهای ارزان قیمت تهیه 

کنید. واقعاً این شهر پربازدیدترین شهر دنیاست. 

5-پاریس:تعداد بازدید کنندگان در سال ۲01۵، 1۵ میلیون  )0.۲درصد نسبت به رقم قبلی که 1۵.1میلیون 
بوده، کاهش داشته است.(

چرا از این شهر بازدید کنیم؟ هر چقدر هم که معتقد باشید پاریس را می شناسید، باز هم چیز جدیدی در این 
شهر وجود دارد که باید کشف کنید. مناطق تغییر می کنند، قدیمی ها تعمیر می شوند و مکان های جدیدی ساخته 
می شود. همیشه یک رستوران، گالری یا کافه جدید وجود دارد که بخواهید به آن سر بزنید. ورای ساختمان های 
باش��کوه و بلوارهایش، پارک هایی زنده و پرنشاط پیدا خواهید کرد. پشت نمای ساختمان های تاریخی کارگاه های 

هنری و موسسات تحقیقاتی برجسته قرار دارند. پاریس هم در فهرست پربازدیدترین شهرهای دنیاست. 

6-ماکائو: تعداد بازدید کنندگان در سال ۲01۵، 1۴.۳میلیون )1.۸درصد نسبت به رقم قبلی که 1۴.۵میلیون 
بوده، افزایش داشته است.(

چ��را از این ش��هر بازدید کنیم؟ ای دی پیتر، کارش��ناس وبگاه تلگراف می گوید ماکائ��و خیره کننده ترین مقصد 
در آسیاس��ت. پرش بانجی، رس��توران های چند ستاره، تماش��اخانه ها و تفرجگاه هایی به شیوه خیابان برادوی در 
نیویورک و سرانه تولید ناخالص داخلی به رقم ۹1000 دالر آمریکا که باعث شده ماکائو چهارمین منطقه ثروتمند 

جهان باشد. 

7-دوبی: تعداد بازدید کنندگان در س��ال ۲01۵، 1۴.۲میلیون )۸درصد نس��بت به رقم قبلی که 1۳.۲ میلیون 
بوده، افزایش داشته است.(

چرا از این شهر بازدید کنیم؟ دوبی شبیه شانگهای است!  با آن معماری متهورانه، خط افق شکوهمندش و هنر 
معاصری که در آن شکوفا شده است. بر خالف شایعات، دوبی فرهنگی غنی دارد، هرچند بیشتر آن ناملموس است 

چرا که ریشه در میراث بادیه نشینی و سنت های قصه گویی و شعر و آهنگ، رقص و شکار با باز دارد. 

8-اس�تانبول: تعداد بازدید کنندگان در س��ال ۲01۵، 1۲.۴میلیون )۴ درصد نس��بت به رقم قبلی که 11.۸ 
بوده، افزایش داشته است.(

چرا از این ش��هر بازدید کنیم؟ بدون ذره ای تردید این ش��هر مانند لندن، نیویورک و پاریس یکی از بزرگ ترین 
ش��هرهای جهان اس��ت. استانبول در دو طرف تنگه بسفر قرار داد و از این لحاظ هیچ شهر دیگری در جهان مانند 
آن نیست. این تنگه مانند روبانی آبی رنگ دو قاره آسیا و اروپا را از هم جدا می کند. یک چهارم قدیمی این شهر 
خط افقی از  مناره ها و گنبدها دارد و خیابان های باریک و س��نگفرش ش��ده و خانه های چوبی قدیمی. در جنوب 
اس��تانبول آب های دریای مرمره می درخشند. در شمال آن سوی ش��اخ طالیی، چراغ های بی اغلو سوسو می زنند. 

استانبول هم در فهرست پربازدیدترین شهرهای دنیاست. 

9-نیوی�ورک: تع��داد بازدید کنن��دگان در س��ال ۲01۵، 1۲.۳ میلیون )0.۶ درصد نس��بت ب��ه رقم قبلی که 
1۲.۲میلیون بوده، افزایش داشته است.(

چرا از این شهر بازدید کنیم؟ این شهر با آن  همه رستوران، کافه، موزه و بناهای یادبود یکی از هیجان انگیزترین 
شهرهای جهان است. نیویورک شهری ایمن، مطلوب و خوشایند است؛ به حدی که باعث می شود احساس کنید 

به این شهر تعلق دارید. 

10-کواالالمپ�ور: تعداد بازدید کنندگان در س��ال ۲01۵، 1۲.1 میلیون )۴و۵ درصد نس��بت به رقم قبلی که 
11.۶۳ میلیون بوده، افزایش داشته است.(

چرا از این ش��هر بازدید کنیم؟ ازجمله جاذبه های این ش��هر می توان به زیارتگاه های هندوها، معابد بودایی ها در 
کنار معابد کوچک درخش��ان از نور نئون و س��اختمان های تو در تو اشاره کرد. یکی از جاذبه های اصلی این شهر 
باغ-دریاچه وسیع است. این دریاچه در ابتدا معدن قلع بوده است که بعدها تحت قوانین استعماری بریتانیا تبدیل 

به پارک شد. 

شاخصترینمحصوالتوسرویسهای
رونماییشدهگوگلدرکنفرانسساالنه

توسعهدهندگان2017

س��اندار پیچای، مدیر اجرایی گوگل در مراس��م افتتاحیه 
I/O 2017 اع��الم کرد ابزاره��ای اندرویدی فعال ماهانه در 
جهان از مرز ۲میلیارد گذش��ت. رونمای��ی ۹0 دقیقه ای وی 
در مونتین ویو کالیفرنیا روی اندروید اورئو، یادگیری ماشین 
و واقعی��ت مجازی بود ک��ه در کنار س��خت افزارهای گوگل 

به سرعت جلو می روند. 
در اینج��ا ب��ه برخ��ی از مهم تری��ن نکات مطرح ش��ده در 

افتتاحیه اشاره می کنیم: 

ماهانه ۲میلیارد ابزار اندرویدی در جهان فعال هس��تند و 
نکت��ه جالب اینکه ۸00 میلیون کاربر فعال برای گوگل درایو 
و ۵00 میلیون گوگل فوتوز وجود دارد که 1.۲میلیارد عکس 
روزانه آپلود می کنند. هوش مصنوعی موضوع قالب کنفرانس 

امسال بود که دستاورد اصلی گوگل لنز است. 
راه ان��دازی پروژه و س��ایت google.ai دس��تاورد بعدی 
ب��ود که اج��ازه اش��تراک گذاری مقاله ه��ا و ابزارهای جدید 
حول وح��وش ه��وش مصنوعی را برای جامع��ه گوگل فراهم 
می س��ازد. نسل دوم تراش��ه های مخصوص یادگیری ماشین 
به نام تنس��ور / TPU توس��ط مدیر اجرایی رونمایی ش��د. 
گفته ش��ده هرکدام از این تراش��ه ها ق��درت 1۸0 ترافالپس 
پرفورمن��س را دارند. نکته بعدی، محاوره  ای تر ش��دن گوگل 
اسیستانت بود که جلب توجه کرد. گوگل اسیستانت موضوع 
اصلی کنفرانس ۲01۶ بود اما امس��ال اعالم شد 100میلیون 
اب��زار اندروی��دی از خدم��ات آن بهره من��د ش��ده اند. ضمن 
محاوره ای تر ش��دن اسیستانت، می توان در محیط های شلوغ 
و پرسروصدا از آن استفاده کرد. رونمایی از گوگل اسیستانت 
روی آی او اس، تح��ول بعدی بود که رونمایی ش��د. فقط تنها 
اشکالش این است که دیفالت دستیار صوتی آیفون نمی شود 

و باید پشت سر سیری قرار گیرد. 

دسترسی وسیع تر به گوگل اسیستانت با وارد کردن شرکا، 
رونمایی بعدی بود و اعالم ش��د ارسال پول و اتصاالت بیشتر 
خانگی از طریق آن به راحتی انجام می ش��ود، همچنین نسل 
جدید گوگل هوم رونمایی ش��د تا در نسخه جدید ۲ به شما 
بگوید امروز ترافیک کجا و چقدر س��نگین اس��ت تا سر کار 
بروید ی��ا از راه دور کارها را انجام دهید. انجام تماس صوتی 
و افزایش س��رویس های اس��تریمینگ موس��یقی روی آن از 
ویژگی های جدید محسوب می شود که توسط ساندار پیچای 
رونمایی ش��د. مهم تری��ن تحول در گوگل فوتوز، شناس��ایی 
چهره و س��اخت آلبوم بر این اس��اس اس��ت. چاپ عکس از 
روی س��رویس تعریف شده نیز مهیا شده اس��ت. رونمایی از 
ویدئوه��ای ۳۶0 درجه روی یوتیوب نی��ز مهم ترین رونمایی 

بعدی در کنفرانس I/O ۲01۷ بود.

 معرف��ی اندروی��د او یا اورئ��و رونمایی بعدی ب��ود و اعالم 
شد که نس��خه بتا برای دانلود آماده است. تصویر در تصویر، 
تحول در نوتیفیکیشن ها و ده ها بهینه سازی در نسخه بعدی 

سیستم عامل گوگل دیده می شود. 

معرف��ی بهینه س��از اندروید رونمایی بعدی ب��ود که اجازه 
می دهد ابزار اندرویدی س��ریع تر لود ش��ده و باتری کمتری 
مصرف کند. خداحافظی به جاوا و سالم به زبان برنامه نویسی 
Kotlin به عن��وان زب��ان م��درن از دیگ��ر رونمایی ه��ای 
امس��ال کنفرانس توس��عه دهندگان گوگل ب��ود. اندروید گو 
)Adnroid Go( نسخه س��بک تر اندروید برای کشورهای 
درحال توس��عه است که س��بک تر بوده و سعی می کند تعداد 
بیش��تری کاربر را به خ��ود جذب کند. نص��ب اندروید روی 
ابزارهایی با کمتر از یک گیگ رم و حضور برنامه های حیاتی 
گوگل برای گوشی های ارزان قیمت در این پروژه تعریف شده 
اس��ت. تنگوی جدید مملو از سنسور و فناوری جدید گوگل 
ب��ه نام VPS به ش��ما اجازه می دهد خ��ود را داخل موزه یا 
مرکز خرید احس��اس کنی��د. و آخرین رونمای��ی نیز موتور 
جس��ت وجوی کاریابی جدی��د گوگل بود ک��ه در تمام دنیا، 

اجازه یافتن شغل موردنظر را به کاربر می دهد. 

کشور بریتانیا در سال ۲01۶ با ثبت تعداد 
۳۷.۶ میلیون گردش��گر رکورد زده اس��ت. 
براس��اس گزارش��ات دفتر آمار ملی بریتانیا 
NSO، تع��داد بازدیدکنن��دگان خارج��ی 
بریتانیا در سال گذش��ته میالدی به نسبت 
س��ال ۲01۵ حدود ۴درصد افزایش داش��ته 
است. این گردشگران در سال ۲01۶ مبلغی 
برابر ب��ا ۲۶میلی��ارد یورو برای این کش��ور 

دستاور داشته اند. 

6.37میلیونگردشگرخارجی
آمار ها از رشد ۴درصدی تعداد گردشگران 
خارجی بریتانیا نس��بت به سال ۲01۵ خبر 
می دهد. براساس آمار های رسمی دفتر آمار 
ملی این کش��ور، سال ۲01۶ برای ششمین 
س��ال متوالی صنعت گردش��گری بریتانیا و 
تعداد بازدیدکنندگان خارجی آن رشد داشته 
است. از س��ال ۲01۲ و برگزاری رقابت های 
المپی��ک در لن��دن، مقام��ات بریتانیای��ی 
تالش های خ��ود را برای تبدی��ل بریتانیا به 
یک مقصد گردش��گری چن��د برابر کرده اند. 
س��ال ۲01۶ هم ب��رای بریتانیا در خصوص 
گردشگری نشان از یک رشد و افزایش مطلق 
دارد. براساس آمار های دفتر ملی بریتانیا ۲0 
س��ال پیش بریتانیا ۲۵.۲ میلیون گردشگر 
داش��ت و حاال این رقم ب��ه ۳۸ میلیون نفر 

نزدیک می شود. 
متوسط اقامت گردشگران در بریتانیا هفت 
تا هشت اقامت در سال ۲01۶ بود که از سال 
۲01۲ پایدار تر اس��ت. با این وجود ش��کافی 
میان متوسط اقامت گردش��گران آسیایی و 
اقیانوس��یه و اروپایی ها دیده می شود. دسته 
اول 1۳.۷ ش��ب و گروه دوم ۵.۹ شب به طور 
متوس��ط در س��ال ۲01۶ در بریتانیا اقامت 

داشته اند. 

26میلیاردیورو
بازدیدکنندگان خارجی بریتانیا در س��ال 
۲01۶ در مجموع ۲۲.۵ میلیارد پوند معادل 
۲۶ میلی��ارد یورو در این کش��ور پول خرج 
کرده اند که نس��بت به س��ال ۲01۵ باز هم 
۲ درصد افزایش داش��ته است. از نظر هزینه 
و خرج گردش��گران در بریتانیا نیز از س��ال 
۲01۲ تاکن��ون، این روند ب��ا افزایش منظم 
مواجه است. مرکز آمار بریتانیا اعالم کرده که 
در سه ماهه سوم سال ۲01۶، این افزایش از 
سال ۲01۲ به اوج خود و به ۶ درصد رسید. 

1.4میلیونفرانسوی
می ت��وان گف��ت گردش��گران فرانس��وی 
مش��تاق ترین گردش��گران بریتانیا هس��تند. 
حض��ور آنه��ا در بریتانیا از س��ال ۲01۵ که 
۴.۲میلیون نفر بوده در سال۲01۶ هم تقریباً 
با ۴.1 میلی��ون ثابت ب��وده و تغییر چندانی 
نکرده است. از 10 کشوری که بیشترین تعداد 
بازدیدکننده را در بریتانیا دارند، هشت کشور 
اروپایی هس��تند. در میان کشور های خارج از 
اتحادیه اروپا، آمریکا و اس��ترالیا هس��تند که 
بیشترین س��هم را در تعداد بازدیدکنندگان 

خارجی بریتانیا ایفا می کنند. 

چرابریتانیا؟
اکثر بازدیدکنندگان خارجی که به بریتانیا 
سفر می کنند، برای گذراندن تعطیالت )حدود 
1۳.۹ میلیون گردش��گر از تعداد کل و برابر با 
۳۷ درصد آنها( به آنجا می روند. 11.۶ میلیون 
نف��ر هم با هدف دیدار خانواده و دوس��تان به 
بریتانیا سفر کرده اند و در نهایت ۹.۳ میلیون 
گردش��گر برای کس��ب و کار و تجارت به آنجا 

رفته اند. 

گردشگراندستودلباز
گردشگران آمریکایی در س��ال ۲01۶، در 
طول س��فر خود به بریتانیا ۳.۴ میلیارد پوند 
پ��ول خرج کرده اند. به گزارش دفتر آمار ملی 
بریتانیا، گردش��گران آمریکای��ی بزرگ ترین 
مصرف کنن��دگان خارج��ی و ب��ه عبارت��ی 
دست ودلباز ترین گردشگران بریتانیا هستند. 
آنها ب��ا هزینه ۳.۴ میلیارد پون��د، 11 درصد 
بیش��تر از س��ال ۲01۵ در این کش��ور پول 
خرج کرده اند. در رده بعدی دست ودلباز ترین 
گردش��گران آلمانی ها با 1.۴۹ میلیارد پوند و 
فرانسوی ها با 1.۷ میلیارد پوند قرار گرفته اند. 

لندن،مرکزگردشگریبریتانیا
حداقل نیمی از تعداد گردش��گران س��ال 
۲01۶ بریتانیا به لندن س��فر کرده اند. لندن 
همیش��ه مقصد محبوب گردشگران خارجی 
 بوده و هس��ت ک��ه در س��ال ۲01۶ میزبان 
1۹.1 میلیون گردش��گر ب��وده و در رده های 
بع��دی پربازدید تری��ن ش��هر های بریتانی��ا، 
شهر های ادینبرو با 1.۷میلیون، منچستر 1.۲ 
میلیون و بیرمنگام با 1.1میلیون گردشگر قرار 

گرفته اند. 
ش��هردار لن��دن، صادق خ��ان در بیانیه ای 
گفته است: »خوش��حالم که بازدیدکنندگان 
خارجی بیش از پیش لندن را به عنوان مقصد 

گردشگری خود و با هدف بهره مندی از طیف 
گسترده امکانات فرهنگی و گردشگری، مثل 
موزه، فروشگاه ها، رستوران ها و اماکن فرهنگی 

و هنری انتخاب می کنند.«
مقام��ات بریتانیایی عالوه بر لن��دن، روی 
دومین ش��هر پربازدید بریتانیا، یعنی ادینبرو 
نیز تمرکز کرده اند. ادینبرو پایتخت اسکاتلند 
و یک مقصد توریستی در سطح جهانی است. 
وزیر گردشگری بریتانیا، فیونا ایسلوپ در این 
باره می گوید: »تعداد زیاد گردشگران خارجی 
که به ادینبرو می آیند در واقع پاداش ما برای 
کارهای س��خت و تالش های زیادی است که 
روی صنعت گردش��گری انج��ام داده ایم.« او 
همچنی��ن گفته که ادینبرو در س��ال ۲01۵ 
میزبان حدود ۲.۷ میلیون گردش��گر خارجی 

بوده است. 

برگزیتچهتأثیریداشته؟
از زم��ان تصمی��م بریتانیا برای خ��روج از 
اتحادیه اروپا، ارزش پول این کش��ور تاکنون 
۲0 درصد کاهش داشته است. کاهش شدید 
ارزش پون��د بعد از اعالم نتیجه همه پرس��ی 
ماه ژوئن که ب��رای جدایی بریتانیا از اتحادیه 
اروپا انجام ش��د، ممکن است تا حدی هجوم 
گردشگران خارجی را به بریتانیا توجیه کند. 
در تابستان گذشته و بعد از همه پرسی، تعداد 
س��فر ها به بریتانیا به اوج خود رسید. در این 
مدت، تعداد رزرو سفرها به ۹ درصد از آمریکا، 
 ۵ درص��د از اروپ��ا و حت��ی ت��ا ۳0 درصد از 

هنگ کنگ هم رسید. 

گردشگرانبرگزیتی
نشریه گاردین، این گردشگران را گردشگران 
برگزیت نامیده و در گزارش��ی آورده اس��ت که 
در دس��امبر گذش��ته و در زم��ان خری��د عید 
کریس��مس، ای��ن گردش��گران ۲۲ درصد به 
نسبت سال گذشته بیشتر پول خرج کرده اند. 
اما با وجود این نشانه های امیدوار کننده و رشد 
و افزایش��ی که مشاهده می شود، متخصصان و 
کارشناس��ان گردش��گری محتاط تر هستند و 
می گویند که چش��م انداز بلند مدت بریتانیا در 
صنعت گردشگری، بستگی به توانایی این کشور 
در تأمین امنیت و چگونگی توافق با اروپا دارد. 
به عقیده آنها و همچنین به گفته رئیس اتحادیه 
گردش��گری بریتانی��ا، آقای برن��ارد دانوگو، در 
صورتی که بریتانیا بتواند همچنان گردشگران 
اروپایی خود را حفظ کند تا آنها هم به راحتی 
گذش��ته به این کشور س��فر کنند، می توان به 

آینده گردشگری این کشور امیدوار بود. 

رکوردتعدادگردشگرانبریتانیادرسال2016

لندن،مقصدمحبوبگردشگرانخارجی
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