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 روابط عمومی؛ 
 بستری برای 
توسعه سازمان

در عص��ر ارتباط��ات و اطالع��ات توج��ه 
ب��ه افکار عموم��ی امری مه��م و حیاتی است و 
هم��ه سازمان ها ب��ه ویژه سازمان ه��ا و نهادهای 
خدمتگزار بایس��تی توجه ویژه ای به آن داش��ته 
باش��ند. گذر زمان به خوبی ثابت کرده است که 
دیگر روابط عمومی ه��ا نمی توانند مدل ارتباطی 
یک طرف��ه را به پیش ببرند و صرفاً منافع سازمان 
خود را مدنظر ق��رار دهند. بلکه در دنیای امروز 
که خیزی بلند برای الکترونیکی ش��دن امور در 
ابعاد مختلف برداش��ته ش��ده است بایستی به آن 
توجه ویژه ای داش��ت. به خوبی ثابت ش��ده که 
در ای��ن فضا پیامی ماندگار است که محتوای آن 
اثرگذار، ب��ه روز و از دل افکار عمومی برخاسته 
باشد. جذب مخاطبان و از همه مهمتر حفظ آنان 
مستلزم داش��تن برنامه های مؤثر و هدفمند است 
و مادام��ی که به این مهم توجه نش��ود نمی توان 
افکار عمومی را مدیری��ت و هدایت کرد. براین 
اساس بایس��تی ب��ه مقوله مهم ب��ه روز بودن در 
عرص��ه ارتباطات یعنی همان Online و تعامل 
با همه و حتی منتقدین توجه جدی داشت. روابط 
عمومی کارآمد بایستی با ساماندهی، برنامه ریزی 
درس��ت و توجه به اص��ول و اخالق حرفه ای و 
اطالع رسانی و اطالع یابی به موقع در ابعاد درون 
سازمان��ی و برون سازمانی و حتی فرا ملی بتواند 
تأثیرگ��ذاری ماندگ��اری داش��ته و مخاطبان را 
متقاعد و زمینه آرامش و اعتمادسازی عمومی را 

فراهم نماید. 
اطالع رسان��ی به موقع و درست به مخاطبان 

و اطالع یاب��ی و اخ��ذ دیدگاه ه��ا و بازخوردها 
از وظای��ف اصل��ی روابط عمومی اس��ت که از 
منظ��ر درون سازمان��ی نیز رواب��ط عمومی باید 
ب��ا اطالع رسانی به موق��ع اخب��ار، گزارش ها و 
تصمیم��ات سازمان به مجموع��ه کارکنان بتواند 
این وظیفه را به خوب��ی انجام دهد. حال اگر این 
کار ب��ا بهره گیری از ابزاره��ای مختلف ارتباطی 
سریع انجام شود، قطعاً تأثیرگذاری سازنده ای در 
سازمان خواهد داشت و به دنبال آن موج آفرینی 
مثبتی ایجاد ش��ده و موفقیت های زیادی را درپی 
خواهد داش��ت. ب��ا این نگاه می  ت��وان گفت که 
سامانه ه��ای اتوماسی��ون اداری و  ارسال پیامک 
و ش��بکه های اجتماعی مانند؛ تلگرام و کانال در 
ش��رایط کنونی از جمله ش��اخص هائی است که 
ارتباطات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باش��د. 
چ��را که رضایت کارکنان یک سازمان تأثیر 100 
درصدی و مضاعفی در جلب و حفظ مش��تریان 

آن دارد.  
همانطوریک��ه اش��اره ش��د اطالع رسانی به 
مخاطب��ان و اطالع از نیازهای آنان سرلوحه امور 

رواب��ط عمومی ه��ر سازمانی ق��رار دارد. براین 
اساس از منظر درون سازمان��ی و برون سازمانی 
ای��ن رسال��ت ام��ری بدیه��ی به نظ��ر می رسد. 
مس��ئوالن یک سازمان به خوبی واقف هس��تند 
که اگر رضایت نس��بی کارکنان را فراهم سازند، 
قطعاً آنان در جذب و حفظ مخاطبان )مشتریان( 
هم��واره طالی��ه دار خواهند بود. با این تقس��یر 
می توان گفت که پیش نی��از موفقیت سازمان در 
بی��رون از مجموع��ه، تحقق این مهم می باش��د. 
صداقت در گفتار و عمل، داشتن تعهد اخالقی، 
ارائه اطالعات درست و بدون جانبداری، پرهیز 
از مکانیزم های نادرست تبلیغی، ایجاد موج مثبت 
در جامع��ه، توجه به حقانی��ت مخاطب، ترویج 
فرهنگ مش��ارکت و استفاده از تولیدات داخلی 
و مل��ی، انعکاس تصویر مثبت از سازمان در بین 
رسانه ه��ای جمعی و مردم، مؤث��ر بودن در امور 
اجتماع��ی جامعه، تأثیرگ��ذاری و تأثیرپذیری از 
افک��ار عموم��ی و پاسخگوئی سریع ب��ه آنان با 
بهره گی��ری از ابزارهای تعاملی و Online نظیر 
وب سایت  ها، وبالگ ها، ش��بکه های اجتماعی، 

تاالره��ای گفتگ��وی مج��ازی و افکارسنجی 
لحظه ای ازجمله ش��اخص هائی است که در این 
راستا مدنظر می باشد. البته شاید اینگونه تعامل ها 
با جامع��ه آماری کمتری صورت پذیرد اما نتایج 
و انعکاس درست آن می تواند از طریق بسترهای 
اطالع رسان��ی نیازهای اکثریت مخاطبان را بدون 
نیاز به تعامل مستقیم تأمین نموده و ضمن متقاعد 
ساختن آنان، نگرشی مثبت نسبت به سازمان در 

اذهان عمومی ایجاد کند.   
هن��ر مس��ئوالن روابط عموم��ی این است 
ک��ه از تمامی ابزاره��ا و تکنولوژی های ارتباطی 
الکترونیکی و حتی سنتی اعم از رسانه های درون 
سازمان��ی و محدود و عموم��ی پرمخاطب برای 
تأثیرگ��ذاری مناسب به مخاطبان و بهره گیری از 
دیدگاه ها و نظرات آن��ان استفاده نماید. سرعت 
و سهول��ت در اطالع رسان��ی و اخ��ذ بازخورد، 
صداقت در پیام های ارسال شده، توجه به عموم 
مخاطب��ان، ایجاد ارتباط تعاملی مس��تمر با آنان، 
تصویرسازی مناسب از سازمان در بین مخاطبان 
و ایده پردازی و خالقیت از مهمترین ویژگی های 
مدیری��ت مطل��وب در این عرصه می باش��د. به 
صراحت باید گفت که ابزارها و تکنولوژی های 
الکترونیکی به ویژه در امر اطالع رسانی و روابط 
عمومی از ضروریات عرصه ارتباطات و توسعه 
روابط عمومی ها می باشد و بدون آن نمی توان در 

فضای رقابتی حضور داشت.
 علی میرزائی پور – معاونت روابط 
عمومی پست بانک ایران

پست بانک

 صدور » یارا کارت« بانک کشاورزی 
در خرداد ماه

یارا کارت بانک کش��اورزی در خرداد ماه 
سال جاری ارائه می شود.  به گزارش تفاهم، این 
کارت با هدف سهول��ت در انجام امور بانکی 
کش��اورزان و روستائیان برای خرید ملزومات، 
ابزارها و نهاده های کش��اورزی، صادر می شود 
ودر اختیار آنان می گیرد. براساس این گزارش، 
سقف اعتبار این کارت ها ۵0 میلیون ریال است 
که  از طریق شعب بانک کشاورزی صادر و در 
اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. همچنین 
حساب یارانه ای افرادی که مشمول استفاده از 
این کارت می ش��وند، به عنوان تضمین در نظر 
گرفته ش��ده است و اقس��اط آن از محل یارانه 
پرداخت��ی تس��ویه خواهد ش��د. گفتنی است؛ 
اردیبهشت ماه سال 1۳۹۵ نمونه آزمایشی این 
ک��ارت در یکی از استان ها اجرایی ش��د و در 
خرداد م��اه سال جاری نیز ب��ه عنوان خدمتی 

جدید در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد.

بانک آینده؛ برترین بانک تحول ساز 
خاورمیانه 

 ،)Euromoney( مؤسسه معتبر یورومانی
مدت۲۶سال است که بانک ها را در سه سطح: 
کش��وری، منطقه ای و جهانی براساس عملکرد 
سال مالی قبل، ارزیابی و با یکدیگرمقایس��ه و 
بر همین اساس:1- برترین بانک در هر کشور، 
۲- برتری��ن بانک منطق���ه و همچنین برترین 
بانک های هر منطق�ه در رشت�ه ه�ای مختلف؛ 
در مناطق جغرافیای��ی جهان )خاورمیانه، آسیا، 
اروپا، آمریک��ای جنوبی، آمریکای ش��مالی و 
آفریق��ا(، ۳- برتری��ن بانک جه��ان و برترین 
بانک ها در چند رشته تخصصی در سطح جهانی 
را انتخ��اب می نماید. در کش��ورهای مختلف، 
ای��ن ارزیابی،واجد اهمی��ت و توجه حرفه ای 
از س��وی مؤسس��ات و نهاده��ای تخصص��ی 
است. با همین رویکرد، مؤسسه یورومانی، در 
سال جاری، بانک آین��ده را به عنوان "برترین 
 Best Bank( "بانک تحول س��از خاورمیان��ه
 )Transformation In Middle East
برای سال ۲01۷میالدی، انتخاب و اعالم نمود. 
این نخستین بار است که یک بانک ایرانی موفق 
شده این عنوان را در سطح منطقه، آن هم منطقه 
"خاورمیانه" که برجسته ترین بانک های جهان، 
 HSBC، Citi Bank، Barclays، نظی��ر: 
  StandardChartered ،Goldman
آن  در  و...   sachs ، Deutsche Bank

فعالیت می نمایند، را کسب نماید.

 افزایش رضایتمندی مشتریان 
از خدمات بانک صادرات ایران 

تفاه��م- گروه بانک و بیم��ه: مدیر عامل 
بانک ص��ادرات ای��ران در بازدید از ش��عب و 
واحدهای ستادی مدیریت غرب تهران، ضمن 
تقدیر از زحمات یکایک کارکنان این سرپرستی، 
اظه��ار کرد: بر اس��اس نظرسنجی های به عمل 
آمده، میزان رضایت مش��تریان از خدمات بانک 
ص��ادرات ایران طی سال 1۳۹۵ افزایش داش��ته 
است. بر اساس این گزارش، مدیر عامل و هیأت 
همراه پس از بازدید سرزده از ش��عب یاد شده، 
در ساختمان مرکزی مدیریت شعب غرب تهران 
حضور یافته و از واحدهای خزانه ، حسابداری 
و اعتب��ارات نی��ز بازدی��د کردند.مدی��ر عامل 
 بان��ک صادرات ایران در جری��ان این بازدیدها، 
توصیه های الزم در خصوص تقویت بازاریابی 
در سطح ش��عب، کاه��ش مطالب��ات، افزایش 
سودآوری مس��تمر و پای��دار، ض��رورت ارائه 
خدمات با کیفیت به مشتریان و اخذ کارمزدهای 
مربوطه بیان نم��ود و به نظر سنجی های انجام 
ش��ده از مش��تریان طی سال 1۳۹۵ اشاره کرد و 
گف��ت: بر اساس نظر سنجی ه��ای بعمل آمده، 
میزان رضایت مشتریان بانک صادرات ایران طی 
سال 1۳۹۵ نسبت به سال قبل از رشد قابل قبولی 
برخوردار بوده اس��ت.  وی تأکید کرد: افزایش 
می��زان رضایتمندی مش��تریان از خدمات بانک 
صادرات ایران، مس��ئولیت یکایک کارکنان این 
بانک را سنگین تر نموده که می بایست نهایت 
سعی و تالش برای حفظ و ارتقاء جایگاه بانک 

نزد مشتریان و مراجعان، مبذول گردد.

 کنترل دوره ای سالمتی کارکنان 
بانک ملی ایران در بیمارستان بانک

بیمارستان بانک ملی ای��ران برنامه ریزی 
ویژه ای برای کنترل دوره ای سالمتی کارکنان 
این بانک، در دست��ور کار خود قرارداده است. 
ب��ه مناسبت ۲۷ اردیبهش��ت م��اه روز جهانی 
 فش��ار خون، این بیمارستان اقدام به بررسی و 
ان��دازه گیری فش��ار خون کارکن��ان این بانک 
کرد. در عین حال ب��ا توجه به اهمیت بیماری 
فش��ار خون و بدون عالمت ب��ودن آن در اکثر 
 اف��راد و ضرورت پیش��گیری از ای��ن بیماری، 
اندازه گیری فش��ار خون کارکنان این بانک به 

صورت دوره ای انجام خواهد شد.

تحقق سود 279 ریالی توسط بیمه 
پاسارگاد برای سال 95

بیم��ه پاسارگاد در دوره 1۲ ماهه منتهی به 
۳0/1۲/۹۵ )حسابرسی نشده( به ازای هر سهم 
۲۷۹ ریال سود محقق ک��رده است.به گزارش 
تفاهم، این ش��رکت در این دوره سرمایه خود 
را ۲۵درص��د افزایش داده و ب��ا لحاظ سرمایه 
جدید نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل در 
سود هر سهم 1۶درصد رش��د داشته ولی سود 
خالص رشد ۴۵ درصد داشته است.این شرکت 
براساس عملکرد 1۲ ماه��ه آخرین پیش بینی 
سال مالی منتهی به 1۳۹۵/1۲/۳0 را 101درصد 

پوشش داده است.

خبرنامه

 کسب گواهینامه ایزو 
توسط شرکت بیمه حافظ

ش��رکت بیمه حاف��ظ موفق ب��ه دریافت  
استان��دارد   (  ۲01۴;iso1000۲ گواهینام��ه 
مدیریت ش��کایت مشتریان( ش��د. به گزارش 
تفاهم، معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات 
شرکت بیمه حافظ با اشاره به اخذ این گواهینامه 
توسط ش��رکت معتبر سوئدی AGR که صادر 
کنن��ده گواهینام��ه مربوط به سیس��تم مدیریت 
ش��کایت مش��تریان با دامنه کاربرد صدور انواع 
بیمه نامه و پرداخت خسارتهای مرتبط با آن می 
باشد اظهار کرد: ش��رکت بیمه حافظ به منظور 
دریافت این گواهینامه اقدام به ایجاد بس��ترهای 
الزم ب��رای رسیدگی به ش��کایات بیمه گذاران 
ک��رده است که در نهایت ش��رکت AGR این 
ش��رکت واجد ش��رایط دریافت ایزو دانست. 
سعیدی گفت: شرکت بیمه حافظ در نظر دارد 
ای��ن رون��د را در سال جاری نی��ز ادامه داده و 
خدمات گس��ترده ای جهت تکریم و افزایش 

رضایتمدی آنان به بیمه گذاران ارائه دهد.

 انهدام 22 تن میوه قاچاق 
در اصفهان و هرمزگان

سازم��ان جم��ع آوری و ف��روش ام��وال 
تملیکی از انهدام بی��ش از ۲۲ تن میوه قاچاق 
در استان ه��ای اصفهان و هرمزگان خبر داد. به 
گزارش ایبِنا، بیش از ۲۲ تن انواع میوه ش��امل 
آواک��ادو، گالبی، لیمو ت��رش، سیب و پرتقال 
فاقد مجوزهای مصرف توسط مدیریت اموال 
تملیکی استان های اصفهان و هرمزگان امحاء 
ش��د. ارزش ریالی این مقدار میوه امحاء ش��ده 
حدود یک میلیارد و ۲00 میلیون ریال برآورده 
ش��ده که در راستای حفظ سالم��ت جامعه و 

حمایت از تولید کنندگان داخلی منهدم شد.

پرداخت سپرده های کمتر از ۱۰ میلیون  
تومان موسسه کاسپین 

بان��ک مرک��زی از پرداخ��ت سپرده های 
کمت��ر از ده میلی��ون توم��ان موسس��ه مالی و 
اعتب��اری کاسپین خب��ر داد و اعالم کرد: از ۲۸ 
اردیبهش��ت تا ۸ خرداد، سپ��رده ۴00 هزار نفر 
تعیین تکلیف می شود. به گزارش تفاهم، فرشاد 
حی��دری، معاون نظارتی بان��ک مرکزی گفت: 
سامانده��ی تعاونی های اعتبار منحله هش��ت 
گانه و انجام ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های 
آنها با مس��ئولیت هیات های تصفیه و موسسه 
کاسپی��ن و متناس��ب با آن انتق��ال سپرده های 
تعاونی های مذکور به موسسه اعتباری کاسپین 
حسب موافقت مرجع قضایی، در مراحل نهایی 
اس��ت. برهمین اساس، سپرده سپ��رده گذاران 
تعاونی منحله فرش��تگان به تدریج به موسسه 
اعتباری کاسپین منتقل می شود.وی از تصمیم 
مشترک بانک مرکزی و قوه قضائیه برای تعیین 
تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان 
خب��ر داد و تصریح کرد: با توج��ه به اینکه از 
مجموع ح��دود ۴۵0 هزار سپرده گذار تعاونی 
منحله فرشتگان حدود ۴00 هزار نفر سپرده زیر 
100 میلیون ریال دارند مقرر شد در مرحله اول 
برای اینکه سپرده گ��ذاران خرد، زودتر تعیین 
تکلیف شوند از ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۸ خرداد 
ماه سپرده این ۴00 هزار نفر از طرف موسس��ه 
کاسپی��ن تعیین تکلیف ش��ود. حیدری گفت: 
با این تصمیم ح��دود ۸۷ درصد تعداد سپرده 
گذاران ط��ی روزهای آین��ده تعیین تکلیف و 

پرداخت می شوند.

عظیم قیچی ساز به باشگاه 
هشت هزارمتری های جهان پیوست

عظی��م قیچی ساز در ساع��ت 1۲:۲۲روز 
جمعه، پا بر قله ۸۵1۶ متری لوتسه در هیمالیا 
گذاش��ت و با این صعود ارزش��مند، روز ۲۹ 
اردیبهش��ت 1۳۹۶ را ب��ه روزی تاریخ��ی در 
تقویم افتخارات ورزش��ی و ملی ایران تبدیل 
کرد. به گ��زارش اداره رواب��ط عمومی بانک 
سامان، این هیمالیان��ورد توانمند ایرانی موفق 
شد پرچم ایران را بر فراز قله لوتسه به اهتزاز 
درآورده و نام خود را به عنوان نخستین ایرانی 
در باش��گاه هش��ت هزارمتری های کوهنوردی 
جه��ان ثبت کند. این افتخار بزرگ پس از ۴0 
روز تالش م��داوم روی این قل��ه و در ادامه 
۹ سال فعالیت پیوسته و خستگی ناپذیر عظیم 
قیچی ساز روی 1۴ قله باالی هشت هزارمتری 
جه��ان و همزم��ان ب��ا حض��ور ش��ورانگیز 
مردم ای��ران در انتخاب��ات ریاست جمهوری 
دوازدهم حاصل ش��د. براساس این گزارش، 
اورست نخس��تین هش��ت هزاری ب��ود که در 
سال 1۳۸۴ تس��لیم اراده عظیم قیچی ساز شد 
ول��ی برنامه اصل��ی او برای ورود به باش��گاه 
هش��ت هزارمتری ها از سال 1۳۸۷ و با صعود 
به قله برودپیک آغاز ش��د. پس از آن قله های 
کانچن چونگ��ا،  نانگاپ��ارت،  دائوالگی��ری، 
گاش��ربروم 1، گاش��روبروم۲، کی۲، ماناسلو، 
آناپورنا، ماکالو، چواویو، شیشاپانگما و اورست، 
خود را به نفس ها و قدم های این پهلواِن دالور 
ایرانی سپردند که تمامی صعودهایش را بدون 
استفاده از اکس��یژن مصنوعی و ش��رپا به پایان 
رسانده است. این گ��زارش حاکی از آن است 
که با فتح لوتسه ، برنامه عظیم قیچی ساز برای 
ورود به باشگاه هشت هزارمتری ها تکمیل شد 
و او اکن��ون ش��انزدهمین کوهنوردی است که 
1۴ قله باالی هش��ت هزارمتری جهان را بدون 
کپس��ول اکسیژن و ش��رپا صعود کرد و در این 
راه 11۵۹۶۵ متر را در ارتفاعات رشته کوه های 
هیمالیا و قراقروم باال رفته است. گفتنی است؛ 
عالقمندان می توانند اخبار لحظه به لحظه صعود 
عظی��م قیچی ساز را از صفح��ه اختصاصی در 

وب سایت بانک سامان دنبال کنند.

خبرنامه

تفاهم- گروه گزارش: ریس��ک های سیاسی 
واشنگتن و برزیل در معامالت صبحگاهی موجب 
سقوط ش��اخص های آسیایی شد در حالی که در 
ادامه معامالت، این متغیرها با روند افزایشی همراه 
شدند. شاخص های آسیایی در آخرین روز کاری 
هفته گذشته با روند افزایشی همراه شدند در حالی 
که در ساعات معام��الت صبحگاهی روند نزولی 
را در پیش گرفتند. بر پایه این گزارش، ش��اخص 
تاپیک��س ژاپن با وجود افزای��ش قیمت ین، روند 
صع��ودی را در پیش گرف��ت در حالی که قیمت 
سه��ام در بازارهای هنگ کن��گ و کره جنوبی نیز 
افزایش��ی ش��د. در این بین، سهام موجود در بازار 
استرالی��ا منفی ترین معامالت هفتگ��ی را به ثبت 
رساند. در بازار طال، قیمت این کاال با پنجمین روز 
افزای��ش رو به رو ش��د در حالی که قیمت دالر و 
اوراق قرضه آمریکا ثابت ماند. این در حالی است 
که م��ردم برزیل با برگزاری همایش های خیابانی 
خواستار استعفای رئیس جمهور این کشور شدند. 
اما، میشل تمر؛ رییس جمهور برزیل که به پرداخت 
رش��وه و حق السکوت متهم ش��ده روز پنج شنبه 
ضمن تکذیب اتهامات مطرح شده، تاکید کرد که 
قصد استعفا ندارد. تمر گفت: در جریان تحقیقات 
دیوان عالی این کش��ور، ب��ی گناهی خود را ثابت 
خواه��د کرد. در همین حال، وزی��ر دارایی برزیل 
از سرمای��ه گذاران خارج��ی و داخلی خواست تا 
مانع ناآرامی در بازار شوند و احتماالت کناره گیری 

اجباری میشل تمر از قدرت را جدی نگیرند. 
بر اساس ای��ن گزارش، روز چهارش��نبه در 
روزنام��ه برزیل��ی)O Globo(، مکالمات نواری 
ضبط ش��ده منتشر ش��د که حکایت از آن داشت 
که میشل تمر روز هفتم مارس نشستی با جوسلی 
باتیس��تا، یکی از مالکان گروه تجاری جی اند اف 
)J&F( داشته است. طی این نشست، تاجر مشهور 
برزیلی به رییس جمهور اظهار داش��ته که مبالغی 
برای گرفتن حق السکوت به حساب ادواردو کانا، 
سیاستمدار سابق و پُرنف��وذ برزیل که عامل عزل 
دیلما روسف، رییس جمهور سابق و چپگرای این 

کشور به حساب می آید، واریز کرده است. 
در این بین، در واش��نگتن، اتهامات وارده بر 

ترامپ مبنی ب��ر دخالت روسیه در انتخاب وی به 
عنوان ریی��س جمهور، موجب آش��فتگی اوضاع 
سیاس��ی در ایاالت متحده ش��ده اس��ت. وزارت 
دادگس��تری آمریکا در اقدامی، دادستانی ویژه ای 
به منظ��ور رسیدگی به ماج��رای ارتباط روسیه با 
انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تعیین کرده 
است که این اقدام مورد انتقاد شدیدی قرار گرفته 
است.بر این اساس، وظیفه دادستانی این پرونده به 
عه��ده رابرت مولر، رییس پیش��ین اف بی آی در 
دولت اوباما قرار گرفت��ه است تا ابهامات موجود 
در این زمینه را برطرف کند. واکنش ش��اخص ها 
در ابتدای معامالت صبحگاهی به این اخبار کامال 
طبیعی بود در حالی که پس از مدتی ش��اخص ها 

روند افزایشی را در پیش گرفتند. 
ش��اخص آسیا پاسفیک با رشد 0,1 درصدی 
همراه ش��د در حالی که ش��اخص تاپیکس ژاپن 
0.۲ درص��د مثبت ش��د. اس اند پ��ی استرالیا 0.۳ 
درصد کاهش داش��ت در حالی که در کره جنوبی 
شاخص اصلی بورس این کشور توانست با رشد 
0.۲ درصدی به معامالت ادامه دهد. شاخص هنگ 
سنگ بورس هنگ کنگ نیز 0,۳ درصد مثبت شد 
در حالی که شاخص ش��انگهای چین با تغییرات 
اندکی به معامالت ادامه داد. اما در برزیل، شاخص 
اصل��ی بورس این کش��ور کاه��ش ۸.۸ درصدی 
داش��ت در حالی که صندوق قاب��ل معامله بوسپا 
که در ب��ورس توکیو معامله می ش��ود و از سهام 
شرکت های برزیلی تش��کیل شده است نیز افت 

۵.۴ درصدی را متحمل شد.

تفاه��م- گ��روه اقتصادی: قیم��ت طال در 
بازارهای بین المللی در آغاز مبادالت روز جمعه 
با افزایش نسبی روبرو شده است. قیمت طال در 
حالی تح��ت تاثیر کاه��ش ارزش دالر آمریکا و 
افت ش��اخص سهام با افزایش نسبی روبرو شده 
است که در حال ثبت بیشترین افزایش هفتگی از 
اواسط آوریل قرار گرفت. براساس این گزارش، 
ادامه نگرانی های سیاسی در آمریکا موجب شده 
اس��ت تا ارزش دالر و ش��اخص سهام با کاهش 
روبرو ش��ده و تقاضای مکان امن سرمایه گذاری 
ب��رای طال افزای��ش یابد. قیمت ه��ر اونس طال 
دیروز با 0,۳ درصد افزایش به بیش از 1۲۵0 دالر 
رسیده است. قیمت طال روز پنجش��نبه با کاهش 
1,1 درصدی روبرو ش��د که این بیشترین کاهش 
قیم��ت طال در ی��ک روز از ۳ ماه می به ش��مار 
می رود. این مس��اله موجب شد تا روند صعودی 
قیمت ط��ال در ۵ روز قبل متوقف ش��ود. قیمت 
طال در هفته گذش��ته تاکنون 1,۸ درصد افزایش 
داشته است. شاخص ارزش دالر آمریکا در برابر 
ارزهای معتبر بین المللی نیز به پایین ترین سطح 

در ۶ ماه اخیر رسیده است.
گ��ذاری  سرمای��ه  موسس��ه   تحلیلگ��ران 
ئ��ی ت��ی اف تاکید کردن��د که واکنش ب��ازار به 
جنجال های اخیر در کاخ سفید نش��ان می دهد 
ک��ه سرمایه گ��ذاران بین الملل��ی صبر و طاقت 
خود را نسبت به اقدامات و سیاست های دولت 
ترام��پ از دست داده ان��د و اگر این روند ادامه 
یابد، قیمت طال تا پایان امسال با افزایش بیشتری 
روبرو خواهد ش��د و احتماال وارد کانال 1۳00 
دالری می شود. بر اساس این گزارش، مکسول 
گل��د- مدیر بخ��ش راهبرد سرمای��ه گذاری در 
موسس��ه ئی تی اف تاکید ک��رد: تحوالت اخیر 
در ک��اخ سفی��د ش��امل برکناری جیم��ز کومی 
رئی��س اف ب��ی آی توس��ط ترام��پ و انتخاب 
یک دادستان ویژه ب��رای تحقیق درباره دخالت 
روسیه در انتخاب��ات ریاست جمهوری آمریکا، 
تاثیر زیادی ب��ر نوسانات اخیر در بازارهای بین 
المللی داش��ته است. به اعتق��اد تحلیلگران، اگر 
تنش در واش��نگتن افزایش یابد، تصویب برنامه 

ه��ای اقتصادی و مالی دول��ت ترامپ در کنگره 
و سنا با چالش جدی روبرو خواهد ش��د و این 
مس��اله در نهایت به نفع قیمت طال خواهد بود.
تجرب��ه تاریخی نش��ان داده است ک��ه تقاضای 
 طال در ش��رایطی که تنش های سیاسی تش��دید 
می شود، با افزایش روبرو خواهد شد. طال نقش 
مهمی در متنوع کردن سبد سرمایه گذاری دارد. 
 ت��ازه ترین آمارهای منتش��ر ش��ده نش��ان 
می دهد که تع��داد مدعیان دریافت بیمه بیکاری 
طی هفته گذش��ته به طور غیر منتظره ای کاهش 
یافت��ه است.لورت��ا مس��تر- رئیس ف��درال رزرو 
کلیولند نیز بار دیگ��ر خواستار افزایش نرخ بهره 
شده است. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه اقتصاد 
آمریکا به شرایط اشتغال کامل رسیده و تورم نیز 
نزدیک به ۲ درصد ش��ده است، فدرال رزرو باید 
نرخ بهره را افزای��ش دهد. برخی تحلیلگران نیز 
معتقدند که تش��دید تنش ه��ای سیاسی در کاخ 
سفید موجب کاهش گمانه زنی ها درباره افزایش 

نرخ بهره فدرال رزرو خواهد شد.
میزان ذخای��ر طالی صن��دوق اس پی دی 
آر نیز با 0,1۴ درص��د کاهش به ۸۵0 تن رسیده 
است. تازه ترین آمارهای رسمی نش��ان می دهد 
که صادرات طالی کشور آفریقایی مالی در سال 
۲01۶ میالدی به کمتر از ۶۷ تن رسیده است این 
رقم در سال ۲01۵ میالدی به ۷0 تن رسیده بود. 
به نظر می رسد قیمت طال در کوتاه مدت تحت 
تاثیر انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا و منطقه 

یورو قرار خواهد داشت.

نوسان شاخص بورس  های آسیایی 
در سایه تحرکات سیاسی

 افزایش بهای طال 
در بازارهای جهانی

با وجود برخی پیش بینی ها و گمانه زنی ها 
در رابط��ه ب��ا نوسان قیمت ارز بع��د از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری، سیاست گذار ارزی 
 تاکی��د دارد که در ش��رایط موج��ود هیچ عاملی 
نمی تواند تاثیر معناداری بر بازار داش��ته باش��د. 
رئیس ک��ل بانک مرک��زی در این ب��اره به مردم 
اطمین��ان داده و گفت��ه ک��ه به ش��ایعات توجهی 
نداشته و نگران نباش��ند. به گزارش ایسنا، تحت 
تاثیر قرار گرفتن بازارهای مالی و ارزی در نتیجه 
تحوالت خاص اقتصادی و سیاسی اتفاق عجیبی 
ن��ه تنها برای بازارهای ایران بلکه جهان نیس��ت. 
بارها پیش آمده ک��ه با ایجاد تغییراتی به ویژه در 
حوزه سیاسی بازار ارز کش��ورمان تحت الشعاع 
قرار گرفته و نس��بت ب��ه آن حتی محدود و برای 
مدتی کوتاه واکنش داش��ته اس��ت. بعد از نوسان 
قاب��ل توجه قیمت دالر در اواخر سال گذش��ته و 

عب��ور آن از ۴000 توم��ان، چن��د ماهی است که 
قیمت ای��ن ارز در کانال ۳۷00 تومان قرار گرفته 
و نوسان قابل توجهی نداش��ته اس��ت اما برخی 
معتقدند بازار ارز اکنون در حالت انتظار بوده و با 
اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری می تواند 
دچار نوسان ش��ود.این در حالی است که رییس 
کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهارات خود که 
جری��ان  بازار ارز را مورد تحلیل قرار داده است، 
چنین اعتقادی نداش��ته و تاکی��د دارد که آرامش 

بازار حفظ خواهد شد.
ولی ا... سیف، با اش��اره به اینکه در روزهای 
اخی��ر برخی تالش م��ی کنند با ش��ایعه پراکنی 
در جامع��ه، اینگونه به مردم الق��ا کنند که بعد از 
انتخابات قیمت ارز افزایش خواهد یافت، عنوان 
کرده است: متاسفان��ه این افراد در تعقیب مطامع 
و اه��داف سیاسی خود، ثبات و آرامش اقتصاد را 

که ذینف��ع آن آحاد جامعه ب��وده و صیانت از آن 
م��ورد تاکید مقام معظم رهب��ری )مدظله العالی( 
 است را نش��انه گرفته اند. این اف��راد نمی توانند 
موفقیت های دولت را در ثبات و آرامش اقتصاد 
و بازار ارز ببینند و حاال که نمی توانند این حقیقت  
و دستاورد مهم دولت را انکار کنند، با شایعه پراکنی 
می خواهند به ذهن مردم اینگونه القا کنند که قیمت 
ارز بعد از انتخابات افزایش خواهد یافت تا از این 
طری��ق، بازار را دچار سفته ب��ازی و عدم تعادل و 
نوسان کنند. وی با بیان اینکه خوشبختانه بازار ارز 
از وضعیت با ثبات و پای��داری برخوردار است و 
اینگونه القائات در ش��رایط و وضعیت با ثبات آن 
تغییری ایجاد نمی کند، تاکید کرد: در شرایط موجود 
هی��چ عاملی نمی تواند تاثیر مهم و معنی داری در 
ش��رایط با ثبات بازار ارز داشته باش��د و اگر قرار 
باشد تزلزلی در ثبات و آرامش این بازار ایجاد شود، 

قاعدتا در روزهای هیجانی قبل از انتخابات زمینه 
بروز بیشتری دارد که خوشبختانه در همین روزها 
نیز مانند سال های اخیر ش��اهد استمرار آرامش و 
ثبات در اقتصاد و بازار هستیم. رئیس شورای پول 
و اعتبار رویکرد حرفه ای بانک مرکزی و توجه به 
مبانی و مفاهیم اقتصاد مقاومتی  را موجب پایداری 
آرام��ش و ثبات مثال زدنی در اقتص��اد و بازار ارز 
)حتی پس از افت شدید قیمت نفت در سال های 
اخیر( دانس��ته و گفت: این دستاوردی مهم و غیر 
قابل انکار در اقتصاد کشور است. بنابر توضیحات 
سیف، بانک مرک��زی به عنوان متولی قانونی بازار 
ارز در آینده نیز با استمرار رویکرد حرفه ای خود، 
مقتدرانه از ثب��ات و آرامش این بازار دفاع خواهد 
کرد؛ از این رو به مردم اطمینان داده می شود که در 
این خصوص  جای هیچگونه نگرانی نیست و به 

این شایعات بی اساس توجهی نکنند.

ب��ازار سرمایه در ایران نس��بت ب��ه بازار پول 
به مراتب عقب تر اس��ت و صنایع کمتری از بازار 
سرمایه تامین مالی می کنند. یک کارش��ناس بازار 
سرمایه در این مورد معتقد است که رئیس جمهور 
آینده باید در همه ابعاد نگاه ویژه ای به بازار سرمایه 
داش��ته باش��د و فضایی ایجاد کند ک��ه بنگاه های 
اقتصادی دچار تعدد تصمیم گیری نباشند.علیرضا 
قدرتی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: به طور 
کلی بازارهای مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه 
است. متولی بازار پول بانک مرکزی و متولی بازار 
سرمای��ه سازمان بورس و اوراق به��ادار است. در 

تمام کشورهای پیشرفته بازار پول و سرمایه دو بال 
مکمل برای رشد اقتصادی و تکمیل زنجیره مالی 

کشور هستند.
وی افزود: همه جای دنیا این دو بازار هم پای 
هم رشد می کنند، ولی در ایران هنوز بازار سرمایه 
نتوانس��ته جایگاه خود را به دس��ت آورد. قدرتی 
اضافه کرد: باید نقشی که رئیس کل بانک مرکزی 
در دول��ت و بازار پ��ول دارد همان نقش را رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه داشته 
باشد. وی تصریح کرد: رئیس جمهوری آینده باید 
حتم��ا نگاه ویژه ای به بازار سرمای��ه در همه ابعاد 

داش��ته باش��د تا بتوان از ثمرات این بازار استفاده 
ک��رد. این ب��ازار می تواند نقش خوب��ی در جذب 
سرمایه گذاران خارجی داشته باشد و به عنوان یکی 
از بازارهای پرسود و نوظهور برای سرمایه گذاران 
خارجی معرفی ش��ود، همچنین ب��ازار سرمایه ما 
پتانس��یل بس��یار زیادی برای افزایش شرکت های 

موجود در بازار سرمایه را دارد.
قدرتی با بیان این که بازار سرمایه ایران یکی از 
متنوع ترین بازارها در بین کشورهای همسایه است، 
گف��ت: در بورس ما انواع ش��رکت های بورسی با 
انواع صنایع وجود دارد، ولی در کشورهای همسایه 

ما این تنوع را نمی بینیم. با توجه به رشد روزافزون 
کدهای معامالتی بازار سرمایه و این که می خواهند 
سهام عدالت را برای دارندگان آن قابل نقل و انتقال 
کنند نقش بازار سرمای��ه حیاتی و پررنگ خواهد 
بود.وی ادام��ه داد: انتظار فعاالن ب��ازار سرمایه از 
رئی��س جمهوری آینده ای��ن است که بحث ثبات 
تصمیم گیری در بازار سرمایه را در نظر داشته باشد 
و فضایی ایج��اد کند که بنگاه های اقتصادی دچار 
تعدد تصمیم گیری نباشند. باید فضایی برای افزایش 
شفافیت در بازار سرمایه ایجاد شود و رقابت سالم 
و عادالنه بین بازار پول و بازار سرمایه به وجود آید.
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