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 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
مسئوالن ستاد سرشماری نفوس و مرکز آمار ایران: 

 آمار باید از یک مرکز
و با شیوه علمی ارائه شود

شورای عالی آمار بار دیگر برای تعیین متولی آمار نشست برگزار می کند

دردسرهای کج نهادن 
خشت اول

4

رئی��س هیأت عامل ای��درو و معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت، از 
امضای قرارداد یک شرکت خودروسازی بخش خصوصی با یک خودروساز 

آلمانی به زودی، خبر داد که ترجمه آن معنایی به غیر  از نهایی 
شدن قرارداد گروه صنعتی ماموت با فولکس واگن آلمانی...

 معاون وزیر صنعت از امضای قرارداد شرکت خودروساز خصوصی
با خودروساز آلمانی خبر داد

پای فولکس واگن به ایران باز شد
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

الحاق ایران به»اف ای تی اف« 
اقتصادی است نه سیاسی

رئیس اتاق تهران: 

رئی��س ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی تهران 
در هجدهمین جلس��ه هیأت نمایندگان اتاق تهران از دولت 
خواست موضوع الحاق ایران به FATF هر چه زودتر اجرایی 

شود. مسعود خوانساری گفت: مسئول اجرای این قانون وزارت 
امور اقتصاد و دارایی است، ولی متاسفانه در روزهای گذشته 
این مس��ئله هم مانند دیگر موارد گرفتار مس��ائل حاشیه ای و 

سیاسی شده است و امیدواریم هرچه زودتر دولت بتواند بحث 
شفاف س��ازی را انجام ده��د و این موضوع اجرایی 
3شود. مقام ارشد اتاق تهران توضیح داد: یکی از...

سرمقـاله
سازمان های صنعتی 
به مدیریت کارآفرین 

زنده اند

صاحبنظ��ران عل��م مدیریت و 
س��ازمان، مهم تری��ن عامل حفظ 
و بق��ای س��ازمان های صنعت��ی 
و اقتص��ادی را عنص��ر مدی��ر و 
مدیریت می دانن��د. به گفته آنان، 
مدی��ران چهار نقش عم��ده را در 
درون س��ازمان خود ایفا می کنند 
که متاس��فانه در نظ��ام مدیریت 
سازمانی ساختار مدیریت کشور، 
این چهار نقش یا اساس��ا به کلی 
فراموش شده یا به یک یا دو نقش 
تقلیل یافته است. دولت ها به ویژه 
دولت های نهم و دهم، به درستی 
در این مسیر نقشی به غایت مخرب 
بازی کردند. یک مدیر به ویژه مدیر 
یک سازمان مهم و موثر باید بداند: 

اوال نقش تولیدی دارد ...
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صاحب نظ��ران علم مدیری��ت و س��ازمان، مهم ترین عامل 
حفظ و بقای س��ازمان های صنعتی و اقتصادی را عنصر مدیر 
و مدیری��ت می دانند. به گفته آنان، مدیران چهار نقش عمده 
را در درون س��ازمان خود ایفا می کنند که متاسفانه در نظام 
مدیریت س��ازمانی ساختار مدیریت کشور، این چهار نقش یا 
اساسا به کلی فراموش شده یا به یک یا دو نقش تقلیل یافته 
است. دولت ها به ویژه دولت های نهم و دهم، به درستی در این 
مس��یر نقش��ی به غایت مخرب بازی کردند. یک مدیر به ویژه 
مدیر یک س��ازمان مهم و موث��ر باید بداند: اوال نقش تولیدی 
دارد )Producting(، یعنی وجود او و رفتار و خصلت هایش 
می تواند موجب شکوفایی و افزایش تولید سازمان شود یا راه 

برعکس آن را بپیماید. 
 ،)Administration( ثانیا نقش اداری و بوروکراتی��ک دارد
امور اداری و رابطه با بیرون و درون سازمان و مربوط به پرسنل 
و خریدها، فروش ها، قراردادها، ارتباطات و... همه و همه باید 
با امضای او تایید، تصویب و اجرا ش��ود. ثالثا نقش کارآفرینی 
)Entrepreneurship( دارد. بای��د بداند که برای رش��د و 
توسعه س��ازمان خود باید روش های کارآفرینی را اتخاذ کند. 

مدیر کارآفرین، کس��ی است که اس��تفاده صحیح و دقیق از 
زمان را به عن��وان راز مهم موفقیت در تمامی امور باور دارد و 

به آن عمل می کند.
او می دان��د که برای ه��ر کاری، چقدر باید وقت بگذارد و با 
تمام وجودش احس��اس می کند که وقت از طال هم باارزش تر 

است. 
 و باالخ��ره رابع��ا، مدی��ر س��ازمان نق��ش یکپارچه کننده

)Integration( دارد. مدیر شایس��ته یک س��ازمان در واقع 
تجس��م و تبلور تمامی پتانس��یل ها، انرژی ها و استعدادها و 
رویاهای درون س��ازمانی است و او با رفتار و عملکرد خویش 
در ط��ول مدیری��ت خود، این ب��اور را در ذهن تمام��ی افراد 

زیرمجموعه اش،  ثابت می کند.
این فرآیند درون ش��خصیتی و برون سازمانی وقتی حاصل 
می شود که در وجود مدیر سازمان عنصرخودآگاهی بیشتر از 
سایرین موجود باشد و آنان به درستی و به کمال به نقش های 

متفاوت خود در رشد و بقای سازمان واقف باشند.
ح��ال دیگ��ر روزگار به کار گم��اردن مهندس��ان به جای 
پزش��کان و بالعکس، بازرگانان به جای معماران، معماران به 

جای تولیدکنن��دگان، معلمان به جای مدی��ران، مدیران به 
جای اس��اتید، پژوهشگران به جای مجریان، مجریان به جای 

محققان و... به سر آمده است. 
آقایان دولتمردان، تصمیم گیران و مقامات عالی رتبه و ارشد 
و موثر و استراتژیک کشور! لطفا برای سازمان ها و شرکت های 
تحت مدیریت تان،کس��انی را انتخاب کنید که به توانایی ها و 
نقش های سازمانی خود به نیکی واقف باشند و بتوانند سازمان، 
اداره و شرکت تحت مس��ئولیت خود را به طور »شش دانگ« 
اداره کنند و ش��ما ای مدیران کالن شرکت ها و سازمان های 
خصوصی غیردولتی یا شبه دولتی! خواهش می کنیم افرادی 
را ب��رای اداره واحدها،  کارخانه ها و موسس��ات خود برگزینید 
که قادر باش��ند زمان بندی درست و اصولی را برای مجموعه 
خ��ود انجام دهند و بدانند که یک فعالیت صنعتی،  اقتصادی 
یا خدماتی توس��ط چه کس��ی، در کجا، با چه روش��ی، با چه 
کیفیتی، در چه مدتی و برای چه کس��ی انجام می شود. آری 
به این می گویند مدیر کارآفرین. بنابراین با انتخاب بد، مردم 
و مرئوس��ین سازمان ها، شرکت ها و موسسات ملی و مردمی، 

دولتی و خصوصی را به قعر دره شکست نیفکنید!

رهب��ر معظم انقالب اس��المی، »آم��ار و اطالعات دقیق، 
متمرک��ز و علمی« را پایه اصل��ی در تصمیم گیری کارآمد 
برای کش��ور خواندند و با تاکید بر اهمیت طرح سرشماری 
عموم��ی، خطاب به مردم خاطرنش��ان کردن��د: همه مردم 
عزیز باید به طور جدی در این طرح مهم مشارکت کنند. 

به گزارش ایس��نا، حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای پیش از 
ظهر روز سه ش��نبه در دیدار مس��ئوالن س��تاد سرشماری 
عمومی نفوس و مس��کن، اعضای ش��ورای عالی آمار کشور 
و مدی��ران مرکز آمار ایران، آمار را ضرورتی قطعی و اصلی 
ب��رای برنامه ری��زی در خصوص مناب��ع و نیازهای متنوع و 
گس��ترده کشور دانس��تند و افزودند: آحاد مردم عزیز برای 
آنکه تصمیم گیری ها در کش��ور، »درس��ت، بجا و کارآمد« 
باش��د، هم در این طرح مهم ش��رکت کنن��د و هم آمار و 
اطالعات مورد نیاز را به صورت دقیق در اختیار دستگاه های 
آماری قرار دهند و آمارها نیز همچنانکه مسئوالن گفته اند 

جنبه محرمانه دارد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه خطاب به متولیان آمار 
در کش��ور خاطرنش��ان کردند: در آمارها هم باید وضعیت 
موجود تبیین ش��ود و هم »روند تغییرات« شناسایی شود 
تا در روزگار کنونی که س��رعت تغییرات در آن بسیار زیاد 
اس��ت، مسئوالن و تصمیم گیران کشور در اثر تغییر روندها 

غافلگیر نشوند. 
ایشان با اش��اره به اهمیت دقت و صحت آمارها، و ضربه 
س��نگینی که آمار غلط به کشور می زند، افزودند: متاسفانه 
کش��ور از لح��اظ آمارگی��ری عقب اس��ت و حت��ی برخی 
مس��ئوالن از حقایق و آمارهای واقع��ی در بعضی بخش ها 

مطلع نیستند. 
رهبر انقالب اس��المی به عن��وان نمونه ب��ه اهمیت آمار 
در اقتص��اد دانش بنی��ان اش��اره کردند و گفتن��د: اقتصاد 
دانش بنیان که راه پیش��رفت کشور است، متکی به »عنصر 

انسانِی باس��واد و مبتکر« است و باید مشخص شود که در 
هر یک از شاخه های اقتصادی و فنی چه تعدادی از جوانان 
و نیروهای با استعداد و دارای ابتکار و انگیزه وجود دارند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین به نقش تعیین کننده 
آمار در اقتصاد مقاومتی اش��اره کردند و افزودند: راه عالج 
حقیقِی مش��کالت کشور، اقتصاد مقاومتی است و اگر تمام 
راه های دنیا هم به روی ما باز شود اما اقتصاد کشور درون زا 
نباش��د، در نهایت ای��ن معادله، معادله ای شکس��ت خورده 

است. 
ایش��ان خاطرنشان کردند: الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی، 
وجود آم��ار و اطالعات دقی��ق از وضعی��ت تولید داخل و 
بنگاه ه��ای تولیدی و نیازهای آنهاس��ت. »ارائه بهنگاِم آمار 
به مس��ئوالن و تصمیم گیران کش��ور و س��ازندگان افکار و 
گفتمان ه��ای عمومی«، نکته دیگ��ری بود که رهبر انقالب 

اسالمی بر آن تاکید کردند. 
ایش��ان با اش��اره به مس��ئله »پیرِی جمعیت و استمرار 
نادرس��ت سیاس��ت های کاهش جمعیت« افزودند: رش��د 
جمعی��ت ۴درصدی در س��ال های ده��ه ۶۰، نیاز به عالج 
داش��ت که عالج آن، همان سیاس��ت های کاهش جمعیت 
بود اما تداوم این سیاست ها باید با ارائه آمار بهنگام توسط 
مس��ئوالن در وقت معین��ی، متوقف یا ُکند می ش��د، زیرا 
مش��کل پیرِی جمعیت یکی از مشکالت بدون عالج است 

و امروز کشورهای پیشرفته نیز راه حلی برای آن ندارند. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای در ادامه، اختالف در آمارهای 
مراک��ز آماری را »بالیی ب��زرگ« خواندند و افزودند: گاهی 
مراکز مختلف در خصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رش��د 
اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می کنند که این مس��ئله 

موجب ایجاد بی اعتمادی در مردم می شود. 
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به نادرست خواندن برخی 
آمارهای دولت های قبلی توس��ط دولت های بعدی، افزودند: 

باید منشأ این دوگانگی ها مشخص شود، یعنی یا در آن دوره 
در بیان آمارها اش��کالی وجود داشته است یا در دوره پس از 
آن؛ و در هر صورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت 

مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: از جمله کارهای 
اساس��ی، تمرکز آمار در یک مرکز و همچنین تمرکز روی 

یک شیوه علمی و مورد توافق است. 
ایش��ان با تایید اس��تفاده از ابزارهای جدید در جمع آوری 
و پردازش اطالعات آماری، خاطرنش��ان کردند: اعالم نتیجه 
سرشماری عمومی نباید به تاخیر بیفتد و نتایج باید با پردازش 

و جمع بندی علمی و دقیق، تا پایان سال اعالم شود. 
ایشان، همچنین ارزیابی نتایج و کارکردهای اسناد مهمی 
همچون س��ند چش��م انداز ۲۰ س��اله و سیاست های کالن 
کش��ور را یکی دیگر از وظایف مهم مرکز آمار برشمردند و 
خاطرنش��ان کردند: مرکز آمار، هم باید تحقق سیاست ها را 
بررس��ی کند و هم در خصوص نتایج و کارکردهای اجرای 
سیاس��ت ها اعالم نظ��ر کند، تا در ص��ورت نامطلوب بودِن 

نتایج، سیاست ها بازبینی و اصالح شوند. 
پی��ش از س��خنان رهبر معظ��م انقالب اس��المی، آقای 
نوبخ��ت، معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه با بیان اینکه سرش��ماری عمومی نفوس و مس��کن، 
هر پنج س��ال یک بار اجرا می شود، گفت: سرشماری سال 
۱۳۹۵ از سوم تا ۲۴مهرماه به روش اینترنتی و از ۲۵ مهر 

تا ۲۵آبان ماه به صورت حضوری انجام می شود. 
همچنی��ن آقای پارس��ا، رئیس مرکز آمار ای��ران با بیان 
گزارشی از فرآیند سرشماری عمومی نفوس و مسکن که به 
وس��یله ۲۵ هزار آمارگیر در سراسر کشور اجرا خواهد شد، 
گف��ت: اخذ اطالعات هر خانوار ح��دود ۱۰ تا ۱۵دقیقه به 
ط��ول می انجامد و به مردم اطمینان می دهیم که اطالعات 

فردی آنها محرمانه خواهد بود. 

سازمان های صنعتی به مدیریت کارآفرین زنده اند

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن ستاد سرشماری نفوس و مرکز آمار ایران: 

آمار باید از یک مرکز و با شیوه علمی ارائه شود

سرمقـاله

نقی آقالو
روزنامه نگار

 گفت وگو با دکتر ساعد جنانی، مدرس و مسئول
کمیته آموزش انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران

خالهای قانونی آموزش تبلیغات

مدیـران

ت امروز|
 | فرص
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به ازای هر فرد شاغل در ایران بیش از دو نفر بیکارند
 بررس��ی های ص��ورت گرفته توس��ط مرک��ز آمار 
ایران نش��ان می دهد در حال حاضر از جمعیت 78 
میلی��ون و 8۰۰ ه��زار نفری ای��ران، ۲۲ میلیون نفر 
ش��اغل هستند. به این ترتیب با اشتغال ۲7درصدی 
جمعیت ایران، به ازای هر فرد شاغل در ایران بیش 

از دو نفر فاقد شغل وجود دارند. 
این بدان معناس��ت که بار تأمین هزینه های ۳.۵ 
نف��ر در ایران - ش��امل یک فرد ش��اغل و ۲.۵ فرد 
بدون ش��غل - ب��ر عهده یک نفر اس��ت. از جمعیت 
7۹ میلی��ون نف��ری ای��ران ۵7 میلی��ون نف��ر هیچ 
فعالی��ت ش��غلی و اقتصادی در ح��ال حاضر ندارند. 
فع��ال نبودن این جمعیت به معنای عدم مش��ارکت 
اقتص��ادی این افراد نیس��ت، چرا که بخش��ی از این 
جمعیت را بیکاران و کسانی تشکیل می دهند که در 

جست وجوی کار هستند. 
 متغیر نس��بت کل جمعیت به تعداد ش��اغالن در 
س��ال های اوج درآمد نفتی ایران یعنی در سال های 
۱۳8۴ تا ۱۳۹۲ با ش��رایطی بدتر از قبل روبه رو شد 
به طوری که این نس��بت از سال ۱۳8۴ تا پایان سال 
۱۳۹۴ از حدود ۳.۳ به ۳.۵ رس��یده اس��ت و این به 
معنای دشواری در تأمین نیازهای خانوارها در ایران 

است. 
 متوس��ط این رقم در جهان حدود ۲.۳ نفر برآورد 
ش��ده و این در حالی است که کشورهای شرق آسیا 

مانند کره جنوبی و چین در این شاخص نسبت هایی 
پایین تر از متوسط جهانی را دارا هستند. 

برخ��ی کارشناس��ان بر ای��ن عقیده اند که رش��د 
در  ریش��ه  کش��ورها  ای��ن  اقتص��ادی  رعدآس��ای 
مش��ارکت باالی اقتص��ادی جمعیت آنه��ا دارد، هر 
چند سختکوش��ی این جمعیت نی��ز نکته مهمی از 
نظ��ر تحلیلگ��ران بین المللی تلقی می ش��ود. مرکز 
پژوهش ه��ای مجل��س پیش تر در گزارش��ی س��هم 
باالی جمعیت غیر فعال ایران از کل جمعیت و روند 
افزایش��ی آن به خصوص سهم غالب نیروی جوان و 
تحصیلکرده در بین جمعیت غیر فعال را هش��داری 
جدی برای بروز انواع نابسامانی های اجتماعی عنوان 
ک��رده بود.  بی��کاری یکی از مهم تری��ن بحران های 
کنونی و پیش روی اقتصاد ایران اس��ت، به طوری که 
بس��یاری از برنامه ریزی ها بر کاهش نرخ بیکاری در 

سال های آتی استوار است. 
بررسی ها نش��ان می دهد در صورت تحقق اهداف 
پیش بینی ش��ده و در بهترین حالت، تعداد بیکاران 
ای��ران در پای��ان ق��رن حاضر ح��دود ۵ میلیون نفر 
خواهد بود.  آخرین آمارها نش��انگر آن اس��ت که در 
ح��ال حاضر در حدود ۲ میلی��ون و 8۰۰ هزار بیکار 
در ایران وجود دارد که اگر ش��مار شاغالن ناقص به 
آنها افزوده ش��ود این رقم به ۴ میلیون و 8۰۰ هزار 

نفر می رسد. 

Telegram.me 
ForsatEmrooz
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ب��ه  سیاس��ی  فش��ارهای 
برای عدم  پاکس��تان  کش��ور 
گازی قرارداد  ش��دن   اجرایی 
  )IP( پاکس��تان   – ای��ران 
تاکن��ون نتیجه بخ��ش ب��وده 
اس��ت، به طوری ک��ه با وجود 
از  ای��ران  تعه��دات  اج��رای 
س��ویی و نیاز کشور پاکستان 
از س��وی دیگ��ر، ادامه اجرای 
این قرارداد در خاک پاکستان 
متوق��ف ش��ده اس��ت. از دید 
قرارداد  این  انرژی  تحلیلگران 
به  رغم بن بست های موجود، به 
دلیل کمبود گاز در این کشور 
و رفع بحران گازی، در نهایت 

می تواند اجرایی شود. 
اخی��را ب��ه دلی��ل بحران ها 
جامع��ه  گاز،  کمبوده��ای  و 
دولت  از  پاکس��تان  بازرگانان 
این کشور خواست به تعهدات 
خ��ود برای تکمی��ل خط لوله 
واردات گاز از ای��ران پایبن��د 
باش��د و هرچه سریع تر موانع 
اجرای این پ��روژه را برطرف 
کن��د. وزی��ر نف��ت و مناب��ع 
طبیعی پاکس��تان نی��ز اعالم 
کرده اس��ت که س��اخت خط 
لول��ه ص��ادرات گاز ای��ران به 
 ٢٠١٨ س��ال  ت��ا  پاکس��تان 
میالدی به پایان می رسد. این 
درحالی است با وجود نیاز این 
کشور،  س��اخت خط لوله این 
قرارداد در کش��ور پاکس��تان 
آغاز نشده و مسائل حاشیه ای 
و سیاس��ی مانع به س��رانجام 

رسیدن آن شده است. 
اگر تنش های سیاس��ی این 
ژئوپلتیک  مس��ائل  و  کش��ور 
مان��ع از اجرای��ی ش��دن این 
قرارداد نمی شد ، ایران باید از 
روزانه  )حوت( ٢٠١4،  مارس 
٢١ میلی��ون و 5٠٠هزار متر 
مکعب و س��االنه 7.٨میلیارد 
مترمکع��ب به پاکس��تان گاز 

صادر می کرد. 
ج��وک���ار،  محم�د ص�ادق 
عضو هی��أت علمی موسس��ه 
بین الملل��ی مطالع��ات انرژی 
و  گاز  نف��ت،  کارش��ناس  و 
امروز«  انرژی،  ب��ه »فرص��ت 
می گوید: آنچ��ه تاکنون مانع 
از تحق��ق اج��رای خ��ط لوله 
ایران و پاکستان شده، مسائل 

سیاس��ی بوده، اما ب��ه خوبی 
مش��خص اس��ت که از منظر 
اقتص��ادی حت��ی سیاس��ی و 
ایجاد امنیت این خط لوله به 
نفع پاکستان است، اما هر بار 
این کشور به دلیل حمایت از 
برخی کشورها، از به سرانجام 
این خط جلوگیری  رس��یدن 

می کند. 
کش��ور  حاض��ر  ح��ال  در 
پاکس��تان برای تامین کمبود 
را  متع��ددی  اقدام��ات  گاز 
انجام داده اس��ت. برای نمونه 
س��عی ک��رده می��زان مصرف 
گاز را کنت��رل کند به طوری 
که بخش عم��ده خودروهای 
گازس��وز را ب��ه خودروه��ای 
بنزین��ی تغییر ده��د یا اینکه 
واح��د ال ان ج��ی خ��ود را 
گس��ترش دهد ک��ه به همین 
منظور قراردادهای جدیدی با 

کشور قطر بسته است. 
عضو هیأت علمی موسس��ه 
بین الملل��ی مطالع��ات انرژی 
با بیان اینک��ه بخش صنعتی 
پاکس��تان ب��ه دلی��ل کمبود 
گاز ب��ا مش��کل مواجه ش��ده 
اس��ت، می افزاید: بازرگانان و 
صنعتگران پاکس��تان به دلیل 
کمبودهای موج��ود به دولت 
فش��ار آوردند تا کمبود گازی 

درکشور را تامین کند و برای 
حل این بحران باید خط لوله  
آی پ��ی عملیات��ی ش��ود، اما 
این کش��ور به دلی��ل حمایت 
از کش��ور عربس��تان، با وجود 
اینک��ه از منظ��ر سیاس��ی با 
نمی تواند  ندارد،  ایران مشکل 
این خط لوله را عملیاتی کند. 
ای��ن در حالی اس��ت که ایران 
اقدام��ات الزم را برای اجرایی 
ش��دن قرارداد صادرات گاز به 

پاکستان انجام داده است. 
پیش از این کشور پاکستان 
تحریم ه��ا را برای عدم اجرای 
ق��رارداد منعق��د ش��ده میان 
ایران و پاکس��تان در صادرات 
گاز بهان��ه کرده ب��ود و حتی 
ع��دم  راس��تای  در  آمری��کا 
اجرای��ی ش��دن این ق��رارداد 
9٠٠میلیارد  پرداخ��ت  وعده 
دالر را ب��ه ای��ن کش��ور داده 
بود که محقق نش��د،  اما امروز 
ک��ه تحریم ها برطرف ش��ده، 
مولفه ه��ای سیاس��ی دیگری 
مان��ع به س��رانجام رس��یدن 
قرارداد گازی ایران و پاکستان 
ش��ده است. پاکستان به دلیل 
وخامت اوضاع سیاس��ی میان 
جان��ب  عربس��تان،  و  ای��ران 
عربس��تان را گرفته و مسائل 
ف��دای  را  اقتص��ادی کش��ور 

حمایت ه��ای سیاس��ی کرده 
است. 

تحلیلگر  و  کارش��ناس  این 
بین المللی انرژی با بیان اینکه 
دولت پاکستان خود را مشتاق 
نش��ان می دهد تا از پرداخت 
جریمه معاف ش��ود، می گوید: 
غیر از  سیاس��ی ای  مولفه های 
فش��ار آمریکا وج��ود دارد که 
مان��ع از آن می ش��ود دول��ت 
گازی  کمب��ود  پاکس��تان 
کش��ورش را تامی��ن کند و با 
توجه ب��ه چالش میان ایران و 
عربستان چش��م انداز صادرات 
گاز ایران به پاکس��تان مبهم 
اس��ت و نمی ت��وان امی��دوار 
ب��ود که ای��ن ق��رارداد گازی 
اجرایی ش��ود،  کوتاه مدت  در 
اما با توج��ه به اینکه صادرات 
گاز از طریق خ��ط لوله برای 
این کش��ور مق��رون به صرفه 
اس��ت و خ��ط لول��ه تاپی به 
دلی��ل معض��ل نب��ود امنیت 
به زودی عملیاتی نخواهد شد، 
از ای��ن رو پیش بینی می کنم 
این ق��رارداد در میان مدت به 

سرانجام برسد. 
ام��ا در مقابل این اظهارنظر 
عضو  بهروزی ف��رد،  مرتض��ی 
موسس��ه  علم��ی  هی��أت 
بین الملل��ی مطالع��ات انرژی 

ضم��ن مخالفت ج��دی برای 
صادرات گاز ایران به پاکستان 
می گوید: این کش��ور تاکنون 
چندی��ن مرتب��ه اج��رای این 
قرارداد را ب��ه تعویق انداخته 
ب��رای  نبای��د  ای��ران  اس��ت. 
ص��ادرات گاز به این کش��ور 
اص��رار کن��د و می تواند روی 
به س��ایر کشورهای  صادرات 

همسایه تمرکز داشته باشد. 
وی می افزای��د: ب��ه دلی��ل 
نبود امنیت و سیاس��ی کاری 
در این کش��ور، ب��ه صراحت 
می توان گفت پاکستان گزینه 
خوبی نیس��ت و ب��ا توجه به 
حمایت ه��ای سیاس��ی ای��ن 
کش��ور از کش��ورهایی که از 
منظ��ر سیاس��ی با ای��ران در 
تنش هس��تند،  معتقدم اصرار 
طرف ایرانی برای به سرانجام 
رساندن این خط لوله بی فایده 

است. 
بهروزی ف��رد ب��ر ای��ن باور 
اس��ت که ش��اید در آینده به 
صنعتی  بخ��ش  فش��ار  دلیل 
و اقتص��ادی و آرام تر ش��دن 
این خط  سیاس��ی  وضعی��ت 
اجرایی شود، اما به دلیل نبود 
امنی��ت داخلی ای��ن خط در 

درازمدت دوام نخواهد آورد. 
دراین خصوص م�ص�ط�فی 
ارشد  کارشناس  شریف النبی، 
بازار بین الملل��ی نیز به اتمام 
خوش بی��ن   IP لول��ه  خ��ط 
نیس��ت و به »فرصت امروز« 
می گوید: دولت پاکس��تان در 
حفظ امنیت خط لوله  آی پی 
اقتداری ن��دارد از ای��ن رو با 
وج��ود تمایل از س��وی دولت 
براساس نیاز داخلی نمی توان 
امیدوار بود که این خط برای 
این کشور آورده داشته باشد. 
وی با اش��اره به فشارهای 
خارجی  کش��ورهای  برخ��ی 
ب��رای  آمری��کا  جمل��ه  از 
 نهایی نش��دن خ��ط لوله گاز 
پاکستان، می افزاید:   – ایران 
نف��وذ  تح��ت  پاکس��تان، 
عربس��تان است و از آنجا که 
روابط میان ایران و عربستان 
در ش��رایط عادی قرار ندارد 
از این رو وع��ده جدید برای 
به پایان رسیدن این خط در 
شرایط سیاسی کنونی دور از 

انتظار است. 

کشور پاکستان به گاز ایران نیاز دارد

خط لوله »آی پی« قربانی مسائل سیاسی 

بین الملل شرکت  امور   مدیر 
ملی نفت ایران از پایان فروش 
میعان��ات ذخی��ره ش��ده ایران 
در ماه ه��ای آین��ده خبر داد و 
میعانات  اعظ��م  بخ��ش  گفت: 
نفت��ی پس گرفته  گازی متهم 
شد که به تدریج آن را خواهیم 

فروخت. 
در  قمص��ری  سیدمحس��ن 
گفت وگو با ش��انا ب��ا بیان این 
مطل��ب اظه��ار ک��رد: می��زان 
گازی  میعان��ات  ص��ادرات 
ایران روزانه ٦٠٠ هزار بش��که 
این  تولید  اس��ت در حالی که 
بش��که  ه��زار   5٣٠ محص��ول 
به تدری��ج  بنابرای��ن  اس��ت 
میعانات ذخیره ش��ده فروخته 

خواهد شد. 
ب��ه گفته قمص��ری، هم اکنون 
١٠٠ هزار بش��که میعانات گازی 
نی��ز در داخ��ل کش��ور مصرف 

می شود. 
درب��اره  ادام��ه  در  قمص��ری 
زنجانی  بابک  نفتی  محموله های 
هم ب��ا بی��ان اینکه ای��ن متهم 
نفتی س��ه ن��وع محمول��ه نفتی 
داشته است، اظهار کرد: وضعیت 
محمول��ه نفت ک��وره این متهم 
نفتی مش��خص نیست و یکی از 
مواردی اس��ت که در پرونده اش 

وجود دارد. 
وی با بیان اینکه محموله نفت 
خام را توانس��تیم پ��س بگیریم، 
درب��اره میعانات گازی هم گفت: 
در  گازی  میعان��ات  از  بخش��ی 
اختیار خودش بود که مش��خص 
نیس��ت با آنها چکار کرده است 
اما بخش اعظم میعانات گازی را 
پس گرفت��ه و به تدریج خواهیم 

فروخت. 

غالب قراردادهای فروش نفت 
ایران فوب است

ش��رکت  بین الملل  امور  مدیر 
مل��ی نفت ایران درب��اره قرارداد 
گف��ت:  ای��ران  نف��ت  ف��روش 
بیش��تر قراردادهای فروش نفت 
ای��ران به ص��ورت فوب اس��ت و 
منتها  نداریم،  قراردادهای سیف 
محموله ه��ای ک��ه در مقصد به 
داده می ش��ود  تحویل  خری��دار 

هزینه آن دریافت می شود. 
تحویل  ف��وب  قراردادهای  در 
کاال در عرش��ه کش��تی در مبدأ 
اس��ت. فروش��نده وقتی کاال را 
از روی ن��رده کش��تی عبور داد 
ریسک خود را خاتمه داده است. 
هزین��ه حمل و بیم��ه با خریدار 
اس��ت. طبق عقد قرارداد، حمل 
از بندر، تحویل و بیمه و بازرسی 

با خریدار است. 
هزین��ه  س��یف،  ق��رارداد  در 
حمل و بیمه با فروش��نده است 
همچنین عقد ق��رارداد حمل و 

بیمه نیز با فروشنده است. 

نفتکش های  ظرفیت  قمصری 
ایران را برای صادرات نفت کافی 
ندانست و گفت: با هماهنگی های 
انجام ش��ده بخشی از مشتریان، 
نفت را با کشتی های خود حمل 
می کنن��د، در واق��ع هم اکن��ون 
ایرانی  ترکیب��ی از کش��تی های 
و خارج��ی نفت ای��ران را حمل 

می کنند. 
ش��رکت  بین الملل  امور  مدیر 
ملی نف��ت ایران با بی��ان اینکه 
ک��ه  اس��ت  ای��ن  تالش م��ان 
نفتکش ه��ای ای��ران ب��ه حالت 
تحریم ه��ا  از  قب��ل  و  ع��ادی 
برگردند، یادآور ش��د: در دوران 
تحریم نفتکش ه��ای ایرانی یک 
س��ر بار بودند و اگ��ر محموله ای 
را حمل می کردند در بازگش��ت 

خالی بودند. 
وی دو سر بار شدن نفتکش ها 
را برای کاه��ش هزینه های آنها 
ضروری دانس��ت و با بیان اینکه 
برای دریاف��ت کالس انجام این 
کارها الزم است، افزود: بنابراین 

بای��د ت��الش کنی��م بخش��ی از 
ایران��ی  نفتکش ه��ای  ظرفی��ت 
را خال��ی کنی��م تا آنه��ا بتوانند 
ب��ه انج��ام فعالی��ت بین المللی 

بپردازند. 

کاهش واردات بنزین
ص��ادرات  درب��اره  قمص��ری 
فرآورده ه��ای نفت��ی اظهار کرد: 
ص��ادرات نفت ک��وره هم اکنون 
٢ میلی��ون تن در ماه اس��ت که 
رک��ورد جدید در ص��ادرات این 

فرآورده محسوب می شود. 
وی صادرات نفت گاز را بیش 
از 5٠٠ ه��زار ت��ن در ماه عنوان 
ک��رد و با بیان اینک��ه امیدواریم 
بتوانیم ای��ن می��زان را افزایش 
دهیم، درباره صادرات ال پی جی 
هم گفت: هم اکنون ماهانه ١4٠ 
ت��ا ١5٠ ه��زار ت��ن ال پی ج��ی 
صادر می کنی��م. البته ال پی جی 
عرضه کنن��دگان متفاوتی دارد و 
عالوه بر امور بین الملل ش��رکت 
ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز 

و شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
نیز آن را صادر می کنند. 

به گفته مدی��ر امور بین الملل 
ش��رکت ملی نفت ایران، با وارد 
مدار شدن فازهای جدید پارس 
ال پی ج��ی  ص��ادرات  جنوب��ی، 

افزایش می یابد. 
وی در پاس��خ به سوالی درباره 
واردات بنزی��ن هم با اش��اره به 
 ١٢ از  بنزی��ن  واردات  اینک��ه 
میلیون لیتر ش��روع ش��د و به 9 
میلی��ون کاهش پیدا کرد، گفت: 
قرار اس��ت این می��زان در نیمه 
دوم امس��ال به هف��ت میلیون و 
5٠٠ هزار لیتر کاهش پیدا کند. 

مذاکره نیکو با متقاضیان 
سوآپ

قمص��ری درباره س��وآپ نفت 
خام هم با بیان اینکه زیرساخت 
و زمین��ه س��وآپ آماده اس��ت، 
افزود: البته تاکید برای س��وآپ 
این اس��ت که س��وآپرها بتوانند 
نفت خام را خودش��ان به فروش 

برسانند. 
وی با اشاره به اینکه هم اکنون 
ب��رای دریاف��ت س��هم از ب��ازار 
آس��یا رقاب��ت فش��رده ای بی��ن 
دارد،  وجود  نفت  تولید کنندگان 
سوآپ  مس��ئولیت  کرد:  تصریح 
هم اکنون با ش��رکت نیکو است 
و این ش��رکت در حال مذاکره با 

متقاضیان است. 
نفت  نوع  قراردادهای س��وآپ 
خ��ام و ف��رآورده، قراردادهای��ی 
اس��ت ک��ه ب��ه موج��ب آن، دو 
طرف متعهد می شوند نفت خام 
یا فرآورده های نفت��ی خود را با 
اختالف  هزینه  دریافت/پرداخت 

کیفی معاوضه کنند. 

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران: 

فروش میعانات گازی ذخیره شده ایران چند ماه آینده به پایان می رسد

صادرات

نفت

میعانات

آب

سخنگوی دولت: 
شرکت ها و پیمانکاران نفتی در 

داخل ایران تحریم نیستند
س��خنگوی دولت با بی��ان اینکه ما هی��چ یک از 
تحریم ه��ای ظالمانه را به رس��میت نمی شناس��یم، 
گفت: هم اکنون هیچ ش��رکت و پیمان��کار نفتی در 
داخل ایران از سوی بانک های کشور تحریم نیست. 
به گ��زارش ش��انا، محمدباقر نوبخت، س��خنگوی 
دولت، دیروز در نشس��ت خبری با بیان اینکه دولت 
هیچ ی��ک از تحریم هایی را که بدخواهان علیه ملت 
ایران تحمیل کرده اند به رسمیت نمی شناسد، گفت: 
اینکه گفته می ش��ود برخی ش��رکت ها و پیمانکاران 
نفت��ی به دلی��ل تحریم های خارج��ی در داخل نیز 

تحریم هستند، صحت ندارد. 
وی اف��زود: اگر یک نهاد یا ش��خصیت حقیقی یا 
حقوقی به دالیل غیر هسته ای هنوز از طرف کشورها 
و ش��رکت های خارجی تحریم باش��د، م��ا آن را به 
رس��میت نمی شناس��یم، اما اگر این شرکت بخواهد 
با طرف خارجی ال سی باز کند ممکن است شرکت 
خارجی ال س��ی را قبول نکند، اما همان ش��رکت و 
پیمانکار در داخل کشور با محدودیتی مواجه نیست. 
نوبخت در پاس��خ به این سوال که چرا برخی افراد 
در داخ��ل ب��ا قراردادهایی نظی��ر قراردادهای نفتی 
مخالفت می کنند، تصریح کرد: به برخی هرچه گفته 
شود که قراردادهایی نظیر قراردادهای نفتی اصالح 
شده اند، باز عنوان می کنند هنوز مشکلی وجود دارد 
و نظر ما تامین نش��ده است، ما چطور باید نظر آنها 

را تامین کنیم؟ 
وی همچنی��ن به موضوع خروج پتروش��یمی ها از 
بورس اشاره کرد و گفت: دولت موضعی در این مورد 
ندارد و موافق خروج پتروشیمی ها از بورس نیست. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 
سهم مناطق محروم و نفتخیز از 

درآمد نفت افزایش می یابد

رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اس��المی گفت: با تصویب مجلس ش��ورای اس��المی 
س��هم مردم مناطق نفتخی��ز و محروم از درآمدهای 

نفتی از ٢ درصد به ٣درصد افزایش می یابد. 
غالمرض��ا تاجگردون در گفت وگو ب��ا ایرنا اظهار 
داش��ت: یک س��وم از این اعتبار متعل��ق به مناطق 
نفتخیز و دوس��وم متعلق به مناطق توس��عه نیافته 

است. 
وی افزود: با توجه به اینکه ش��ورای نگهبان نیز از 
این مصوبه ایرادی نگرفته، امید است این الیحه پس 

از انجام مراحل قانونی اجرایی شود. 
تاجگ��ردون بیان ک��رد: همچنین ط��رح معافیت 
مالیاتی برای واحده��ای صنعتی، معدنی و خدماتی 
در اس��تان هایی که نرخ بیکاری آنها باالس��ت، اجرا 

می شود. 
وی ادام��ه داد: ب��ا اجرایی ش��دن ای��ن مصوبات، 
سرمایه گذاری در مناطق با بیکاری باال مانند مناطق 

آزاد خواهد شد. 
رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اس��المی با اش��اره به توجه دولت به ت��وازن مناطق 
و عدال��ت اجتماعی در تمام نقاط کش��ور ابراز کرد: 
اجرای ای��ن طرح ها نقش اثرگ��ذاری در تحقق این 

امر دارد. 
تاجگردون با اش��اره ب��ه آثار آالیندگی ناش��ی از 
تاسیسات نفتی بر سالمت مردم این مناطق و تفاوت 
نرخ بیکاری ١١درصدی کش��ور با برخی اس��تان ها 
مانن��د کهگیلویه و بویراحمد افزود: عملیاتی ش��دن 

این طرح ها گره گشای برخی مشکالت مردم است.

با افزایش ٧٦درصدی صادرات میعانات گازی
درآمد نفتی کشور حدود ٣میلیارد 

دالر افزایش یافت
 مدیرعامل س��ازمان منطقه ویژه اقتص��ادی انرژی 
پارس از افزایش 7٦درصدی صادرات میعانات گازی از 
این منطقه در پنج ماه نخست امسال خبر داد و گفت: 
از مح��ل صادرات بیش از 7میلیون تن میعانات گازی، 

حدود ٣میلیارد دالر درآمد عاید کشور شده است. 
مهدی یوس��فی به ش��انا گفت: صادرات میعانات 
گازی در پنج ماه نخست امسال 7میلیون و ١44هزار 
و ٣٨9 ت��ن بوده که از مح��ل صادرات این محصول 
در بازه زمانی یاد ش��ده ٢میلی��ارد و 9٢١میلیون و 
٦٠٣هزار و 99٨دالر د آمد عاید کشور شده است. 

وی همچنی��ن مجموع ص��ادرات کاالی غیر نفتی و 
میعانات گازی را 7میلیارد و 4٠٠ میلیون دالر در پنج 
ماه نخست امسال عنوان و اظهار کرد: صادرات کاالها و 
محصوالت تولیدی منطقه در بازه زمانی یادشده نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته ٣٦درصد افزایش یافت. 
مدی��ر عام��ل س��ازمان منطق��ه وی��ژه اقتصادی 
انرژی پارس، ارزش ص��ادرات کاالهای غیر نفتی در 
ب��ازه زمانی یادش��ده را 4میلی��ارد و 554میلیون و 
9٣9ه��زار و ١7٦دالر عنوان ک��رد و افزود: در پنج 
ماه نخس��ت امسال ٨میلیون و ٢١5هزار و 5٣٢ تن 
کاالهای غیر نفتی متش��کل از ه��وی اند، پلی اتیلن 
س��بک و س��نگین، دی اتیلن گالیک��ول، مونو و تری 
اتیلن گالیکول، کود اوره، بوتان، پروپان، پارازایلین، 
س��یمان و متانول به مقصد ٢9کشور مختلف صادر 
ش��ده که این حجم از کااله��ای تولیدی و صادراتی 
منطقه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4٠درصد 

افزایش نشان می دهد. 

معاون وزیر نیرو در گفت وگو با ایرنا عنوان کرد 
تصویب کاهش یک میلیارد 

مترمکعب برداشت از آب های 
زیرزمینی در سال 95

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: 
مطابق برنامه ریزی انجام شده، امسال در قالب مقوله 
»اقتصاد مقاومتی« قرار است یک میلیارد مترمکعب 
از حجم برداش��ت کنونی آب های زیرزمینی کاهش 
یاب��د.  »علیرضا دائم��ی« در گفت وگو با ایرنا افزود: 
س��االنه ت��ا 9 میلی��ارد مترمکعب بی��ش از ظرفیت 
اکولوژیکی از منابع آب زیرزمینی کش��ور استفاده و 

برداشت می شود. 
به گفته این مس��ئول، در س��ه دهه گذش��ته ١5٠ 
میلیارد مترمکعب از منابع راهبردی آب های زیرزمینی 
بی��ش از توان اکولوژیک مصرف ش��د که بخش��ی از 
آن ناش��ی از بروز خشکس��الی ها، توسعه فعالیت های 
کشاورزی، شهرنشینی و توسعه ساخت و سازها بود. وی 
اضافه کرد: این امر چالش هایی مانند فرونشست زمین، 
عمیق ش��دن چاه ها برای دستیابی به آب و شور شدن 

آب ها را به دنبال داشته است. 
دائمی ی��ادآوری کرد: طرح احیا و تعادل بخش��ی 
آب ه��ای زیرزمینی با توجه به مصوبه ش��ورای عالی 
آب به اقدام مش��ترک وزارتخانه های کش��ور، جهاد 
کش��اورزی، راه و شهرس��ازی و صنع��ت، مع��دن و 
تجارت و همچنین س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کش��ور نیاز دارد که با همراه��ی وزارت نیرو باید در 

زمینه مدیریت مصرف آب پیاده شود. 
وی ادامه داد: براس��اس این طرح، پارسال 475 
میلیون مترمکع��ب از منابع آب زیرزمینی کنترل 
ش��د. در چهار س��ال آینده نیز بای��د ١١ میلیارد 
از ٢٠ س��ال ١١٠ میلی��ارد  مترمکع��ب و پ��س 
مترمکعب اضافه برداش��ت از منابع آب زیرزمینی 

کنترل شود. 
مع��اون برنامه ریزی و امور اقتص��ادی وزیر نیرو 
بی��ان داش��ت: در ای��ن ط��رح دول��ت در مجموع 
٨ه��زار میلی��ارد ری��ال اعتب��ار ب��رای حفاظت از 
آب ه��ای زیرزمین��ی و آب ه��ای س��طحی متصل 
ب��ه آنه��ا پیش بینی ک��رده و طرح های��ی همچون 
نصب کنتوره��ای حجمی و هوش��مند، نظارت بر 
دس��تگاه های حفاری، شناسایی چاه های غیرمجاز 

و... در نظر گرفته است. 
دائم��ی اضاف��ه کرد: ب��رای کاهش ی��ک میلیارد 
مترمکعب��ی از حج��م برداش��ت کنون��ی آب ه��ای 
زیرزمینی امس��ال 57 هزار کنتور هوشمند و 7هزار 
کنت��ور حجم��ی در حال نصب ب��وده و بیش از یک 
هزار نقطه از آب های سطحی کشور به سیستم های 

اندازه گیری تجهیز شده است. 

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در 
مشهد خبر داد 

تالش برای ذخیره یک میلیارد متر 
مکعب آب زیرزمینی 

مدیرعام��ل ش��رکت مدیریت مناب��ع آب ایران 
گفت: در گذش��ته س��االنه ٣ تا 4 هزار حلقه چاه 
غیرمجاز در کش��ور مسدود می شد که امسال این 
میزان به ٢٠ هزار حلقه چاه می رس��د و می توانیم 
یک میلی��ارد مترمکع��ب آب زیرزمینی را مدیریت 

کنیم. 
به گزارش ایلنا، »محمد حاج رسولی ها« در مشهد 
در جمع خبرنگاران با اش��اره ب��ه افزایش اعتبارات 
تعادل بخش��ی آب در دول��ت یازدهم با هدف حفظ 
مناب��ع آب زیرزمین��ی اظهار ک��رد: به همین منظور 
٨٠٠ گروه کش��ت و بازرس��ی در دشت های مختلف 

کشور در حال اجراست. 
مش��اور وزیر نیرو یادآور شد: خراسان رضوی یکی 
از اس��تان ها در کش��ور است که بیش��ترین کسری 
مخزن آب های زیرزمینی در سطح کشور را به خود 

اختصاص داده است. 
وی با اش��اره به اقدام های انجام ش��ده در راستای 
تعادل بخش��ی منابع آبی کشور گفت: در این دولت 
اقدامات��ی مانند پرکردن چاه ه��ای غیرمجاز و نصب 
کنتورهای هوش��مند آب و برق رش��د چش��مگیری 

داشته است. 
حاج رس��ولی ها ادامه داد: در س��ال جاری و سال 
گذشته میزان اعتبارات تعادل بخشی آب در استان 
خراس��ان رض��وی ٢٢٠ میلیارد ریال تعیین ش��ده 
اس��ت، در حالی که این میزان در س��ه سال گذشته 

١١ میلیارد ریال بود. 
وی ادامه داد: در زمینه نصب کنتورهای هوشمند 
نیز امس��ال عملی��ات نص��ب 5٠هزار ع��دد کنتور 
هوش��مند آب و ب��رق در حال انجام اس��ت که این 
میزان در س��ال های گذشته بین 4 تا 5 هزار کنتور 

بوده است. 
ای��ن مقام مس��ئول بیان کرد: کس��ری منابع آبی 
در سطح کش��ور س��االنه 5 میلیارد و 7٠٠ میلیون 
مترمکعب برآورد می شود که طبق برنامه ریزی انجام 
شده تا پایان برنامه شش��م می توانیم این کسری را 

جبران کنیم.
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3 تولید، تجارت، خدمات

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
مع��ادن و کش��اورزی ته��ران 
در هجدهمی��ن جلس��ه هیأت 
نماین��دگان اتاق تهران از دولت 
خواست موضوع الحاق ایران به 
FATF ه��ر چه زودتر اجرایی 
ش��ود. مسعود خوانساری گفت: 
مسئول اجرای این قانون وزارت 
امور اقتصاد و دارایی است، ولی 
متاس��فانه در روزهای گذش��ته 
ای��ن مس��ئله هم مانن��د دیگر 
موارد گرفتار مس��ائل حاشیه ای 
و سیاسی شده است و امیدواریم 
هرچه زودتر دولت بتواند بحث 
شفاف سازی را انجام دهد و این 
موضوع اجرایی شود. مقام ارشد 
ات��اق تهران توضیح داد: یکی از 
مقررات بین المللی که در زمان 
تحریم برقرار ش��د بحث مبارزه 
با پولشویی و ضد تروریسم بود 
که خوشبختانه مجلس در سال 
94 الحاق به آن را مصوب کرد و 
همان س��ال هم شورای نگهبان 
آن را تایی��د ک��رد. خوانس��اری 
ای��ران و کره ش��مالی را دارای 
بدتری��ن رتبه ه��ا در این مورد 
دانس��ت و گفت: م��ا امیدواریم 
ب��ا تالش��ی ک��ه دول��ت انجام 
می ده��د، از ای��ن رتب��ه رهایی 
پی��دا ک��رده و هرچه س��ریع تر 
ارتب��اط م��ا ب��ا س��ایر بانک ها 
برقرار ش��ود تا بخش خصوصی 
بتواند س��رمایه گذاری خارجی 
را بیش از گذش��ته جذب کند. 
خوانس��اری در بخ��ش دیگری 
از س��خنانش به ش��اخص های 
اقتص��ادی کش��ور پرداخ��ت و 
با اش��اره به س��ه نکت��ه، توجه 
نماین��دگان بخش خصوصی و 
دول��ت را به افزای��ش احتمالی 
تورم و دورقمی شدن آن جلب 
ک��رد. او افزای��ش بدهی دولتی 
را ب��ه سیس��تم بانکی در فصل 
اول اقتص��ادی امس��ال، حدود 
16 ه��زار میلیارد تومان عنوان 
ک��رد و آن را روی پای��ه پول��ی 
تاثیر گذار دانس��ت. خوانساری 
در م��ورد دیگ��ری ب��ه حج��م 
نقدینگ��ی و اثرات آن پرداخت. 
او گفت: حجم نقدینگی نسبت 
به اس��فند 94 حدود 4/2درصد 
رشد داش��ته است. سپرده های 
بانکی سومین موضوعی بود که 
خوانس��اری به آن اشاره کرد. او 
توضیح داد: س��هم سپرده های 
کوتاه مدت در سال 95 افزایش 
قابل توجهی داشته و در عوض 
س��هم س��پرده های بلند م��دت 
بس��یار کاهش پیدا کرده و این 
نشان دهنده تاثیر بخش نامه ها و 
کاهش سود سپرده ها است؛ این 
سه عامل به صورت کلی ممکن 
است در ارتباط با افزایش دوباره 

تورم کمی نگران کننده باشند. 
رئی��س بزرگ تری��ن تش��کل 
بخ��ش خصوصی کش��ور گفت: 
دول��ت در س��ه س��ال گذش��ته 
تالش های بسیاری برای کاهش 
ن��رخ تورم و رس��اندن آن به زیر 
10 درص��د و تک رقمی ش��دن 
آن انج��ام داده اس��ت ولی حاال 
ممکن اس��ت در ش��ش ماه دوم 
این عدد افزایش یابد و ما دوباره 
ش��اهد تورم دورقمی باشیم، در 
این شرایط انتظار داریم دولت با 
اقداماتی که انجام می دهد جلوی 
افزای��ش احتمالی رش��د تورم را 
بگیرد و ما شاهد این نباشیم که 

تورم مجددا دورقمی شود. 
خوانس��اری رشد فصل اول 
اقتصادی کش��ور را 4/4 درصد 
عن��وان ک��رد و گف��ت: اگرچه 
اقدام��ات خوبی صورت گرفته 
است و در همین ماه نیز توافقی 
با آلمانی ها انجام ش��د تا س��ه 
بانک س��ینا، پارس��یان و بانک 
خاورمیانه در این کشور شعبه 
راه ان��دازی کنن��د و ارتباطاتی 
ه��م با برخ��ی بانک های دیگر 
برقرار ش��ده است ولی مشکلی 
که هنوز وجود دارد بحث نقل 
و انتق��االت پ��ول اس��ت. او در 
بخش دیگری از س��خنان خود 
درباره اصالحیه بودجه س��ال 
1395 گف��ت: ای��ن اصالحیه 
که 15 ش��هریورماه در مجلس 
تصویب شد، چهار تبصره عمده 
داشت؛ نخست تبصره ای است 
ک��ه ب��ه دولت اج��ازه می دهد 
بدهی های خ��ود را به بانک ها 
تهات��ر کند؛ امیدواریم این امر 
به افزایش تس��هیالت ش��بکه 
نقدینگ��ی  تامی��ن  و  بانک��ی 
بخش خصوصی توسط بانک ها 
کم��ک کند. رئیس اتاق تهران 
گف��ت: تبص��ره 36 اصالحیه 

نیز به دولت اجازه داده اس��ت 
40هزار میلی��ارد تومان اوراق 
مش��ارکت منتش��ر کن��د که 
امیدواری��م از این طریق دولت 
بتواند بخشی از مطالبات بخش 
خصوص��ی را پرداخ��ت کن��د. 
خوانس��اری ادامه داد: براساس 
این اصالحیه، دولت اجازه دارد 
80 ه��زار میلیارد ریال )8هزار 
میلی��ارد توم��ان( اوراق خزانه 
ب��رای بیمه س��المت منتش��ر 
کند که از این طریق بخش��ی 
از مطالب��ات بخ��ش خصوصی 
 فع��ال در ای��ن زمینه پرداخت 

خواهد شد. 
رئی��س اتاق تهران به تبصره 
38 قان��ون اصالحی��ه بودج��ه 
اش��اره کرد و گفت: براس��اس 
ای��ن تبص��ره، دولت اجازه دارد 
مبلغ 5میلیارد دالر از روس��یه 
زیربنای��ی  پروژه ه��ای  ب��رای 
و انرژی ه��ای ن��و تس��هیالت 
دریاف��ت کند. خوانس��اری در 
از س��خنان  دیگ��ری  بخ��ش 
خ��ود درب��اره م��اده 34 قانون 
رف��ع موانع تولی��د توضیح داد: 
یک��ی از مش��کالت این بخش، 
این اس��ت که بازگش��ت ارزش 
افزوده پرداختی برای کاالهای 
صادراتی با تاخیر انجام می شود؛ 
براس��اس م��اده 34 قانون رفع 
موان��ع تولید، ارزش افزوده باید 
ظرف یک ماه برگش��ت می شد 
ام��ا با آیین نامه ای که برای این 
قانون نوش��ته ش��د، این امر به 
ط��ور عملی اجرایی نمی ش��د. 
ب��ه گفت��ه او، ای��ن موضوع در 
ش��ورای صادرات مطرح ش��د و 
پیش بین��ی می ش��ود در هفته 
ج��اری نهای��ی ش��ود و به این 
ترتی��ب بخش��نامه ای که س��ه 
س��ال دچار مش��کل بود، حل و 

فصل می شود. 

پیشنهادات کمیسیون 
صنعت برای برنامه ششم 

در بخش دیگری از نشس��ت 
رئی��س  نماین��دگان،  هی��أت 
کمیس��یون صنعت پیشنهادات 
ای��ن کمیس��یون را برای برنامه 
ششم توسعه مطرح کرد. مهدی 
پورقاضی با ارائه پیشنهاد تدوین 
استراتژی توسعه صنعتی گفت: 
دولت با تش��کیل ستادی شامل 
س��ازمان های  و  وزارتخانه ه��ا 
مرتبط با امر توس��عه صنعتی و 
نیز تشکل های صنعتی و معدنی 
و نمایندگان اتاق های بازرگانی 
و صنای��ع و معادن کش��اورزی 
ایران و کارشناس��ان اقتصادی 
مس��تقل و به راهب��ری وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت اقدام 
ب��ه تدوی��ن راهبرد اس��تراتژی 
 توس��عه صنعتی کش��ور توسعه 

کند. 
او توصی��ه کرد ک��ه دولت تا 
پایان سال اول برنامه نسبت به 
تصوی��ب و اجرایی کردن قانون 
تش��کیل وزارت صنعت، معدن 
کوچک س��ازی  و  تج��ارت  و 
س��ازمان ها و نهاده��ای مرتبط 
با صنعت و معدن کش��ور اقدام 
کند. راه اندازی مراکز رتبه بندی 
اعتب��اری ش��رکت ها و ثب��ت و 
ارزش گ��ذاری وثیقه های بانکی 
خصوصی با مش��ارکت بانک ها 
حداکثر تا پایان سال دوم برنامه 
توس��ط بان��ک مرکزی و وزارت 
اقتص��اد دیگر پیش��نهاد او بود. 
پورقاضی ادامه داد: قوه قضاییه 
و وزارتخانه های دادگس��تری و 
ام��ور اقتصادی و دارایی موظف 
هستند تا پایان سال اول برنامه 
نس��بت به پیشنهاد سازوکاری 
ب��رای ایجاد نه��ادی برای حل 
مش��کل قرارداده��ا، خ��ارج از 
دادگاه و بهب��ود فرآیند مصالحه 

و مذاک��ره بنگاه های طرف دعوا 
ب��ه منظور کاه��ش زمان بندی 
حل و فص��ل مش��کل و تصویب 
آن در هی��أت وزیران یا مجلس 

شورای اسالمی اقدام کنند. 
وی گف��ت: همچنی��ن ق��وه 
ب��ا  اس��ت  موظ��ف  قضایی��ه 
همکاری وزارت اقتصاد نس��بت 
به ارائه پیشنهادی باهدف ایجاد 
نهادی برای پاس��خگویی سریع 
)کمت��ر از 10 روز( ب��ه م��وارد 
نکول ق��رارداد )تخلف از موارد 

قراردادی( اقدام کند. 
پورقاضی،  دیگ��ر  پیش��نهاد 
ممنوعیت هر نوع قیمت گذاری 
بر کاالها و خدمات توسط دولت 
اس��ت، مگر در م��ورد کاالهای 
انحص��اری و یاران��ه ای ک��ه ب��ا 

تشخیص شورای رقابت بود. 
گف��ت:  ادام��ه  پورقاض��ی 
جلوگی��ری از حض��ور نهادهای 
دولتی، نظامی و شبه نظامی در 
فعالیت های بنگاهداری و رقابت 
ب��ا بخش خصوصی و همچنین 
بهبود و گس��ترش سیستم های 
اطالع رس��انی و نظ��ام جام��ع 
آم��ار و اطالع��ات ب��رای ارائ��ه 
اطالع��ات به روز و دقیق درباره 
ظرفیت اش��تغال، میزان تولید 
واحده��ای صنعتی در حال کار 
و واحدهای در دس��ت س��اخت 
یا توس��عه به س��رمایه گذاران از 
دیگر پیشنهادهاست.  پورقاضی 
افزود: همچنین اخذ عوارض از 
ص��ادرات کاال و خدم��ات به هر 
عنوان )تنظیم بازار داخلی و...( 
ب��ه جز درباره کاالهای یارانه ای 
و مواد اولیه خام ممنوع ش��ود. 
و دیگ��ر اینکه برنامه الزم برای 
تامی��ن مناب��ع مالی الزم جهت 
تکمی��ل زیربناه��ای فعالی��ت 
واحدهای صنعتی در شهرک ها 
و نواح��ی صنعتی و نیز مناطق 
معدن��ی حداکثر در س��ال اول 

برنامه ارائه شود. 
آزادس��ازی قیمت حامل های 
ان��رژی و تعیی��ن قیم��ت آنها 
بین المللی  قیمت های  براساس 
)ی��ا منطق��ه ای( با توجه به نرخ 
آزاد ارز، عضوی��ت در س��ازمان 
جهانی تجارت، امکان اس��تفاده 
ه��ر چن��د س��هل تر بنگاه های 
ارزی  تس��هیالت  از  صنعت��ی 
صن��دوق توس��عه مل��ی دیگر 
پیش��نهادات ای��ن کمیس��یون 

برای برنامه ششم بود. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، 
هجدهمی��ن نشس��ت هی��أت 
نماین��دگان اتاق ته��ران صبح 
روز گذش��ته ب��ا حضور اعضای 
ای��ن ات��اق برگ��زار ش��د و اتاق 
گزارش های یک ماهه گذش��ته 

را ارائه کرد. 

رئیس اتاق تهران: 

الحاق ایران به»اف ای تی اف« اقتصادی است نه سیاسی

آمارسازی برخی شرکت های تولیدکننده 
فوالد در چند س��ال اخیر، موضوعی است 
که از س��وی بعضی فع��االن صنعت فوالد 
مطرح می ش��ود. به اعتقاد کارشناسان این 
صنعت، این شرکت ها به دنبال بهتر نشان 
دادن ش��رایط تولید و کارخانه هس��تند تا 
با دریافت امتیاز بیش��تر از این راه، س��هم 
بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند. 
احم��د دنیا ن��ور، عضو انجمن ف��والد، این 
موضوع را تایید می کن��د و در گفت وگوی 
زی��ر از بازار فوالد و چالش های فعاالن این 

صنعت می گوید. 
اخی�را ای�ن موض�وع مط�رح ش�ده 
اس�ت که واحدهای تولیدکننده فوالد 
ب�رای خوب جلوه دادن ش�رایط تولید 
کارخانه، دس�ت به برخی آمارسازی ها 
می زنند، ش�ما هم این موضوع را تایید 

می کنید؟ 
بله، متاس��فانه در صنعت فوالد فرهنگ 
و  نیاموخته ای��م  را  اطالع رس��انی ش��فاف 
باعث شده تا به شرایطی برسیم که برخی 
کارخانه ه��ای تولیدکننده فوالد دس��ت به 
آمار س��ازی و ارائه اطالعات نادرست بزنند. 
از نظر من بسیاری از این آمارسازی ها برای 
بهتر نشان دادن ش��رایط تولید و کارخانه 
است و هیچ گونه دلیل مالی ندارد و مستند 

نیست. 
و  معدن�ی  واحده�ای  از  بس�یاری 
ف�والدی ب�ا ای�ن توجی�ه که ش�رایط 
تولید در کارخانه مثبت اس�ت، دست 
ب�ه ادغام واحده�ای معدنی و فوالدی 

در یک مجموع�ه زده اند، آیا این روند 
می توان�د تضعی�ف زنجیره ف�والد در 

کشور را به دنبال داشته باشد؟ 
ب��ا توجه به اینک��ه در چرخه فوالد مدام 
ش��اهد افت وخی��ز قیم��ت در زنجیره های 
مختلف هس��تیم، بررس��ی ها م��ا را به این 
نتیجه رس��اند که با تکمی��ل زنجیره تولید 
در ی��ک واحد، اگر یکی از ای��ن زنجیره ها 
با مشکلی مواجه ش��ود، زنجیره دیگر این 
مش��کل را جب��ران خواهد ک��رد و از نظر 
کارشناس��ان این ب��ازار، اگر هم��ه زنجیره 
تولی��د در یک واحد تولیدی ادغام ش��ود، 
در سوددهی آن واحد تاثیر بسزایی خواهد 

داشت. 
اما موضوع مهم نادیده گرفتن تامین 
م�واد اولیه برای واحدهایی اس�ت که 
امکان و توانایی گسترش ندارند، باید 
مواد اولیه خود را از کجا تامین کنند؟ 
متاس��فانه به م��رور زمان ای��ن واحدها 
حذف یا از نظر س��اختار سهام با واحدهای 

بزرگ ادغام خواهند شد. 
ب�رای  توجیه�ی  تفاس�یر  ای�ن  ب�ا 
بهره برداری از طرح های فوالدی جدید 

وجود ندارد؟ 
متاسفانه در دولت نهم و دهم برای ایجاد 
واحده��ای تولیدکننده فوالد ی��ا مطالعه و 
بررس��ی الزم برای ساخت آنها انجام نشده 
یا اگر بررس��ی صورت گرفت��ه فاقد توجیه 
اقتصادی در این طرح بوده است و به دالیل 
سیاس��ی و اجتماعی راهی جز بهره برداری 
از ای��ن طرح ها ب��رای دول��ت یازدهم باقی 
نگذاشته است. از نظر من اشتباه از آنجایی 
آغاز شد که کلنگ ساخت این طرح ها زده 

شد. 
چه مش�کالت ساختاری این طرح ها 

را فاقد توجیه اقتصادی می کند؟ 
به طور مث��ال طرح هایی وجود دارند که 
فاقد هرگون��ه توجیه اقتص��ادی و تنها به 
دالیل سیاسی ساخته شده است. عالوه بر 
مش��کل کمبود آب ش��رب در این مناطق، 

مش��کل حمل مواد اولیه و ناتوانی جاده ها 
اس��ت زیرا جاده ها و راه ه��ای این مناطق 
کش��ش و تحمل مواد اولی��ه را ندارند. در 
بسیاری از این مناطق جاده ها امکان حمل 
مواد اولیه توسط ماشین های حمل سنگین 
را ندارن��د، با این ش��رایط چگونه می توان 
انتظار تولید فوالد و محصول فوالدی را در 
این مناطق داشت. دولت فعلی چاره ای جز 
آغاز به کار این طرح ها ندارد زیرا میلیارد ها 
دالر برای ساخت یک کارخانه تولید فوالد 
هزینه شده اس��ت که راهی جز افتتاح آن 

وجود ندارد. 
آی�ا می ت�وان از این طرح ه�ا انتظار 

سوددهی داشت؟ 
متاس��فانه ای��ن طرح ها فاقد س��وددهی 
هس��تند و در آین��ده ب��ا مش��کل مواجه 
خواهند ش��د. از نظر م��ن بهترین راه حل 
تغیی��ر س��اختار و محصول تولی��دی این 
کارخانه هاس��ت. این طرح ها مطالبه مردم 
هس��تند و هیچ سازمان و نهادی نمی تواند 

مقابل قدرت و مطالبه مردم بایستد. 
یک�ی از مس�ئوالن از اف�ول صنعت 
فوالد و ذوب آهن در برخی اس�تان ها 
در آین�ده ای نزدیک خبر داده، از نظر 

شما این موضوع صحیح است؟ 
بل��ه، اس��تان هایی مثل ی��زد و اصفهان 
که س��بقه تولید فوالد و ذوب آهن در این 
مناط��ق قدمت زی��ادی دارد، در آینده ای 
نزدیک با مشکل شدید بی آبی و مشکالت 
زیس��ت محیطی مواج��ه خواهند ش��د و 
منظور از افول کاهش چشمگیر سوددهی 
صنعت فوالد و ذوب آه��ن در این مناطق 

است. 

یک عضو انجمن فوالد تاکید کرد 

فرهنگ شفاف سازی در صنعت فوالد ضروری است

گفتوگو

وزیر کشاورزی درباره گرانفروشی مرغ عنوان کرد 
دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند

در ش��رایطی ک��ه طی ماه ه��ای گذش��ته برخی 
محصوالت اساس��ی کش��اورزی مانند گوشت قرمز، 
مرغ، ش��کر و برنج بازار پرنوس��ان و گرانی را تجربه 
کرده اند، وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: گرانفروشی 
یک محصول مانند گوشت مرغ در خرده فروشی ها و 
مغازه های س��طح ش��هر به وزارت جهاد کش��اورزی 
ارتباطی ندارد و این وزارتخانه تا مراکز عمده فروشی 

موظف به پاسخگویی است. 
محم��ود حجتی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
در زمینه گوش��ت مرغ باید دید قیمت آن در مراکز 
عمده فروش��ی مانن��د می��دان بهمن ته��ران چقدر 
اس��ت که براس��اس آخرین گزارش های رس��یده، از 
کیلوی��ی 6500 ت��ا ح��دود 6900 توم��ان متفاوت 
اس��ت و ای��ن محصول که ب��ا این قیم��ت در مراکز 
عمده فروشی خریدوفروش می ش��ود نباید بیشتر از 
کیلویی ۷500تومان در بازار خرده فروشی به دست 

مصرف کنندگان برسد. 
وی تصری��ح کرد: اگ��ر گران تر از ای��ن قیمت در 
مغازه های س��طح شهر فروخته می شود که باید دید 
مس��ئول کنترل و نظارت کیس��ت و به وزارت جهاد 

کشاورزی ارتباطی ندارد. 
حجت��ی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کش��اورزی 
ب��رای تنظیم ب��ازار محص��والت مختل��ف از جمله 
گوش��ت مرغ ت��ا مراکز عمده فروش��ی وظیفه دارد، 
اف��زود: اگ��ر روزی قیمت گوش��ت م��رغ در مراکز 
عمده فروشی مانند میدان بهمن به بیشتر از کیلویی 
۷000تومان رسید وزارت جهادکشاورزی موظف به 
پاسخگویی است، اما اگر این اتفاق نیفتاد و در مراکز 
خرده فروش��ی مرغ گران شد، دس��تگاه های نظارتی 

باید پاسخگو باشند. 
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: بازار گوشت قرمز 
با توجه ب��ه اینکه تامین آن عمدت��ا از محل تامین 

داخلی صورت می گیرد هیچ مشکلی ندارد. 
وی درباره بازار ش��کر نیز عنوان ک��رد: گرچه در 
گذش��ته قیمت ش��کر با نوس��اناتی مواجه ش��د، اما 
هم اکنون بازار این محصول متعادل ش��ده و تعدادی 
از کارخانه های قند و شکر تولید خود را آغاز و روانه 

بازار داخلی کرده اند. 

رئیس انجمن ملی سیب زمینی مطرح کرد 
3درخواست فعاالن بخش 

کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی
اهتمام وزارت جهاد کش��اورزی بر مکانیزاس��یون 
و تولید بیش��تر گندم باعث اس��تفاده از ظرفیت های 
تولید این محصول استراتژیک شده است. رحیم نیازی 
معتقد اس��ت که دولت در ادامه باید بیش��تر براصالح 
بذر، الگوی کشت و آموزش بهره برداران توجه کند. 
رحی��م نیازی، رئیس انجمن ملی س��یب زمینی در 
گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران درباره عملکرد 
وزارت جهاد کش��اورزی دولت یازدهم در س��ه س��ال 
گذش��ته گفت: اهتمام این وزارتخانه بیش از هرچیز 
بر کشت گندم است. به دلیل تالش های وزارت جهاد 
و بارندگی خوب در استان های گندم خیز کشور، تولید 
این محصول استراتژیک به حجم قابل توجهی رسیده 

است. 
نیازی گفت: وزارت جهاد در بخش مکانیزاس��یون 
در کاش��ت، داش��ت و برداش��ت س��رمایه گذاری های 
خوبی انجام داده اس��ت. این وزارتخانه به اصالح بذر 
ه��م توج��ه ویژه دارد و از نظر خرید ماش��ین آالت به 
بخش کشاورزی کمک می کند. محدودیت های بخش 
کشاورزی در حال حاضر به دلیل کم آبی است و در 
اقالم��ی غی��ر از گندم و دانه های روغنی کمبود داریم 

که نیاز به توجه بیشتر دولت دارد. 
رئیس انجمن ملی س��یب زمینی در ادامه با اش��اره 
به اینکه الگوی کش��ت از زمینه های مغفول مانده در 
برنامه های جهادکش��اورزی اس��ت، گف��ت: مجموعه 
فع��االن بخ��ش کش��اورزی از وزارتخانه درخواس��ت 
کردن��د اص��الح الگوی کش��ت را در برنام��ه بگذارد. 
تشکل های بخش کشاورزی به طور حتم برای اصالح 
الگوی کشت در کنار وزارت جهاد کشاورزی فعالیت 
می کنن��د. نکته مهم ت��ر اینکه دولت باید به طور ویژه 
ب��ه پ��ا گرفتن تش��کل های بخش خصوصی در بخش 
کش��اورزی توجه کند. تقویت صنایع تبدیلی یکی از 
راهکارهای موثر برای جلوگیری از کاهش ضایعات و 
استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی است. با توجه به 
جدید ترین آمارهای اعالم ش��ده از بخش کشاورزی، 
ساالنه در مراحل مختلف تولید محصوالت کشاورزی 
بیش از 20درصد از حجم تولید ضایع می ش��ود. در 
واق��ع م��ا در این بخ��ش نزدیک به 20درصد از منابع 
آب، خاک و نیروی انسانی مان را هدر می دهیم و این 
در حالی است که می توان با سرمایه گذاری بر صنایع 
تبدیلی در تمامی رش��ته های، چه دامی، چه باغی و 
چ��ه زراعی از هدررف��ت منابع جلوگیری کرد. دولت 
برای تحقق این هدف می تواند با پرداخت وام های کم 
بهره، طوالنی مدت و سوبسیددار این بخش از صنعت 
را فعال کند. صنایع تبدیلی در س��ال های گذش��ته 
ش��اید به علت تنگناهای اقتصادی دولت کمتر مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. نیازی در ادامه با اش��اره به 
اینکه بیشتر بهره برداران در بخش کشاورزی کم سواد 
هس��تند و یک��ی از بزرگ تری��ن خالءهای این بخش 
مهارت ش��غلی بهره برداران اس��ت، گفت: این وظیفه 
دولت هاست تا با آموزش بهره برداران به ارتقای بخش 

کشاورزی کمک کنند. 

نظر رئیس اتاق اصناف ایران درباره دلیل 
برگزاری غیرقانونی نمایشگاه های فصلی 
 ناهماهنگی برخی شهرداری ها 

در کالنشهرها

رئی��س ات��اق اصن��اف ای��ران از لغ��و برگ��زاری 
نمایش��گاه های غیرقانون��ی فروش فصل��ی خبر داد. 
به گ��زارش روابط عمومی اتاق اصن��اف ایران، علی 
 فاضل��ی در گفت وگ��وی اختصاص��ی باخبرگ��زاری 
ص��دا و س��یما ب��ا اش��اره ب��ه ناهماهنگ��ی برخی 
شهرداری ها در کالنشهرها برای برگزاری فروش های 
فصل��ی افزود: درتهران نهادی ب��ا عنوان بنیاد تعاون 
نی��ز اقدام به برگزاری فروش فصلی کرده اس��ت در 
حالی که این ارگان هیچ گونه نقشی در نظام توزیع 

و خدمات رسانی ندارد. 
وی تشخیص ضرورت راه اندازی فروش های فصلی 
را برعهده اس��تاندار، اتاق اصناف و س��ازمان معدن 
و تجارت اس��تان ها دانس��ت و تصریح ک��رد : اجرای 
اقتصاد مقاومتی بهانه تش��کیل این نمایشگاه هاست، 
در صورتی که وج��ود کاالهای بدون کیفیت خالف 

این دلیل است. 
رئی��س ات��اق اصن��اف ای��ران از لغ��و برگ��زاری 
نمایشگاه های غیرقانونی فروش فصلی حکیمیه، ارم 
و تهرانپارس خبر داد و با اش��اره به تعامل مناس��ب 
با ش��هرداری تهران گفت: تقاضای ما از ش��هرداری 
هماهنگی با اتاق اصناف در خصوص ارائه مجوز برای 
برگزاری نمایشگاه در فرهنگسراها و بوستان هاست. 
فاضلی برگ��زاری فروش های فصلی بدون دریافت 
مجوز از اتاق اصناف را پرورش نظام داللی دانس��ت 
و گفت : در بوس��تان والیت تهران دو نمایش��گاه در 
آس��تانه برگزاری اس��ت که این فعالی��ت نیز قانونی 

نیست. 
وی با اش��اره به فروش لوازم آرایش��ی و بهداشتی 
و ل��وازم التحریر در کنار یکدیگر ادامه داد: کاالهای 
عرضه ش��ده در نمایش��گاه ها بدون کنترل قیمت و 

کیفیت است. 

ایمیدرو اعالم کرد
فعال سازی بیش از ۸میلیارد دالر 

طرح معدنی متوقف

فعال سازی 15 طرح معدنی راکد، تعریف 23 طرح 
معدنی جدید و همچنین عملیاتی ش��دن 250 هزار 
کیلومتر مربع اکتش��اف معدنی تا به امروز اقداماتی 
بودند که در صدر گزارش عملکرد سازمان توسعه و 
نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( در 

سه سال گذشته قرار گرفتند. 
به گزارش ایس��نا، در حالی که بیش از س��ه سال 
از عمر دولت می گذرد، س��ازمان توس��عه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران عملکرد و فعالیت های 
خ��ود را در س��ه س��ال دولت یازده��م در دو بخش 
»توسعه« و »توانمندس��ازی« در اختیار معاون اول 
رئیس جمهوری ق��رار داد که با بازخ��ورد مثبتی از 

سوی این مقام ارشد دولتی همراه بود. 
این گزارش که در دو بخش توسعه و توانمندسازی 
ارائه ش��ده اس��ت، دربرگیرنده خالصه ای از عملکرد 
ایمیدرو از نیمه س��ال 1392 تا نیمه امسال بوده که 
در آن بخش توسعه به تشریح طرح های راکد به جای 
مانده از دولت قبل، پروژه های نیمه فعال و طرح های 

جدید پرداخته است. 
در ای��ن بخش بی��ش از 8.1میلی��ارد دالر طرح 
متوقف فعال ش��ده اند که 15 پروژه در بخش های 
مختل��ف ف��والد، آلومینی��وم،  ط��ال و... در دولت 
یازدهم ب��ه بار می نش��ینند. همچنین از 23طرح، 
ب��ا ارزِش 3میلی��ارد دالر ک��ه در دول��ت فعل��ی 
تعریف ش��ده اند، 9 پروژه در اکتشاف، زغال سنگ، 
زیرس��اخت و. . . در دولت یازدهم ب��ه بار خواهد 
نشس��ت و مابق��ی طرح ها نیز در دول��ت بعدی به 

بهره برداری خواهند رس��ید. 
همچنی��ن در ح��وزه توانمندس��ازی نی��ز بخش 
اکتش��اف، با مساحت اکتش��افی 250هزار کیلومتر 
مربع��ی در صدر ق��رار گرفت و براس��اس مندرجات 
این گزارش، انتظار می رود با این روند اکتش��افات تا 
پایان س��ال آینده تعدادی معدن، در مقیاس جهانی 

معرفی شود. 
براس��اس گزارش ارائه شده عالوه بر موارد ذکر 
ش��ده به کارگی��ری و توس��عه فناوری ه��ای نوین، 
آم��وزش بخش خصوصی،  کاربردی،  پژوهش های 
تقوی��ت  طری��ق  از  فعالیت ه��ا  ریس��ک  کاه��ش 
صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی، 
اس��تحصال و تولید عناصر ن��ادر خاکی و. . . دیگر 
اقداماتی بودند که در س��ه س��ال گذشته عملیاتی 

شدند. 

اصنافکشاورزی

معدن

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ساناز کالهدوز
sanazkolahdooz@yahoo.com

چهارشنبه
24 شهریور 1395

شماره 604



مرکز آم��ار ایران این روزها 
در حال��ی درگی��ر برگ��زاری 
بزرگ تری��ن عملی��ات آماری 
کشور یعنی سرشماری نفوس 
است که این موضوع بار دیگر 
این سوال مهم را مطرح کرده 
که جایگاه مرکز آمار در تهیه 
آماره��ای م��ورد نی��از مراکز 
اقتص��ادی، علمی و سیاس��ی 
چیست و تفاوت آمارهای این 
مرک��ز با بان��ک مرکزی، نظام 
آماری کش��ور را به کدام سو 

خواهد برد؟ 
به گزارش »فرصت امروز«، 
تهیه آمار در دهه های گذشته 
هم��واره یک��ی از چالش های 
بوده  اقتص��ادی  مراک��ز  مهم 
ب��ه  مرک��زی  بان��ک  اس��ت. 
دلیل پیش��گام بودن در تهیه 
اقتص��ادی موف��ق  آماره��ای 
ش��ده اس��ت آماره��ای خود 
را به ص��ورت س��نتی مبنای 
از  بس��یاری  تصمیم گی��ری 
اقتصادی ق��رار دهد؛  مراک��ز 
وظیف��ه ای ک��ه ب��ا تش��کیل 
مرک��ز آم��ار در اصط��کاک با 
چارچوب ه��ای قانونی فعالیت 

این مرکز قرار گرفت. 

خشت اولی که کج
 نهاده شد

نکته جالب ماجرا اینجاست 
که در سال 1339 همزمان با 
تاس��یس بانک مرکزی وظیفه 
تهیه آمار به آن محول ش��د، 

اما چند س��ال بعد براس��اس 
این  مص��وب 1353  قانون��ی 
وظیف��ه به مرکز آمار هم داده 
ش��د و در عمل بذر یک نزاع 

طوالنی مدت کاشته شد. 
همین موضوع باعث شد در 
ماده »54« قانون برنامه پنجم 
توسعه قانونگذار قید شود که 
به منظ��ور یکپارچه س��ازی، 
ساماندهی و رفع موازی کاری 

در نظام آماری کشور: 
ال��ف  - مرک��ز آم��ار ایران 
اعالم  تهی��ه،  رس��می  مرجع 
و انتش��ار آماره��ای رس��می 
کشور اس��ت ب  - مرکز آمار 
ایران حداکثر ظرف سال اول 
برنامه با همکاری دستگاه های 
اجرایی نس��بت به تهیه برنامه 
ملی آماری کش��ور مبتنی بر 
فناوری ه��ای نوین ب��ا رعایت 
اس��تانداردها و ضواب��ط تولید 
و انتش��ار آماره��ای رس��می، 
اس��تقرار نظام آمارهای ثبتی 
و اس��تقرار و تغذیه مس��تمر 
پایگاه اطالعات آماری کش��ور 
اق��دام کن��د. ای��ن برنام��ه با 
پیش��نهاد مرکز آم��ار ایران و 
آمار  عال��ی  ش��ورای  تصویب 
ب��رای دس��تگاه های اجرای��ی 

الزم االجراست. 
دس��تگاه های  ب��ه   - ج 
اجرای��ی اجازه داده می ش��ود 
ح��دود وظای��ف قانونی خود 
و  ضواب��ط  چارچ��وب  در  و 
اس��تانداردهای م��ورد تایی��د 
ش��ورای عالی آمار نس��بت به 
تولی��د آمار تخصص��ی حوزه 

مربوط به خود اقدام کنند. 
البته بانک مرکزی در برخی 
زمان ها دس��ت از انتشار آمار 
برداش��ته اس��ت، اما سرانجام 
کوش��یده  زی��اد  ت��الش  ب��ا 
اس��ت دس��ت برتر خود را در 

آماردهی کشور حفظ کند. 
وج��ود  ب��ا  نهای��ت  در 
کش��مکش های بس��یار هنوز 
وضعیت اصطکاکی ادامه دارد 
و دولت ه��ا در هی��چ دوره ای 
موجود  مش��کالت  نتوانستند 
می��ان بانک مرک��زی و مرکز 

آمار را حل و فصل کنند. 

بانک مرکزی زیر بار 
می رود؟ 

در دولت یازدهم هم تالش 
ش��د این مشکل برطرف شود 
و ش��ورای عالی آم��ار مصوب 
کرد مسئول انتشار آمارها در 
کش��ور مرکز آمار است، اما با 
این وج��ود بان��ک مرکزی به 
تهیه آمارها و انتشار آن ادامه 
داد. بان��ک مرکزی اعالم کرد 
ک��ه بی نیاز از تهیه این آمارها 
نیست و نمی تواند این روند را 

متوقف کند. 
از  خبرهای رس��یده حاکی 
آن است که شورای عالی آمار 
قصد دارد یک بار دیگر پس از 
برگزاری سرش��ماری نفوس و 
مسکن به این مسئله بپردازد 
و در م��ورد آن تصمیم گیری 
کند اما آی��ا بانک مرکزی زیر 
بار نتیجه این جلسه می رود؟ 
امیدعلی پارسا، رئیس مرکز 

آمار در این باره معتقد اس��ت: 
مرجع اعالم آمارهای رس��می 
کش��ور، طبق قانون مشخص 
است و در همه دنیا هم مراکز 
آمار، به عنوان مرجع حرفه ای، 
بی ط��رف، عال��م و متخصص، 
این وظیف��ه را به عهده دارند. 
در عین حال، در برنامه پنجم 
توس��عه، تکلیف قطعی ش��ده 
و مرکز آم��ار به عنوان مرجع 
آمار رس��می کش��ور  اصل��ی 
معرفی شد که این موضوع، در 
قانون احکام دائمی برنامه های 
توس��عه ای مصوب مجلس هم 
مورد تاکید ق��رار گرفته و به 
تبع آن، در برنامه شش��م هم 

تکلیف همین است. 
وی ک��ه در گفت وگو با مهر 
س��خن می گف��ت در این باره 
البت��ه در دوران گذار  اف��زود: 
از  آم��ار  اع��الم  ش��رایط  از 
س��وی بانک مرک��زی و مرکز 
آم��ار، بای��د تعامل بی��ن این 
دو مجموعه برقرار باش��د، اما 
به ط��ور کل��ی مرجعیت مرکز 
آمار به عنوان نهاد اعالم کننده 
آمار، در برنامه پنجم به عنوان 
تکلی��ف قطع��ی، مطرح  یک 
ش��ده و بانک مرکزی وظیفه 
قانون��ی برای تولید و انتش��ار 
آمار ن��دارد، ضم��ن اینکه در 
برنامه احکام دائمی مورد نیاز 
برنامه های توسعه ای نیز، نظام 
یک بار دیگر مرج��ع قانونی، 
رس��می و صالح برای این کار 
را مرکز آمار اعالم کرده است. 
رئیس مرکز آمار ایران تاکید 

کرد: بعد از اتمام سرش��ماری 
نفوس و مس��کن، مرکز آمار با 
جدیت وارد این موضوع شده 
و از طریق ش��ورای عالی آمار، 
حتما این موازی کاری و اعالم 
تکلیف  تعیی��ن  را  اطالع��ات 
می کند و حتما، مرجع رسمی 
آمار، مرک��ز آمار ایران خواهد 
بود. در همه دنیا نیز بانک های 
مرکزی که البته قبل از مراکز 
آمار، متولد شده و آمار تولید 
می کنند، وظایف خود در این 
رابط��ه را به مراکز آمار ملحق 
کرده و خود به وظایف اصلی و 
تخصصی که تدوین و نظارت 
بر اجرای سیاس��ت های پولی 
و ارزی، کنترل��ی و مهار تورم 

است، می پردازند. 
وی اظهار داش��ت: در تورم، 
بانک مرک��زی زودتر از مرکز 
آمار، اطالعات داده اس��ت، اما 
در رش��د فصل بهار امسال که 
از سوی مرکز آمار اعالم شد، 
مرک��ز آمار زودت��ر وارد عمل 
ش��د. این اظهارات پارس��ا در 
حالی اس��ت که پی��ش از این 
ع��ادل آذر ک��ه به ج��ای وی 
بر مرکز آمار ریاس��ت داشت 
اقتدار  تا  تالش فراوانی ک��رد 
مرکز آمار را برای انتشار آمار 
به دست آورد، اما دست خالی 
از ای��ن نزاع جای خ��ود را به 
پارسا داد. با این وجود معلوم 
نیست که آیا بانک مرکزی در 
دوره وی س��رانجام دس��ت از 
انتش��ار آمار برخواهد داش��ت 

یا خیر؟ 

در حال��ی س��ود تس��هیالت 
بانک��ی در مقایس��ه ب��ا حدود 
دو س��ال گذش��ته تا 1۰درصد 
کاه��ش یافته و ت��ا حدی یکی 
از موان��ع و دغدغه های دریافت 
وام را تس��هیل کرده که این بار 
برای  عامل��ی  تغیی��ر،  همی��ن 
تسهیالت دهی  در  سنگ اندازی 
ش��ده و بانک ها اعالم می کنند 
س��ود  ب��ا  وام  پرداخ��ت  ک��ه 
1۸درص��د ب��ه صرفه نب��وده و 

پاسخگوی هزینه آنها نیست. 
دریافت  ایس��نا،  گ��زارش  به 
تس��هیالت بانکی هم��واره کار 
آس��انی برای متقاضیان نبوده و 
محدودیت منابع، ضامن، وثیقه 
و سود بازپرداختی باال از موانع 
پی��ش روی مش��تری در مقابل 
درخواست وام به شمار می رود. 
این در حالی اس��ت که با وجود 
پرداخ��ت بی��ش از 4۰۰ه��زار 
بانک��ی  وام  توم��ان  میلی��ارد 
ک��ه در ط��ول یک س��ال اتفاق 
می افت��د، همچن��ان متقاضیان 
به وی����ژه  تس����هیالت گیری 
مشتریان عادی از روال موجود 
بانک ها رضایت چندانی ندارند. 
زمان��ی ک��ه از آنه��ا خواس��ته 
وام های  ب��رای  می ش��ود حتی 
کم رم��ق و خرد ت��ا دو ضامن 

رس��می ارائه و چند م��اه قبل 
از اعط��ای وام، س��پرده گذاری 
بدون حق برداشت انجام دهند 
و از س��وی دیگر ت��ا ۲5درصد 
مجم��وع وام پرداخت��ی را ت��ا 
پایان دوره بازپرداخت نزد بانک 
سپرده گذاری کرده و در نهایت 
سود باالیی بابت بازپرداخت به 

بانک برگردانند. 

به صرفه نبودن سود 
تسهیالت بانکی

گفت وگ��و ب��ا برخی رؤس��ای 
ش��عب بانکی حاک��ی از آن بود 
ک��ه وقت��ی تغییر در نرخ س��ود 
سپرده و تسهیالت بدون رعایت 
فاصله زمانی مناس��ب و شرایط 
انج��ام  بانک ه��ا  س��پرده گیری 
می ش��ود، روال به سمتی می رود 
که س��ود تس��هیالت روی کاغذ 
و در پیش��خوان بانک ها کاهش 
می یابد ولی در عمل تمایلی برای 
اجرای آن و پرداخت تسهیالت با 

سود موجود وجود ندارد. 
 در عی��ن ح��ال عنوان ش��د 
ب��ا وج��ود اینکه کاهش س��ود 
س��پرده و ب��ه تب��ع آن کاهش 
برای  سود تس��هیالت می تواند 
شبکه بانکی و مجموعه اقتصاد 
بسیار مثبت باشد، اما اینکه آیا 

در عمل این تغییر اعمال ش��ده 
و ب��ا توجه ب��ه ش��رایط زمانی 
مالی  صورت ه��ای  عملک��رد  و 
بانک ها می توانند مثبت باشد یا 

خیر، موضوعی دیگر است. 
رؤس��ای  اظه��ارات  در 
تاکید می ش��د  بانک ها  ش��عب 
س��پرده هایی که یک بانک طی 
مدت��ی جم��ع آوری می کند در 
ادامه برای آن تعهد ایجاد کرده 
اس��ت، در این حال��ت هنگامی 
ک��ه تغییر یک ب��اره در س��ود 
اتفاق می افت��د موجب  بانک��ی 
متضرر ش��دن بانک ه��ا خواهد 
ش��د بنابراین باید فاصله زمانی 
مش��خصی بین کاهش منابع و 
تغییر تسهیالت و از سوی دیگر 
فاصله مناسبی بین سود بانکی 
و نرخ تس��هیالت وجود داشته 
باش��د به ط��وری که ب��رای هر 
نرخی که به جذب منابع یعنی 
س��ود س��پرده اختص��اص پیدا 
می کند، حداقل 5درصد فاصله 

سود تسهیالت تعیین شود. 
در این ب��اره ای��ن توضیح نیز 
وجود داش��ت ک��ه در مجموع 
هزینه پول در بانک ها باال بوده 
و اگر این فاصله رعایت نشود در 
نهایت به وجود تضاد در کاهش 
س��ود و اج��رای آن در ش��بکه 

بانکی خواه��د انجامید. این در 
حالی اس��ت ک��ه بانک ها برای 
پول جذب ش��ده بای��د ذخیره 
تادی��ه ک��رده و 13درصد آن را 
به عنوان سپرده قانونی نزد بانک 
مرکزی قرار دهد. از سوی دیگر 
مناب��ع جذب  فق��ط ۸۰درصد 
ش��ده مجوز مصرف داش��ته و 
۲۰درصد آن دست نخورده باقی 

می ماند. 
در این حالت اگر قرار اس��ت 
اتف��اق مثبتی در تغییر س��ود 
بانک��ی رخ ده��د و بانک ه��ا به 
جایی نرسند که تسهیالت دهی 
آنها به صرفه نباشد، باید فاصله 
بین س��ود و تس��هیالت و زمان 
الزم برای تغییر س��ود سپرده و 
سود تس��هیالت به طور معقول 
رعایت شود. این در حالی است 
ک��ه اکنون فاصل��ه بین دو نرخ 
یعن��ی س��پرده 15درص��دی و 
تسهیالت 1۸درصدی به حدود 
3درصد می رس��د ک��ه می تواند 
عواقب خوبی ب��رای بانک ها به 

همراه نداشته باشد. 
ب��ه گفت��ه مدی��ران ش��عب 
بانک ها وثیقه گیری از بخش��ی 
از تسهیالت پرداختی به همین 
جریان به صرفه  نبودن پرداخت 
برمی گ��ردد،  نی��ز  تس��هیالت 

تس��هیالت  س��ود  که  هنگامی 
نمی تواند پاس��خگوی سودهای 
س��پرده ای که بانک ها پرداخت  
می کنند، باش��د. در این حالت 
بخش��ی از آن را نگه داش��ته تا 
با س��پرده گذاری که بدون ارائه 
س��ود به مشتری انجام می شود 
بتوان بخش��ی از س��ود کاهش 
یافته تسهیالت را جبران کرد. 

در ش��رایطی رعای��ت فاصله 
زمانی بین کاهش س��ود سپرده 
و تسهیالت مورد توجه مدیران 
بانکی ق��رار دارد و آن را عاملی 
برای عملی نش��دن س��ودهای 
کاهش یافته تسهیالت می دانند 
که در دو س��ال گذش��ته برای 
کاهش نرخ س��ود و تس��هیالت 
هیچ گاه این فاصله رعایت نشده 
و بانک مرکزی و ش��ورای پول 
و اعتب��ار به طور همزمان هر دو 
نرخ را کاهش و با ابالغ مصوبه ای 
بانک ه��ا را موظف به رعایت آن 
کرده اند. این در حالی است که 
به اعتقاد کارشناس��ان تغییر در 
ب��ازار پولی و بانک��ی باید خارج 
از دس��تور و با ابزار های پولی و 
بانکی رخ دهد که در این میان 
کاهش تورم و گ��ذر زمان خود 
به خود می توان��د موجب تغییر 

در سود بانکی باشد. 

فرمول هایی برای پر کردن هزینه باالی پول

چگونه پرداخت تسهیالت برای بانک ها به صرفه می شود؟ 

شورای عالی آمار بار دیگر برای تعیین متولی آمار نشست برگزار می کند

دردسرهای کج نهادن خشت اول

بانک، بیمه، توسعه4

زمان واریز یارانه نقدی شهریور اعالم شد
آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده، 
یارانه شهریورماه به روال ماه های اخیر، بیست و ششم 

ماه جاری قابل برداشت است. 
 به گزارش ایسنا، یارانه شهریورماه، شصت و هفتمین 
مرحله از پرداخت های نقدی اس��ت که ساعت ۲4 روز 
پنجشنبه به حس��اب سرپرستان خانوار واریز می شود. 
این موضوع را نوبخت ، رئیس سازمان برنامه و بودجه  

در نشست هفتگی خود اعالم کرده است. 
در حالی حدود شش سال گذر از پرداخت یارانه های 
نقدی، همواره منابع ناش��ی از تغییر قیمت حامل های 
ان��رژی حتی به اضافه آن مناب��ع قانونی قابل صرف از 
خزانه دولت برداشت شده و به توزیع نقدی اختصاص 
پیدا ک��رده که بخش های تولی��دی و رفاهی از جمله 
س��المت ک��ه در قانون م��ورد توجه ق��رار گرفته و تا 
3۰درصد از درآمدهای هدفمندی سهم می برد، مبلغ 

خاصی دریافت نکرده و از قانون جامانده است.

قیمت طال در کوتاه مدت
 بین 1300 تا 1375 دالر

 تازه تری��ن تحلیل تکنیکال دیلی اف ایکس نش��ان 
می دهد که قیمت جهانی طال در کوتاه مدت در دامنه 

75 دالری در نوسان خواهد بود. 
قیمت جهانی ط��ال در پایان مبادالت روز جمعه بار 
دیگر با کاهش روبه رو ش��ده و به سطح 13۲۸ دالر در 

هر اونس رسیده است. 
براس��اس ای��ن گزارش انتش��ار آماره��ای متناقض 
اقتصادی در آمریکا موجب سردرگمی سرمایه گذاران 
بین المللی نس��بت به وضعیت نرخ بهره ف��درال رزرو 
شده است. در شرایط کنونی سرمایه گذاران بین المللی 
منتظر برگزاری نشس��ت دوروزه ف��درال رزرو آمریکا 

هستند تا وضعیت نرخ بهره روشن شود. 
قیمت طال معموال رابطه معکوس��ی ب��ا نرخ بهره و 
ارزش دالر آمریکا دارد. تحلیل تکنیکال نشان می دهد 
س��طح حمایتی قیمت طال در کوتاه مدت 13۲۰ دالر 
اس��ت و اگر این س��طح شکسته ش��ود، قیمت طال تا 
13۰۰ دالر در هر اونس کاهش خواهد یافت. س��طح 
مقاومتی قیمت طال نیز در شرایط کنونی 1345 دالر 
است و اگر این س��طح شکسته شود، احتمال افزایش 
قیم��ت طال تا 1375 دالر در ه��ر اونس وجود خواهد 

داشت. 

خبرنــامه

بیمهنــامه

بانکنــامه

نرخنــامه

دالر 3,551 تومان
صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3,551تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را 1,116,۲۰۰ تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد 4,۰۰6 توم��ان و هر پوند نیز 
4,74۰ توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
569,۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع س��که ۲99,۰۰۰ تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی 1۸7,۰۰۰ تومان 
خریدوفروش شد و هر گرم طالی 1۸ عیار 113,91۰ 

تومان قیمت خورد. 

برای جلوگیری از زیان 
در سررسید سپرده ها حتما به 

بانک مراجعه کنید
 در سررسید سپرده های بلند مدت حتما به بانک 
و موسسه مالی و اعتباری که حساب دارید مراجعه 

کنید. 
به گ��زارش اخب��ار بانک، س��پرده های بلندمدت 
یک ساله از جمله محصوالتی است که در بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری طرفداران بسیاری دارد. 

اکث��ر منابع جمع آوری ش��ده توس��ط بانک ها را 
سپرده های بلندمدت تش��کیل می دهد و به همین 
دلیل س��ود باالتری نس��بت به س��ایر س��پرده های 

کوتاه مدت پرداخت می شود. 
س��پرده های بلندمدت این گونه است که مشتری 
اعالم می کند برای مدت مثال یک سال به پول خود 
نی��از ندارد و آن را در اختی��ار بانک قرار می دهد و 
بانک نیز به تبع این سپرده گذاری سود علی الحسابی 

را به حساب مشتری واریز می کند. 
به دلی��ل اطمینان خاطر بان��ک از ماندگار بودن 
آن برای مدت یک س��ال می ت��وان برنامه پرداخت 
تسهیالت برای این نوع سپرده ایجاد کرد و معموال 
مش��تری تا پایان سررس��ید به س��پرده خود دست 

نمی زند. 
اما س��وال اینجاس��ت که در سررسید سپرده چه 

اتفاق می افتد؟ 
برخی مشتریان به سررس��ید سپرده های شان در 
بانک ها حس��اس هس��تند و در تاریخ مش��خص به 
جه��ت تعیین تکلیف به بان��ک مراجعه می کنند اما 
برخ��ی دیگر تصور می کنند در صورت عدم مراجعه 
بانک با همان شرایط قبلی سپرده را تمدید می کند. 
این یک اش��تباه رایج در بانک ها بوده و معموال از 

این اشتباه نیز تنها مشتریان ضرر می بینند. 
به عنوان مثال س��ال گذش��ته نرخ سود سپرده ها 
۲۰درصد بوده و س��پرده گذاری حس��اب یک ساله 
۲۰درص��دی باز کرده اس��ت اما در س��ال جاری و 
در تاریخ سررس��ید نرخ سود یک ساله به 15درصد 
کاه��ش یافته اس��ت و مش��تری به بان��ک مراجعه 

نمی کند. 
مشتری تصور می کند با همان شرایط قبل )یعنی 
نرخ ۲۰درصد( س��پرده اش تمدید شده اما این گونه 
نیس��ت و سپرده به نرخ 15درصد تمدید شده است 
و احتم��اال این ن��رخ مورد نظر و رضایت مش��تری 

نیست. 
به همین جهت اس��ت که همواره توصیه می شود 
حتما در سررس��ید س��پرده ها به بانک و موسس��ه 
اعتب��اری که در آن حس��اب باز کرده ای��د مراجعه 
کنید، تا اگر نرخ سال جاری مورد رضایت تان نیست 

فکری برای سپرده خود بکنید. 
معم��وال در بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری 
در کشورمان به جهت جلب رضایت مشتری و عدم 
خروج منابع نرخ های ترجیحی متفاوت به مش��تری 

پیشنهاد می کنند تا رضایت وی جلب شود. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

3,551دالر آمریکا

4,۰۰6یورو اروپا

4,74۰پوند انگلیس

97۲درهم امارات

1,۲۲1لیر ترکیه

55۰یوان چین

35ین ژاپن

۲,75۸دالر کانادا

366۸فرانک سوییس

11,75۰دینار کویت

945ریال عربستان

۲۸۰دینار عراق

55روپیه هند

91۲رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

494,۰۰۰مثقال طال

113,91۰هر گرم طالی 1۸ عیار

1,116,۰۰۰سکه بهار آزادی

1,116,۲۰۰سکه طرح جدید

569,۰۰۰نیم سکه

۲99,۰۰۰ربع سکه

1۸7,۰۰۰سکه گرمی

دریچه

گزارشدو

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com

چهارشنبه
24 شهریور 1395

شماره 604

پنجشنبه
14 مرداد 1395

استقرار واحد حقوقی 
در شعب بیمه کوثر

شرکت بیمه کوثر در راستای اجرای اصل خرسندسازی 
مشتریان، واحد حقوقی را در شعب سراسر کشور مستقر 

کرد. 
به گ��زارش روابط عموم��ی و اعالم مدیر بازرس��ی و 
حقوقی بیمه کوثر؛ با اعالم و اجرای قانون جدید بیمه های 
اتومبیل و تعیین یک س��ری تکالیف برای ش��رکت های 
بیمه راه اندازی اداره حقوقی فنی )اتومبیل( ضروری بود. 
محس��ن تقی چیان ب��ا بیان اینکه 6۰درصد مس��ائل 
حقوقی ش��رکت بیمه کوثر مربوط ب��ه بخش بیمه های 
اتومبیل است، خاطرنشان کرد: سعی داریم با بهر ه مندی 
از وکالی باتجربه و تقویت این اداره در راستای افزایش 
رضایتمندی بیمه ش��دگان تحت پوشش و جامعه هدف 
گام برداریم. وی اجرایی ش��دن این طرح را در سراس��ر 
کشور عامل تسریع در رسیدگی به پرونده های حقوقی 
مشتریان شرکت برشمرد و افزود: پرونده های استانی در 
همان استان پیگیری می شوند و دیگر برای رسیدگی به 
ستاد شرکت فرستاده نمی شوند. مدیر بازرسی و حقوقی 
ش��رکت خاطرنشان کرد: رس��یدگی به دعاوی و مسائل 
حقوقی و نیز بازیافت حقوق زیان دیدگان و خسارت های 
شرکت، توسط وکالی منتخب شرکت صورت می گیرد. 

بسته بیمه ای آرمان برای ناجا
ش��رکت س��هامی بیمه آرمان با ه��دف ارائه خدمات 
بیمه ای به کارکنان نیروی انتظامی با ش��رکت س��المت 
توان امین )وابسته به تعاونی اعضای کانون بازنشستگان 

ناجا( تفاهم نامه بیمه ای امضا کرد. 
به گزارش روبط عمومی بیمه آرمان، براساس مفاد این 
تفاهم نامه، بیمه آرمان به بازنشستگان و شاغالن نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران به همراه خانواده درجه 
یک آنها و اعضای باش��گاه مشتریان سالمت توان امین، 

خدمات بیمه ای ارائه می دهد. 
این بسته بیمه ای که »آرمان برای ناجا« نام گرفته، 
شامل بیمه های بدنه، ش��خص ثالث و حوادث راننده، 
آتش س��وزی، حوادث انفرادی، عمر و سرمایه گذاری 

است. 

در سالگرد فاجعه منا و با حمایت بانک گردشگری 
صورت گرفت 

پخش موزیک ویدئوی »قرار ناتمام«
موزیک ویدئوی قرار ناتمام که با هدف زنده نگه داشتن 
یاد شهدای فاجعه منا و با حمایت بانک گردشگری تهیه 

شده، پخش شد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک گردش��گری، این 
موزیک ویدئو به فاجعه منا اش��اره دارد که در آن به دلیل 
س��وءمدیریت و قصور فاحش سعودی ها در مراسم رمی 
جمرات، هزاران نفر از حج��اج بیت اهلل الحرام در روز دوم 
مهر ماه سال 1394 و همزمان با عید قربان در سرزمین 
وحی به شهادت رسیدند. موزیک ویدئو »قرار ناتمام« با 
حمایت بانک گردشگری و با صدای محمد یاوری، ترانه ای 
از علی حضرتی و تنظیم گرانش آش��وری تهیه ش��ده و 
کارگردانی آن به عهده مجید فتاحی بوده است. همچنین 
این اثر به تهیه کنندگی مهدی شیخی در مؤسسه نردبان 
آسمان هنر تولید شده است. این موزیک ویدئو در روز های 
گذش��ته بارها از شبکه های تلویزیونی پخش شده است. 
گفتنی اس��ت بانک گردشگری در راس��تای حمایت از 
فرهنگ و هنر ایران زمین پیش از این نیز اقدام به حمایت 

از پوئم سمفونی خرمشهر کرده بود. 
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توقف و بازگشایی چند نماد بورسی
براس��اس پی��ام ناظ��ر در جری��ان معامالت روز 
سه ش��نبه، چند نماد معامالتی به تابلوی معامالت 
بازگش��تند و س��ه نماد نی��ز متوقف ش��دند. نماد 
معامالتی حق تقدم ش��رکت پتروش��یمی ش��ازند 
جه��ت عرض��ه 40 میلیون و 2 ه��زار و 845 عدد 
حق تقدم استفاده نش��ده با محدودیت هر دستور 
خری��د حداکثر 100 هزار ع��دد، بدون محدودیت 
نوس��ان قیم��ت آم��اده انج��ام معامله ش��د. تنها 
کارگزار معرف  )ناظر( حق تقدم اس��تفاده نش��ده 
مجاز به فروش است و خریداران، حق فروش حق 
تقدم اس��تفاده نش��ده را نخواهند داشت  )قابلیت 
معامل��ه مجدد را ندارد(، همچنین کارگزار خریدار 
موظف ب��ه پرداخت وجه پذیره نویس��ی حق تقدم 
خریداری شده است، بنابراین کارگزاران نسبت به 
این موضوع دقت کنن��د. همچنین نماد معامالتی 
ش��رکت صنعتی و کشاورزی ش��یرین خراسان با 
توج��ه به اعالم پیش بینی درآمد هر س��هم س��ال 
مالی منتهی به 31ش��هریورماه 1396 و حق تقدم 
ش��رکت تولید م��واد اولیه داروپخش ب��ا توجه به 
اعالم دوره پذیره نویس��ی، بدون محدودیت نوسان 
قیمت با اس��تفاده از مکانی��زم حراج تک قیمتی به 
تابل��وی معامالت بازگش��تند. در مقاب��ل نمادهای 
معامالتی ش��رکت ایران ارقام و ش��رکت آهنگری 
تراکتورس��ازی ای��ران ب��ه دلی��ل ابه��ام در ارائه 
اطالع��ات، متوقف ش��د. نم��اد معامالتی ش��رکت 
البراتوار داروس��ازی دکتر عبی��دی نیز با توجه به 

تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم، متوقف شد. 

پذیره نویسی بزرگ ترین تأمین مالی 
بخش کشاورزی در بورس کاال

به گفته مدیرعامل کارگزاری بانک کش��اورزی، 
بزرگ تری��ن تأمی��ن مالی بخش کش��اورزی ایران 
برای جبران نیاز مالی دولت جهت خرید تضمینی 
گندم، طی روزه��ای آینده در بورس کاالی ایران 
توس��ط کارگزاری بانک کشاورزی انجام می گیرد. 
بان��ک  کارگ��زاری  مدیرعام��ل  حس��ین خزل��ی، 
کش��اورزی افزود: در این رویداد مهم قرار اس��ت 
طی س��ه مرحل��ه و در صورت اس��تقبال در دو یا 
س��ه مرحل��ه، 2 ه��زار و 650 میلی��ارد تومان از 
اوراق س��لف موازی اس��تاندارد گن��دم  )به همراه 
اختی��ار خریدوفروش تبعی( با ه��دف جبران نیاز 
مال��ی دول��ت جهت خری��د تضمین��ی گندم، طی 
روزه��ای آین��ده در بورس کاالی ایران و توس��ط 
کارگزاری بانک کش��اورزی عرضه شود. این مقام 
مسئول با بیان اینکه اوراق سلف موازی استاندارد 
گن��دم، قاب��ل معامل��ه در ب��ورس کاال و معاف از 
مالی��ات اس��ت، به دیگ��ر ویژگی های ای��ن اوراق 
اش��اره و عنوان کرد: سررس��ید اوراق ش��ش ماهه 
ب��ا نرخ ب��ازده 10 درصدی بوده که معادل س��ود 
20درصدی ساالنه است. نرخ بازخرید بازارگردان 
روزش��مار هم 19درصد  )ساالنه( تعیین شده است. 

افت شاخص در بورس های اروپایی
ارزش س��هام در بورس ه��ای اروپای��ی به دلیل 
خب��ر احتم��ال افزایش ن��رخ بهره بان��ک مرکزی 
ایاالت متح��ده و همچنی��ن کاه��ش قیم��ت نفت 
برن��ت و نفت خ��ام آمریکا روز دوش��نبه با کاهش 
روبه رو ش��د. به گزارش آن��ا و به نقل از یورو نیوز، 
روز دوشنبه دادوس��تد در بازارهای بورس اروپا با 
آش��فتگی آغاز و روند نزولی ارزش س��هام، تا آخر 
کار این بازار ادامه داش��ت. انتشار خبری مبنی بر 
باال بودن احتم��ال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی 
ایاالت متح��ده آمریکا در آین��ده نزدیک، نگرانی 
س��رمایه گذاران و واکنش منف��ی بازارهای بورس 
اروپایی را در پی داش��ته اس��ت. ارزش س��هام تا 
پایان کار ب��ازار بورس لندن اف��ت 1.12درصدی 
داشته اس��ت. این کاهش شاخص س��هام در بازار 
ب��ورس فرانکف��ورت 1.34 درص��د گزارش ش��ده 
اس��ت. در نهایت، کاهش قیمت نفت برنت و نفت 
خام س��بک ایاالت متحده در بازار معامالت نفتی 
به عنوان عام��ل دیگر این روند در بازارهای بورس 

اروپایی معرفی شده است. 

پیش بینی سود »دیران«
شرکت ایران دارو، پیش بینی درآمد دوره سه ماهه 
منتهی به 30 اس��فندماه 1395 را با س��رمایه ثبت 
شده 160 میلیارد ریال، به صورت حسابرسی نشده 
منتشر کرد. سود خالص ش��رکت ایران دارو در این 
دوره، مبلغ 141 میلیارد و 100 میلیون ریال برآورد 
شد و بر این اساس 588 ریال سود به ازای هر سهم 
در نظر گرفته شد. »دیران« با اختصاص 27 میلیارد 
و 4 میلیون ریال و 169 ریال س��ود خالص و س��ود 
هر س��هم در دوره واقعی منتهی ب��ه 31 خرداد ماه 
1395، 19درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد. 

صورت های مالی 9 ماهه »شپارس«
ش��رکت بین المللی محصوالت پ��ارس، اطالعات 
و صورت ه��ای مال��ی می��ان دوره ای 9 ماهه منتهی 
ب��ه 31خردادماه 1395 را با س��رمایه 400 میلیارد 
ریال، به صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. زیان 
خالص ش��رکت بین الملل��ی محصوالت پ��ارس در 
ای��ن دوره، مبلغ 43 میلی��ارد و 459 میلیون ریال 
محاس��به و بر این اس��اس 109 ری��ال زیان به ازای 
ه��ر س��هم در نظر گرفته ش��د که نس��بت به دوره 
مش��ابه در سال گذش��ته، 83 درصد بهبود را نشان 
می دهد. »ش��پارس« زیان خالص و زیان هر س��هم 
در دوره واقع��ی منتهی به 31خرداد ماه 1394 را به 
 ترتیب 65 میلیارد و 588 میلیون ریال و 656 ریال 

اعالم کرد. 

بورس کاال

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

روز  ب��ورس  کل  ش��اخص 
سه شنبه با 199 واحد افت به 
76 هزار و 444 واحد رس��ید. 
بر این اس��اس ش��اخص کل 
بورس همزم��ان با افت حجم 
و ارزش معام��الت همچن��ان 
در مس��یر نزول��ی ق��رار دارد. 
در ای��ن روز بیش��ترین حجم 
و ارزش معام��الت متعل��ق به 
گروه های خودرو، انبوه س��ازی 
و قن��د و ش��کر بود. ب��ه این 
ترتیب این س��ه گروه در صدر 
قرار  برترین گروه های صنعت 
با این حال بررس��ی  گرفتند. 
حجم و ارزش معامالت روزانه 
بورس در روزهای اخیر نشان 
می دهد بازار سهام همچنان از 
کمب��ود نقدینگی رنج می برد. 
ب��ا نزدیک ش��دن ب��ه اواخر 
ش��هریور ماه و موع��د اع��الم 
گزارش ه��ا و صورت های مالی 
ش��ش ماهه، اکثر ش��رکت ها 
که س��ال مالی آنها 30اسفند 
ب��ه  حساس��یت ها  اس��ت، 
چگونگی گزارش ه��ا و میزان 
پوش��ش بودجه شرکت ها باال 
رفت��ه و بس��یاری از فع��االن 
ب��ازار س��هام اع��م از حقیقی 
و حقوق��ی ترجی��ح می دهند 

درحال حاض��ر اقدام به خرید 
نکنن��د و این امر را موکول به 
اواخر مهر یا آبان ماه کرده اند، 
چراک��ه در یکی، دو ماه آینده 
شاهد انتشار صورت های مالی 
ش��رکت ها خواهی��م ب��ود. از 
سوی دیگر، موعد پایان سال 
مال��ی بی��ش از 50کارگزاری 
ای��ن ترتیب  فرا رس��یده و به 
ش��رکت های کارگ��زاری ب��ه 
خ��ود  اعتب��اری  مش��تریان 
فش��ار می آورند که ت��ا پایان 
ماه جاری نس��بت به تس��ویه 
بدهی ش��ان اقدام کنند؛ امری 
ک��ه فش��ار ف��روش در ب��ازار 
سهام را افزایش داده و سطح 
و شاخص ها  قیمت ها  عمومی 
را پایی��ن آورده اس��ت. با این 
همه بس��یاری از فعاالن بازار 
مثبت  گزارش های  به  س��هام 
ش��رکت ها  در  ماه��ه  ش��ش 
به وی��ژه ش��رکت های فل��زی 
امیدوارند و این مهم را همراه 
اعتباری ها،  پای��ان عرض��ه  با 
دلیلی بر خروج بازار س��هام از 
رک��ود طی یکی، دو ماه آینده 

قلمداد می کنند. 

افت 10 واحدی شاخص 
فرابورس

در معامالت روز سه ش��نبه 

23شهریورماه فرابورس ایران، 
جابه جایی  شاهد  معامله گران 
ورقه  از 232میلی��ون  بی��ش 
بهادار در 20هزار و 994 دفعه 
بودند  بازاره��ای فرابورس  در 
ک��ه ارزش آن بالغ بر یک هزار 
و 27 میلی��ارد ریال بود. نماد 
معامالتی ش��رکت شهرسازی 
و باغس��ازی باغمیش��ه دیروز 
ارزش  و  حج��م  بیش��ترین 
معام��الت س��هام را در میان 
بازاره��ای اول، دوم و پای��ه با 
دادوس��تد بیش از 41میلیون 
ارزش 82میلیارد  ب��ه  س��هم 
و 660میلیون ری��ال به خود 
اختص��اص داد و در این س��ه 
بازار در مجموع 157 میلیون 
س��هم به ارزش 390 میلیارد 
ریال مورد مبادله قرار گرفت. 
در عین حال در بازار مبادالت 
س��هام فراب��ورس در حال��ی 
»سدبیر«،  »قشیر«،  نمادهای 
ب��ا  »ب��االس«  و  »زن��گان« 
روبه رو  قیمتی  بیشترین رشد 
شدند که نمادهای »شتوکا«، 
»شراز«، »هرمز« و »حسینا« 
را  قیم��ت  اف��ت  باالتری��ن 
تجربه کردن��د. همچنین نماد 
داده پرداز،  آتیه  ش��رکت های 
و  نمون��ه  تلیس��ه  دام��داری 
مدیریت انرژی امید تابان هور 

نی��ز جزو نماده��ای پربیننده 
معام��الت در این ب��ازار قرار 
گرفتن��د. در جریان معامالت 
روز گذش��ته شاهد توقف یک 
نماد در ب��ازار فراب��ورس نیز 
معامالتی شرکت  نماد  بودیم. 
بیمه س��امان )بساما1(، دیروز 
از پای��ان معامالت برای  پس 
برگزاری مجمع عمومی عادی 
صاحبان  فوق الع��اده  به ط��ور 
سهام در تاریخ 25شهریورماه 

متوقف شد. 
از س��وی دیگ��ر ش��اخص 
کل فرابورس نی��ز افت 10.2 
واح��دی را در جری��ان ب��ازار 
تجرب��ه ک��رد و ب��ا عقبگ��رد 
ب��ه یک کان��ال پایین ت��ر، در 
نزدیکی ارتف��اع 797 واحدی 
ایس��تاد. دو نم��اد »مارون« و 
»هرمز« بیشترین تاثیر منفی 
را بر آیفکس تا سقف حداکثر 
در  گذاش��تند،  واح��د   5.76
»ارفع«،  نماده��ای  اما  مقابل 
»وکوث��ر« و »ات��کام« اندکی 
تاثی��ر مثب��ت ب��ر ش��اخص 
داش��ته و از ری��زش بیش��تر 
ارزش  آن جلوگی��ری کردند. 
معامالت ب��ازار اوراق با درآمد 
ثابت فرابورس نیز به نزدیکی 
رقم 469 میلیارد ریال رسید 
ک��ه با دادوس��تد 474 هزار و 

به��ادار در 486  796 ورق��ه 
دفع��ه مبادالتی حاصل ش��د. 
در ای��ن ب��ازار اوراق رهن��ی 
بانک مسکن، باالترین حجم و 
ارزش معامالت اوراق با درآمد 
ثاب��ت را ب��ه خ��ود اختصاص 
داد به طوری ک��ه 300هزار و 
50ورقه به ارزش 300میلیارد 
و 50میلی��ون ری��ال در نماد 
معامله  م��ورد  »رهن9704« 
ق��رار گرف��ت. در ای��ن ب��ازار 
اوراق  معامالت��ی  نماده��ای 
شیراز  ش��هرداری  مش��ارکت 
پرداخت  از  پ��س  )م��راز11( 
ماهه  سه  علی الحس��اب  سود 
اوراق و نم��اد معامالتی اوراق 
صکوک اجاره ش��رکت واسط 
مالی اردیبهشت یکم در نماد 
صایتل1 پس از پرداخت اجاره 
بهای ماهانه اوراق بازگش��ایی 
ش��دند. در س��مت مقابل اما 
اوراق  معامالت��ی  نماده��ای 
مش��ارکت ش��رکت هلدینگ 
توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیان��ه، اوراق مش��ارکت 
ش��رکت لیزینگ رایان سایپا، 
اوراق  دول��ت،  اج��اره  اوراق 
دزفول،  ش��هرداری  مشارکت 
شهرداری ش��یراز و شهرداری 
مش��هد در پای��ان معام��الت 

متوقف شدند.

امید سهامداران به گزارش های شش ماهه شرکت های فلزی

وقت کشی شاخص کل

ای��ن روزها بازار در ش��رایطی 
قرار دارد که هنوز به غیر از رشد 
مقطع��ی گروه خودرو و س��پس 
ریزش مجدد آن، رش��د پایداری 
ب��رای بازار س��هام رخ ن��داده و 
نوس��انات بازار و ن��گاه به تقویم 
روزه��ای کاری اس��ت که عامل 
تعیین کننده بازار ش��ده اس��ت. 
به گزارش سنا، محسن عباسی، 
سرمایه گذاری  مشاور  مدیرعامل 
ابن سینا مدبر ضمن بیان مطلب 
فوق افزود: ریز موج ها و نوسانات 
مقطعی و زودگذر بر بازار حاکم 
ش��ده و نمی ت��وان گف��ت بازار 
ریزشی یا صعودی است. هرچند 
بس��یاری از تحلیلگران و فعاالن 
هنوز زمان دقیقی برای بازگشت 
بازار متصور نیستند اما با بررسی 
ش��رایط بازار می توان س��ه برهه  
زمان��ی برای پیش بینی ترس��یم 
ک��رد و انتظ��ارات معقول ت��ری 
از ب��ازار داش��ت. وی ادامه داد: 

قب��ل از اینک��ه به بررس��ی این 
س��ه دوره زمان��ی بپردازیم باید 
به یاد داش��ته باشیم که مشکل 
فعلی بازار نبود نقدینگی و رکود 
بخش اقتصاد اس��ت که در بازار 
س��هام بازتاب داده شده و جایی 
ک��ه بقی��ه بازارها نی��ز همچنان 
در رکود نس��بی به س��ر می برند 
و نتوانس��ته اند نقدینگ��ی را ب��ه 
خود جذب کنن��د، نباید انتظار 
بی مورد از بازار سهام داشت. در 
ه��ر زمانی که نقدینگ��ی  )به هر 
دلیل اعم از بنیادی یا سیاس��ی( 
وارد بازار ش��ود روند بازار تغییر 
خواه��د داد. بنابرای��ن مش��کل 
ب��ازار س��هام را نمی ت��وان صرفاً 
مرتبط  به سودآوری ش��رکت ها 
دانس��ت، زیرا P/E بازار در حال 
حاضر منطقی اس��ت و تنها نبود 
سوخت برای حرکت یعنی حجم 
و ارزش معامالت است که باعث 
درج��ا زدن ب��ازار می ش��ود زیرا 

نقدینگ��ی ت��ازه، وارد سیس��تم 
معام��الت نمی ش��ود و به نوعی 
ش��اهد ورود و خروج سهامداران 
فعل��ی در گروه های مختلف بازار 
هس��تیم. ای��ن کارش��ناس بازار 
حدود  ک��رد:  پیش بینی  س��هام 
ی��ک هفته تا پایان ش��هریورماه 
باق��ی مان��ده و در صورتی ک��ه 
اتف��اق بنیادین��ی در ب��ازار رخ 
نده��د احتم��اال همی��ن الگوی 
فعلی  )نوس��انات مقطعی و بازار 
متعادل( را در این مدت ش��اهد 
خواهیم بود. خصوصاً اینکه پایان 
س��ال مالی کارگزاری ها و فشار 
مش��تریان  بدهی  تس��ویه  برای 
نیز مق��داری عرضه ها را افزایش 
س��ناریوهای  عباس��ی  می دهد. 
پیش روی بازار سهام را اینچنین 
برمی شمارد: فصل پاییز می تواند 
دو چهره متفاوت در دو س��ناریو 
داش��ته باش��د. نیمه دوم س��ال 
همواره به ش��کل سنتی با رکود 

گاز،  قطع��ی  صنای��ع،  نس��بی 
توفان های موس��می در دریاها و 
خلیج ها، نوس��انات قیمت نفت، 
کاهش سوخت کارخانجات و. . . 
همراه بوده و رکودی نسبی را در 
کل اقتص��اد رقم می زند که بازار 
سهام نیز از آن مستثنی نیست، 
اما این بار ممکن اس��ت داستان 
کمی متفاوت باشد. تغییر مسیر 
نقدینگ��ی  )به هر کجا( از مکان 
فعلی خ��ود می تواند ب��ورس را 
متاث��ر س��ازد. در ط��ول تاریخ، 
همواره  انبس��اطی  سیاست های 
خوشایند بورس��ی ها بوده است. 
گزارش ه��ای  ارائ��ه  همچنی��ن 
عملک��رد مناس��ب ش��ش ماهه 
ش��رکت ها نیز که اواخر مهرماه 
می توان��د  می ش��ود  منتش��ر 
محرکی برای رش��د بازار باش��د. 
فصل زمس��تان تا اردیبهشت ماه 
برداش��ت  زم��ان  می ت��وان  را 
کاش��ته های اقتصادی و سیاسی 

دولت دانس��ت. هر تصمیمی که 
دولت تا قبل از این زمان گرفته 
باش��د خودش را در ای��ن برهه 
نشان خواهد داد. بنابراین ممکن 
اس��ت تغییرات قاب��ل توجهی را 
در داده های بازار س��هام ش��اهد 
باش��یم. از طرف دیگ��ر عملکرد 
یک س��اله شرکت ها دیگر در این 
زم��ان برای همه فعاالن روش��ن 
و عملکرد ش��رکت ها با توجه به 
ارائ��ه گزارش 9ماه��ه به راحتی 
تحلی��ل خواهد ش��د. اگ��ر همه  
این عوامل  )عملکرد ش��رکت ها 
و قیمت های جهانی و... به همراه 
سیاس��ت های دولت( همراس��تا 
قابل توجهی  نقدینگی  و  باش��ند 
وارد بازار ش��ود، می توان به رشد 
و رکورد ش��کنی بازار در 9-8 ماه 
آینده امیدوار بود. این رشد ممکن 
اس��ت ابتدای این دوره، اواسط آن 
یا ب��ه احتمال فراوان اواخر آن رخ 

دهد. 

ب��ازار س��هام در حال��ی ط��ی 
س��ال های اخیر با رک��ود مواجه 
شده که به نظر می رسد مشکل و 
رقیب اصلی آن بازار پول و اعالم 
نرخ س��ودهای باالی بانکی است. 
به گونه ای که بخش قابل توجهی از 
نقدینگی در بانک ها سپرده گذاری 
شده اس��ت. مدیر تحلیل شرکت 
کارگ��زاری اقتصاد بی��دار با بیان 
ای��ن مطل��ب در گفت وگ��و ب��ا 
بورس نی��وز عنوان ک��رد: با وجود 
اینکه نرخ س��ود بانکی طی سال 
جاری کاهش یافته، اما همچنان 
بازار پول ب��ه دلیل تخطی برخی 
بانک ها و اعالم نرخ س��ود بیش از 
15 درصدی برای سرمایه گذاران 
جذاب اس��ت و در ش��رایطی که 
نس��بت P/E بازار س��هام حدود 
می ش��ود،  محاس��به  هفت مرتبه 
ب��ا  از س��رمایه گذاران  بس��یاری 
دیدگاه بلند مدت ترجیح می دهند 

در بازار پول سرمایه گذاری کنند 
 P/E و ورود به بازار سهام با نسبت
فعلی را مناسب ارزیابی نمی کنند. 
مهرزاد منتظری افزود: در شرایط 
فعلی عالوه بر بانک ها، بخش��ی از 
نقدینگی در صندوق های با درآمد 
ثابت س��رمایه گذاری شده است. 
آنچنان ک��ه طبق آخری��ن آمار، 
اطالعات س��رمایه حدود 90 هزار 
میلیارد تومان��ی در صندوق های 
س��رمایه گذاری ب��ا درآم��د ثابت 
سرمایه گذاری شده که نرخ سود 
مناسبی به دارندگان واحدها اعطا 
می کنند. از این رو به نظر می رسد 
نیز  صندوق های س��رمایه گذاری 
در عدم جذب نقدینگی به سمت 
بازار س��هام مؤثر هس��تند و باید 
در نرخ س��ود سپرده های بانکی و 
ترکیب صندوق ها بازنگری شود تا 
بخشی از سرمایه به سمت بورس 
سوق یابد. وی به سایر دالیل روند 

منفی بازار س��هام طی ماه جاری 
اش��اره کرد و گفت: اغلب فعاالن 
بازار سهام براساس تجربه سنوات 
گذشته معامالت شهریورماه را پر 
عرض��ه و همراه با افزایش فش��ار 
فروش س��هام تلقی می کنند و به 
نوعی می توان گفت تفکری است 
که در میان س��هامداران نهادینه 
ش��ده اس��ت. البته ناگفته نماند 
که در افزایش حجم عرضه سهام 
در ش��هریورماه عواملی همچون 
نزدیک ش��دن ب��ه پایان س��ال 
مالی ش��رکت های سرمایه گذاری 
جه��ت  س��هامداران  تعل��ل  و 
س��رمایه گذاری تا زمان انتش��ار 
گزارش های ش��ش ماهه بی تأثیر 
نیس��ت. ای��ن کارش��ناس ب��ازار 
س��هام با اظهار امیدواری نسبت 
ب��ه رون��د آتی بورس ط��ی نیمه 
دوم س��ال جاری، دراین خصوص 
اظهار داش��ت: امیدواریم شرایط 

بازار س��هام طی شش ماهه دوم 
امسال بهتر از نیمه اول باشد که 
البت��ه این امر بنا ب��ه چند دلیل 
دور از انتظ��ار نخواه��د بود، چرا 
که از یک س��و احتم��ال می رود 
بانکی  ن��رخ س��ود س��پرده های 
مج��دداً 2 تا 3درصد کاهش یابد 
و از س��وی دیگر انتظ��ار می رود 
قیمت کامودیتی ه��ا در بازارهای 
جهانی افزایش یاب��د که این امر 
بر شرکت های مرتبط با نرخ های 
اعمال  اث��رات مثبت��ی  جهان��ی 

خواهد کرد. 
اج��رای  اف��زود:  منتظ��ری 
برخ��ی برنامه ها از س��وی دولت 
همچ��ون افزای��ش قیمت برخی 
محص��والت در بازارهای داخلی 
وضعی��ت  بهب��ود  س��بب  ک��ه 
سودآوری ش��رکت ها و نمود آن 
میان دوره ای  عملکرد  گزارش  بر 
آنها می ش��ود، در کنار برگزاری 

ریاس��ت جمهوری هر  انتخابات 
یک تبعات مثبتی بر بازار سهام 
خواه��د داش��ت. عالوه ب��ر همه 
موارد عنوان شده فراموش نکنیم 
که طی نیمه اول سال جاری نیز 
بس��یاری از شرکت ها از وضعیت 
بنیادی مناسبی برخوردار بودند 
و مجموعه ه��ای فع��ال در گروه 
دارو، سرب و روی با رشد ارزش 
سهام مواجه شدند. این در حالی 
بود که برخ��ی گروه ها همچون 
تجربه  دلی��ل  به  خودروس��ازان 
رش��د هیجان��ی طی س��ه ماهه 
پایانی سال گذشته با افت قیمت 
سهام روبه رو ش��دند. به عبارت 
بهت��ر در ش��رایط فعلی س��هام 
ش��رکت هایی که دارای ش��رایط 
سودآوری و نسبت P/E مناسب 
هستند، همچنان بهترین گزینه 
ب��رای س��رمایه گذاری به ش��مار 

می روند. 

امید به رشد و رکوردشکنی بازار سهام 

بهبود شرایط بازار سهام با اقدامات دولت

نگاه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

قند اصفهان در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درص��د افزایش را از آن خود کرد که داده پردازی ایران 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

6.2385قصفها
3.6365مداران
9.8234.99دتماد

2.9664.99خنصیر
6.3614.98قپیرا

2.6974.98کطبس
2.3604.98خاهن

 بیشترین درصد کاهش
س��یمان بهبهان صدر نش��ین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. ملی س��رب و روی ایران در رده دوم این 
گروه ایستاد و موتورس��ازان تراکتورسازی ایران هم در 
میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.99(12.090سبهان
)4.42(2.356فسرب
)3.71(2.391خموتور
)3.61(7.295چفیبر
)3.55(6.176ددام

)3.35(5.517لپارس
)2.81(6.291غبهنوش

پرمعامله ترین سهم
س��رمایه گذاری مس��کن پرمعامله ترین س��هم بازار 
بورس ش��ناخته شد. کمباین س��ازی ایران در رده دوم 
این گروه ایستاد. سایپا هم در رده های باال قرار گرفت.  

تعداد دفعهقیمتنام
72.513 1065ثمسکن

37.724 905تکمبا
36.346 1143خساپا
18.935 1165وساپا
16.889 3636مداران
15.941 455ورناح
14.173 983خزامیا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را سرمایه گذاری 
مس��کن  به خود اختصاص داد و داده پردازی ایران رتبه 
دوم را به دست آورد. ایران ترانسفو هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.  
جمع معامالت قیمتنام

77.193 1065ثمسکن
61.403 3636مداران
47.557 15884بترانس
41.526 1143خساپا
37.102 4252قزوین
34.128 905تکمبا
27.825 3086خودرو

بیشترین سهام معامله شده
س��رمایه گذاری مسکن در حالی رتبه نخست جدول 
بیش��ترین س��هام معامل��ه ش��ده را به دس��ت آورد که 
کمباین س��ازی ایران در این گروه دوم ش��د و سایپا در 

رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

10652659ثمسکن
9052314تکمبا
11432093خساپا
9831450خزامیا
11651178وساپا

21941040خریخت
36361002مداران

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
کاش��ی و سرامیک حافظ به دست آورد. سایپا دیزل در 

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

30801540کحافظ

12871287خکاوه

838838پالسک

2765691فمراد

2853571فلوله

3147450پتایر

7595429چفیبر

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری پردیس جایگاه 

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

10732.86وخارزم
10002.99پردیس
10253.65وپاسار
19323.67وبانک
26354.10شاراک
81314.20شبهرن
29724.38پارسیان

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

دومرحله ای شدن صدور پروانه 
ساخت و ساز به زودی

رئیس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر 
تهران از دومرحله ای شدن صدور پروانه ها در آینده 

نزدیک خبر داد. 
به گزارش ایسنا، محمد ساالری گفت: در معاونت 
شهرس��ازی ش��هرداری تهران اقدام��ات خوبی در 
راس��تای ح��ذف فرآیندهای زائد ص��دور پروانه ها 
انجام ش��ده است و به زودی نیز شاهد دومرحله ای 

شدن صدور پروانه ها خواهیم بود. 
رئیس کمیته معماری و شهرس��ازی شورای شهر 
ته��ران همچنین درخصوص موضع ش��هردار تهران 
درباره امالک نجومی نیز گفت: مواضع شهردار تهران 
را در این خصوص از رسانه ها شنیدیم اما الزم است 
جلسه مشترکی با شهردار تهران و سازمان امالک و 
مستغالت داشته باشیم تا موضوع به صورت کارشناسی 
 م��ورد بررس��ی قرار گی��رد و به یک فهم مش��ترک 

برسیم. 

 تجمع واحدهای ارزان قیمت
در جنوب و شرق پایتخت

نگاه��ی به آم��ار معامالت مس��کن در مردادماه 
امس��ال نش��ان می دهد خریدوف��روش واحدهای 
مس��کونی کوچک متراژ  )زیر ۵۰ مترمربع( حدود 
۱۰.۲ درص��د از کل معام��الت مس��کن تهران را به 

خود اختصاص داده است. 
ب��ه گزارش مهر، تازه ترین گزارش بانک مرکزی 
نش��ان می ده��د در مردادم��اه امس��ال واحدهای 
کوچک متراژ  )زیر ۵۰ مترمربع( حدود ۱۰.۲ درصد 
از حجم معامالت مسکن تهران را به خود اختصاص 
داده اند؛ در این میان اگرچه سهم واحدهای کوچک 
مسکونی نسبت به متوسط و بزرگ متراژها چندان 
قابل مالحظه به نظر نمی رس��د اما در س��ال های 
اخی��ر به عل��ت تمایل به زندگی مجردی، باالبودن 
قیم��ت مس��کن و افزای��ش مهاجرت به ش��هرها، 
 تمای��ل ب��ه خرید واحده��ای کوچک متراژ افزایش 

یافته است. 
با توجه به افزایش رغبت خریداران به واحدهای 
کوچک مت��راژ، قیم��ت واحده��ای مس��کونی زیر 
۵۰مترمرب��ع ته��ران در پنج منطقه تهران ش��امل 
ش��مال، غرب، مرکز، ش��رق و جنوب مورد ارزیابی 

قرار گرفته است. 
ی��ک واح��د مس��کونی ۵۰ مت��ری در خیاب��ان 
بنی هاش��م در ش��رق پایتخت که متری ۴ میلیون 
و ۷۵۰ میلیون تومان اس��ت، ۲۳۷ میلیون تومان 
قیمت گذاری شده است. در منطقه نیروهوایی واقع 
در ش��رق تهران برای خرید یک واحد مس��کونی 
۴۸ مت��ری بای��د ب��رای ه��ر مترمرب��ع ۴ میلیون 
 توم��ان و ب��رای کل واح��د ۱۹۲میلی��ون توم��ان 

هزینه کنید. 
ی��ک واح��د مس��کونی ۴۲ مت��ری در منطق��ه 
خ��اوران ته��ران با قیمت ه��ر مترمربع ۲ میلیون 
و ۳۰۰ه��زار توم��ان، ۹۶ میلی��ون تومان فروخته 
می ش��ود. در نازی آب��اد برای یک واحد مس��کونی 
۳۶ مت��ری ب��ا قیم��ت ه��ر مترمرب��ع دو میلیون 
 و ۵۰۰ هزارتوم��ان، ۹۰ میلی��ون توم��ان هزین��ه 

می شود. 

تکمیل خطوط چهارخطه حومه 
تهران تا پایان دولت یازدهم

مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان اینکه  »شهرهای 
تهران و اهواز اولویت ما در توسعه قطارهای حومه ای 
در س��طح کش��ور اس��ت« تصریح کرد: مردم ش��اهد 
خدم��ات قطاره��ای حومه ای با س��رفاصله ۱۰ دقیقه 

خواهند بود. 
محس��ن پورسیدآقایی در گفت وگو با پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی با اش��اره به سیاس��ت گذاری 
قطارهای حومه ای و اولویت بندی اس��تانی براس��اس 
نیاز شهرها اظهار داشت: اولویت اول شرکت راه آهن 
در طرح کلی ساخت ۷۰۰ کیلومتر خطوط حومه ای 

در کشور، شامل تهران و اهواز است. 
وی افزود: طبق برنامه ریزی اولیه، عملیات دوخطه 
کردن راه آهن اهواز به سمت بندر امام خمینی )ره( به 
اتمام رسیده و عملیات دوخطه کردن راه آهن اهواز- 
اندیمشک در دست اجرا است و تا پایان سال جاری 
تکمیل می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین 
ب��ا اش��اره به قطار حومه ای ته��ران بیان کرد: راه آهن 
ته��ران به س��مت ک��رج، ورامین و گرمس��ار در حال 
چهارخطه شدن هستند که تمام این پروژه ها تا پایان 
دول��ت یازدهم به بهره برداری خواهد رس��ید و مردم 
می توانند ش��اهد س��رویس های حومه ای با سرفاصله 
۱۰ دقیقه برای جابه جایی مس��افران حدفاصل حومه 
و مرکز ش��هر از صبح تا بعد از ظهر باش��ند.  معاون 
وزی��ر راه و شهرس��ازی با بیان اینک��ه بهره برداری از 
این خطوط باعث افزایش س��طح رفاه مردم می شود، 
تصریح کرد: کالنشهرها از نظر شاخص کیفیت زندگی 
در سطح پایینی قرار دارند که دلیل اصلی آن آلودگی 
هوا، ترافیک و ساختار غلط شهرسازی و نمود اختالف 

طبقاتی است. 
در این میان گسترش و بهبود وضعیت حمل و نقل 
عموم��ی می توان��د موج��ب بهبود وضعی��ت زندگی 
عموم��ی و زندگ��ی در من��ازل بزرگ ت��ر در نزدی��ک 
ش��هرهای بزرگ ش��ود. وزارت راه و شهرس��ازی این 
مس��ئله را وظیفه خود می داند و تا پایان دولت این 
طرح را به بهره برداری خواهد رساند تا اطراف تهران 
را با خطوط ریلی حومه ای ضربدری به هم متصل کند. 

پیشرفت 80درصدی طرح توسعه 
بندر چابهار

معاون برنامه ریزی و توس��عه منابع س��ازمان بنادر 
گفت: در گذشته به بندر چابهار و پتانسیل های موجود 
در آن توجه نشده بود اما اکنون درحال سرمایه گذاری 
در این بندر هس��تیم و خریدهای مناس��بی از محل 

فاینانس برای تجهیز این بندر انجام شده است. 
به گزارش ایسنا، منصور آرامی افزود: به بندر چابهار 
می توان نگاه جدی تری داشت، چرا که ورودی دریای 
عمان اس��ت و اهمیت زیادی برای ایران دارد و باید 
ظرفیت های بیشتری به آن اضافه کرد. درحال حاضر 
۸۰درصد طرح توس��عه بندر چابهار به اتمام رس��یده 

است. 
معاون برنامه ریزی و توس��عه منابع س��ازمان بنادر 
همچنی��ن ب��ه اهمیت ایجاد پس کرانه ها اش��اره کرد 
و گف��ت: افزای��ش پس کرانه ها ب��رای کمک به بندر، 
سیاس��ت دیگر اس��ت. باید برای افزایش بهره وری و 
رقابت��ی ک��ردن بنادر و دیگ��ر بخش های حمل  ونقل 

برنامه ریزی های منسجمی داشته باشیم. 

عمران

با وجود گذشت بیش از دو 
ماه از نوزدهم تیرماه امس��ال 
که وزیر راه و شهرسازی رسماً 
اج��رای قان��ون پیش ف��روش 
س��اختمان را ابالغ کرد، هنوز 
این قانون که  اجرایی ش��دن 
می توان��د یک��ی از ابزاره��ای 
اصل��ی ب��ازار برای خ��روج از 
رکود طوالنی مدت باشد با اما 
و اگرهایی فراوان روبه رواست، 
تردیدهایی ک��ه هرچند هنوز 
یک��ی از اصلی ترین قطب های 
آن را مردم می س��ازند اما در 
عرصه عمل نی��ز هنوز برخی 

سوال های بی جواب دارد. 
از بین رفت��ن اعتماد مردم 
اصلی تری��ن چالش��ی  ش��اید 
بوده که در طول این س��ال ها 
س��اختم��ان  پی���ش فروش 
اس��ت.  تهدی��د می ک��رده  را 
نامشخص بودن شرایط ساخت 
و  پیش فروش شده  واحدهای 
انتقال خانه به  ش��رایط مالی 
متقاضی باعث ش��د موردهای 
مکرری از کالهبرداری در این 
زمینه ثبت ش��ود و در بعضی 
معامالت نیز کیفیت واحدهای 
مس��کونی تکمیل شده فاصله 
زیادی ب��ا قراردادهای ابتدایی 
داش��ت و همین امر باعث شد 
یکی از بازارهای بالقوه صنعت 
فراموشی  دست  به  ساختمان 

سپرده شود. 
شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
در دول��ت یازدهم تالش کرد 
این ابزار فراموش ش��ده را بار 
دیگر احیا کند و در این راستا 
قانون��ی را ابالغ ک��رد که در 
آن بس��یاری از ابعاد مشکالت 
گذش��ته لح��اظ ش��ده بود و 
دفاتر اس��ناد رس��می قرارداد 
مرب��وط به این س��اختمان را 

تأیید نهایی می کردند. 
رس��اندن کار ب��ه این نقطه 
اما یک مشکل اساسی داشت. 
اینکه دفاتر اسناد رسمی باید 
طبق قانون پس از تأیید نهایی 
شناسنامه فنی ملک، اقدام به 
ثبت نهایی کار می کردند و با 
توج��ه به اینک��ه در طول این 

سال ها ش��هرداری شناسنامه 
فن��ی صادر نمی ک��رد این امر 
به عنوان یک معضل بر سر راه 
این بازار باقی ماند. مسئله ای 
ک��ه وزی��ر راه در جدیدترین 
ابالغیه خ��ود فکری جدی به 

حال آن کرده است. 
 آخون��دی شناس��نامه فنی 
ب��رای  را  ملک��ی س��اختمان 
اجرای قانون پیش فروش ابالغ 
کرده و در جریان آن نهادهای 
نظارت��ی را موظف ک��رده در 
س��اخت  فرآیند  آغ��از  همان 
ص��دور این شناس��نامه را در 
دس��تور کار ق��رار دهند. این 
ابالغیه دست شهرداری را نیز 
در صدور پروانه نهایی کوتاه تر 
کرده اس��ت، زیرا اگر تاکنون 
مال��ک یا نماینده س��اختمان 
به طور مس��تقیم به شهرداری 
مراجع��ه ک��رده و مجوزهای 
الزم را اخ��ذ می ک��رد، ح��اال 
باید با معرفی مجری رس��می 
نس��بت به دریافت شناسنامه 

اقدام کند. 

خألهای قانونی برطرف شود
جدی��د  ط��رح  هرچن��د 
آخوندی این امید را به وجود 
آورده که از یک س��و کیفیت 

افزای��ش  ب��ا  ساخت و س��ازها 
نظ��ارت و صدور شناس��نامه 
فن��ی افزایش یابد و از س��وی 
دوباره  پیش فروش  بازار  دیگر 
رونق بگیرد اما به نظر می رسد 
فع��االن عرصه مس��کن هنوز 
ابهام هایی در این رابطه دارند. 
س�رح��دی،  احم��درض��ا 
ک���ارش��ن���اس و رئی���س 
انجمن  هی��������أت مدی��ره 
ب��ا  گفت وگ��و  در  معم��اران 
کرد:  اظهار  »فرصت ام��روز« 
بحث صدور شناس��نامه فنی 
از س��ال ها پیش مطرح بوده 
ام��ا در عمل کمتر درباره آن 
تصمیمی گرفته شده است و 
عماًل ش��رایط ابتدایی اجرای 
از  نی��ز فراه��م نیس��ت.  آن 
به  ب��رای خوش بینی  این رو 
وزارت  جدید  دس��تورالعمل 
راه و شهرس��ازی بای��د دید 
به ط��ور خ��اص تکلی��ف این 

ابهامات چه خواهد ش��د. 
وی ادام��ه داد: طبق قوانین 
موج��ود در ای��ن مرج��ع ی��ا 
مجری اصلی طرح ساختمانی 
معرفی  به ط��ور رس��می  باید 
ش��ود و جواز و صالحیت او را 
نیز سازمان های ذی ربط تأیید 
کنن��د، اما آنچه تاکنون وجود 

داش��ته این است که مالک یا 
فرد س��رمایه گذار خ��ود برای 
دریافت مجوز اق��دام می کند 
و در مراحل بعدی نیز خبری 
از ای��ن ف��رد دارای صالحیت 

نیست. 
س��رحدی ب��ا بی��ان اینکه 
صدور شناسنامه فنی از نقطه 
ش��روع فرآین��د س��اخت کار 
خ��ود را آغاز می کن��د، تأکید 
کرد: تا زمانی که ما مش��خص 
را  ساخت و س��از  مجوز  نکنیم 
چه کس��ی می گی��رد و کار را 
کرد،  خواهد  تکمی��ل  چگونه 
اجرای برنامه ه��ای اینچنینی 

نیز سخت است. 
این کارشناس بازار مسکن، 
به کاربرد شناس��نامه فنی در 
ب��ازار پیش فروش نیز اش��اره 
کرد و گفت: شناس��نامه فنی 
زمانی نهایی می شود که طرح 
تمام ش��ده باش��د و از این رو 
پیش فروش  ک��ه  واحدهای��ی 
می ش��وند از شناس��نامه فنی 
نهایی ش��ده بهره مند نیستند. 
اهمیت  بیش��ترین  آنچه  پس 
را دارد، پیگی��ری مرحل��ه به 
مرحل��ه کار اس��ت و این امر 
نیز مقدماتی جدی می خواهد 
که متأس��فانه در حال حاضر 

نشانه های وجود آنها در دست 
نیست. 

ایم��ان معصوم��ی، فعال و 
س��رمایه گذار بازار مسکن نیز 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
درباره روالی که در گذشته به 
تکمی��ل فرآیند ساخت و س��از 
خت��م می ش��د اش��اره کرد و 
افزود: به نظر می رس��د بحث 
ص��دور شناس��نامه فنی برای 
س��اختمان های پیش ف��روش 
ش��ده به ثبت دقی��ق و کامل 
مراح��ل  در  آنه��ا  اطالع��ات 
مرب��وط  پیش��روی  مختل��ف 
می شود و در چنین چارچوبی 
ش��اید خأل دریاف��ت مجوز از 
سوی مرجعی با پروانه ساخت 

نیز جبران شود. 
ب��ه گفت��ه وی، ت��ا پیش از 
ای��ن مهندس��ان ناظر به ط��ور 
مرحله ای شرایط ساختمان را 
گ��زارش می دادند و در نهایت 
پای��ان کار صادر می ش��د اما 
در حی��ن ای��ن مراحل برخی 
دور زدن ه��ای قانونی به وقوع 
می  پیوس��ت. هرچن��د هن��وز 
به طور دقیق س��از و کارهای 
اجرای��ی این قانون مش��خص 
نش��ده اما به نظر می رسد این 
امر به طور خاص تأییدات فنی 
را رص��د می کند  س��اختمان 
و ای��ن ام��ر ش��اید برخ��ی از 
مش��کالتی را که در سال های 
گذش��ته وجود داشته برطرف 

کند. 
هرچند هن��وز فعاالن بازار 
و نهادهایی چون ش��هرداری 
نظام مهندس��ی  س��ازمان  و 
درباره س��از و کارهای جدید 
با  اما  نکرده اند  اظهارنظ��ری 
توجه به این ابالغیه، احتماال 
دس��ت ش��هرداری در صدور 
بس��ته تر  پروانه ه��ا  نهای��ی 
خواه��د ش��د و از ای��ن پس 
تأیید  با  نیز  شناس��نامه فنی 
مهندس��ان ناظر شرط اصلی 
ساخت و س��ازهای  فرآین��د 
جدی��د خواهد بود، موضوعی 
ک��ه کیفی��ت را تح��ت تأثیر 
و  داد  خواه��د  ق��رار  خ��ود 
ب��ا  پیش ف��روش مس��کن را 
تحولی جدی روبه رو می کند.  

دست دفاتر اسناد در ثبت پیش خرید خانه باز شد 

شناسنامه فنی، قانون پیش فروش ساختمان 
را تکمیل می کند

تلفن مستقیم: 86073288شماره 604 www.forsatnet.ir

جواد هاشمی 
j.hashemi1992@gmail.com



قدرت باتری اُپل Ampera-e بازار 
خودروهای برقی را متحول می کند

 ش��رکت خودروس��ازی اُپل اعالم کرد قدرت باتری
اُپل Amper-e را در مسافت های طوالنی باال خواهد 

برد و این امر بازار این خودرو را متحول خواهد کرد. 
در این راستا کارل توماس نیومن، مدیر اجرایی 
ش��رکت اُپل در بیانیه ای که به صورت رس��می از 
س��وی این خودروس��از آلمانی صادر ش��ده است، 
اظهار داش��ت: »قدرت خیره کنن��ده باتری های به 
کار رفته در خودروی Ampera-e تحول بزرگی 
را در بازار خودروی برقی ایجاد خواهد کرد چراکه 
ای��ن خودرو با هربار ش��ارژ می تواند بیش از 400 
کیلومتر را طی کند که این میزان در میان س��ایر 
خودروهای برقی تولید ش��ده در جهان بی س��ابقه 

است. 
در بیانیه شرکت اُپل آمده است: »براساس قوانین 
و شرایط جدید رانندگی در اتحادیه اروپا، خودروی 
Ampera-e  بدون نیاز به ش��ارژ دوباره قادر است 
بی��ش از 400 کیلومتر را طی کند که این مس��افت 
دس��تاورد بزرگی در بازار خودروهای برقی محسوب 
می ش��ود.« ادعای اخی��ر مدیران اُپل در ش��رایطی 
مطرح می ش��ود که مقایس��ه میان BMW's i3 و 
Ampera-e نش��ان می ده��د که خ��ودروی برقی 
BMW ب��ا هرب��ار ش��ارژ کام��ل مس��افتی معادل 
300کیلومت��ر را طی می کند و این در حالی اس��ت 
 ک��ه این رق��م ب��رایNissan Leaf ک250کیلومتر، 
e-Golf ک 240کیلومتر و فولکس واگن Renault Zoe"

190کیلومتر است. 
 Ampera-e شایان ذکر است که رکوردشکنی
در بازار خودروه��ای برقی در حالی اتفاق می افتد 
که این خودرو به نوعی خواهر دوقلوی ش��ورولت 
Bolt محس��وب می ش��ود و هر دو از پیش��رانه و 
فناوری ش��رکت جن��رال موتورز آمریکا اس��تفاده 
می کنن��د. ب��ا این ح��ال ش��رکت خودروس��ازی 
جنرال موت��ورز ب��ا انتش��ار اطالعی��ه ای اعالم کرد 
ک��ه خ��ودروی برق��ی ش��ورولت بول��ت می تواند 
پ��س از هربار ش��ارژ کامل مس��افتی معادل 383 
کیلومت��ر را طی کند که این می��زان 17 کیلومتر 
کمتر از مس��افتی اس��ت ک��ه Ampera-e طی 
می کند. الزم به ذکر اس��ت که اداره ملی حفاظت 
از محیط زیس��ت آمریکا اخی��راً مجوزهای الزم را 
برای تردد خودروی شورولتBolt در خیابان ها و 

جاده های ایاالت متحده صادر کرده است. 
در همین چارچوب و براس��اس برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفته، ش��رکت جن��رال موت��ورز فرآیند 
را در   Bolt برق��ی ش��ورولت  تولی��د خ��ودروی 
 Orion س��ایت خودروس��ازی خ��ود در منطق��ه
و در نزدیک��ی ش��هر دیتروی��ت که قل��ب صنعت 
خودروسازی آمریکا محسوب می شود آغاز خواهد 
Ampera- کرد. این در حالی است که خودروی
e نیز طبق اخبار منتش��ر ش��ده قرار است در خط 
تولیدی مش��ترک با ش��ورولت Bolt تولید ش��ود 
هرچن��د که جن��رال موتورز هنوز ای��ن خبر را به 

صورت رسمی تأیید نکرده است. 
شرکت اُپل قصد دارد تا برای نخستین بار هاچ بک 
برق��ی قدرتمند خود را در تاریخ 29 س��پتامبر و در 
نمایشگاه خودروی پاریس در معرض دید عموم قرار 
دهد. گفتنی است پروس��ه تولید این خودرو از بهار 
سال آینده میالدی و عرضه آن به صورت رسمی در 

بازارهای جهانی آغاز خواهد شد. 

مقامات ارشد رنو برای تعامل با 
قطعه سازان بلیت تهران گرفتند

س��ه مقام ارش��د مهندس��ی، خری��د و تولید رنو 
اس. آ. اس در رأس هیات��ی بلندپای��ه ب��رای دیدار 
با قطعه س��ازان داخل��ی هفته آینده به ایران س��فر 

می کنند. 
به گزارش روابط عمومی ش��رکت رنوپارس، گسپر 
گس��کون، قائم مقام ارشد مهندسی، س��ارال دپوت، 
قائم مقام ارش��د خری��د و دلوس م��وزوس قائم مقام 
ارشد تولید و زنجیره تأمین و تیم کارشناسی همراه 
در س��فری سه روزه از خطوط تولید تأمین کنندگان 

رنو در ایران بازدید خواهند کرد. 
به گفت��ه رامتین اس��ماعیلی، قائم مق��ام اجرایی 
رنوپارس »این س��فر به منظور بازدید مقامات ارشد 
رن��و از تأمین کنندگان داخل��ی و همچنین ارزیابی 
و رفع مش��کالت آنهاس��ت.« این دومین سفر گسپر 
گسکون، قائم مقام ارش��د مهندسی رنو به ایران در 
سال جاری است. انجام این بازدیدها یکی از اقدامات 
چندگانه رنو برای تسریع پیوستن قطعه سازان ایرانی 

به زنجیره تأمین جهانی رنو است. 
قائم مق��ام اجرایی رنوپارس در این خصوص گفت: 
»یک��ی از اولویت های رنو در بازارهای اس��تراتژیک 
خ��ود از جمل��ه ایران، رس��اندن نرخ داخلی س��ازی 
محصوالت به 80درصد اس��ت. ب��ه همین منظور ما 
در تالش هستیم با انتقال دانش فنی به قطعه سازان 
آنه��ا کمک کنی��م کیفیت و کمی��ت تولیدات خود 
را افزای��ش دهن��د. از س��وی دیگ��ر ما در تالش��یم 
قطعه س��ازان ایرانی را وارد زنجیره تأمین جهانی رنو 
کنیم. مقامات ارشد رنو نیز در همین راستا به ایران 
س��فر کرده اند ت��ا راه را برای رس��یدن به این هدف 

هموار کنند.«

 احیای همکاری های خودرویی
با کشورهای اروپایی

دستیابی به توافق هسته ای و اجرای برجام، ساختار 
همکاری ه��ای خودروی��ی ایران را که در س��ال های 
تحری��م از مونت��اژ و تولی��د خودروه��ای اروپایی به 
خودروهای آس��یای ش��رقی تغییر جهت داده بود به 

ریل قبلی بازگرداند. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، صنعت خودروس��ازی در ایران 
ب��ه تولی��د  »پی��کان« در کارخانج��ات صنعت��ی 
ایران ناس��یونال و تحت لیس��انس کارخان��ه تالبوت 
انگلس��تان، س��واری های آریا و ش��اهین در کارخانه 
پارس خ��ودرو و س��واری ژیان در کارخانه س��ایپا باز 
می گردد؛ به این س��یاهه می توان تولید س��واری های 
ش��ورولت  )اپل( 2500 و 2800 س��ی س��ی، بیوک، 
کادیالک و شورولت نوا تحت لیسانس جنرال موتورز 

آمریکا را نیز اضافه کرد. 
نگاه��ی ب��ه برندهایی که در آن س��ال ها در ایران 
تولید و به عبارتی مونتاژ می ش��د، نش��ان می دهد که 
همکاری های خودرویی ایران به چند کش��ور آمریکا، 

انگلستان و فرانسه خالصه می شد. 
این روند تا س��ال ها ادامه یافت و بعد از یک دوره 
توق��ف همکاری در زمان پیروزی انقالب اس��المی و 
جنگ تحمیلی، دوباره پای برخی کش��ورهای غربی 
از جمله فرانسه و آلمان به صنعت خودروسازی ایران 
باز شد و به دنبال آن، تولید خودروهایی از جمله بنز، 
انواع پژو و خودروی سواری زانتیا با برند سیتروئن در 

ایران رواج پیدا کرد. 
در تمام این ایام، به جز ش��رکت های ژاپنی مانند 
نیسان، مزدا، سوزوکی و ایسوزو، اثری از شرکت های 
کره ای و چینی نبود؛ چرا که در زمان انعقاد قرارداد 
ای��ران با ش��رکت تالبوت  )برای پی��کان(، هیوندای 
نخس��تین فعالی��ت خودروی��ی کره جنوب��ی را آغاز 
ک��رد و چی��ن حدود 25 س��ال پس از ما وارد صنعت 

خودرو سازی شد. 
با این حال، در دوران اعمال تحریم های سیاس��ی 
و اقتص��ادی علیه ایران و محدودیتی که با اس��تفاده 
از اختی��ارات وی��ژه ریاس��ت جمه��وری آمریکا برای 
خودروس��ازی ایجاد شد، برخی خودروسازان اروپایی 
ایران را ترک و برخی حضور خود را کمرنگ کردند و 
به این ترتیب، فضا برای خودروسازان چینی باز شد. 
در ای��ن دوره، مونت��اژ و تولید برندهای مختلفی از 
کش��ورهای آس��یای ش��رقی از جمله چین در کشور 
آغاز ش��د و واردات قطع��ات چینی روندی تصاعدی 

به خود گرفت. 
اکنون که توافق هس��ته ای به س��رانجام رس��یده و 
برجام اجرایی ش��ده اس��ت، خودروسازان غربی برای 
احیای همکاری های گذشته راهی ایران شده اند؛ این 
روند البته انتقادهایی را به همراه داشته و لحاظ کردن 
ضمانت های��ی در قراردادهای همکاری های دوجانبه 
برای جلوگیری از تکرار آنچه در دوران تحریم اتفاق 

افتاد را ضروری کرده است. 
ب��ا ای��ن حال، در کمتر از یک س��الی که از اجرای 
برجام گذشته است، نخستین قرارداد خودرویی میان 
ایران خودرو و پژو منعقد شد و قرارداد دوم را سایپا و 
س��یتروئن به صورت اولیه بسته اند و به زودی قرارداد 

نهایی این دو شرکت به امضا خواهد رسید. 
ایران خ��ودرو و پژو قرار اس��ت امس��ال نخس��تین 
محصول خود را با نام  »2008« به بازار ایران عرضه 
کنن��د و پ��س از آن، خودروهای  »301« و  »208« 
را وارد بازار کنند؛ س��ایپا و سیتروئن نیز تفاهم اولیه 
را برای افزودن خودروهای روز س��یتروئن به خطوط 

تولید سایپاکاشان داشته اند. 
در این بین، شرکت هایی مانند فیات، فولکس واگن 
و بن��ز مذاک��رات خود را با خودروس��ازان ایرانی آغاز 
کرده اند و ش��رکت رنوی فرانسه که در دوران تحریم 
فعالی��ت خ��ود را ب��ه تولی��د مش��ترک خودروهای 
باکیفی��ت تندر و تندرپیکاپ مح��دود کرده بود، در 
این ایام دو خودروی تولیدی مشترک خود با شرکت 
پارس خودرو با نام های  »ساندرو هاچ بک« و  »ساندرو 
استپ وی« را رونمایی کرد؛ ساندرو هاچ بک به بازار 
عرضه ش��ده و عرضه  »اس��تپ وی« نیز کمتر از یک 
ماه دیگر آغاز می شود.  همکاری های خودرویی ایران 
و کش��ورهای غربی را می توان به س��ه دوره تقس��یم 
کرد؛ قبل از پیروزی انقالب اس��المی، فعالیت ها قبل 
از دوران تحریم و همکاری های بعد از اجرای برجام. 
تفاوت��ی ک��ه در همکاری ه��ای اخیر وج��ود دارد، 
عمق س��اخت داخل و شرط صادرات است؛ براساس 
سیاست های دولت، عمق ساخت داخل همکاری های 
جدید خودرویی باید در کوتاه مدت به 40 درصد برسد 
و 30درص��د محصوالت نیز به بازارهای بین المللی و 

شبکه توزیع طرف خارجی عرضه شود. 

تولید اتوبوس افزایش یافت
مردادماه امسال تولید انواع اتوبوس در ایران 82.8 

درصد افزایش یافته است. 
به گزارش ایس��نا، در این مدت تولید انواع اتوبوس 
در ایران خودرو دیزل 1700 درصد رش��د داشته و از 
یک دستگاه در مردادماه 94 به 18 دستگاه افزایش 

یافته است. 
تولید این محصوالت در پیشرو دیزل آسیا نیز مانند 
ایران خودرو دیزل صعودی بوده و از صفر دس��تگاه 
در مردادماه س��ال گذش��ته به چهار دستگاه افزایش 
یافته اس��ت.  مردادماه امسال تولید انواع اتوبوس در 
عقاب افشان نیز با افزایش 10.7 درصدی همراه بوده 
و از 28 دس��تگاه در م��رداد 1394 ب��ه 31 دس��تگاه 

افزایش یافته است. 

خبر بینالملل

7 خودرو

رئی��س هیأت عام��ل ایدرو 
و معاون وزی��ر صنعت، معدن 
و تجارت، از امض��ای قرارداد 
ی��ک ش��رکت خودروس��ازی 
ی��ک  ب��ا  بخش خصوص��ی 
خودروس��از آلمان��ی به زودی، 
آن  ترجم��ه  ک��ه  داد  خب��ر 
معنایی به غیر  از نهایی شدن 
قرارداد گروه صنعتی ماموت با 

فولکس واگن آلمانی ندارد. 
اس��فندماه س��ال گذش��ته 
صنعت��ی  گ��روه  مدیرعام��ل 
ب��ا   گفت وگ��و  در  مام��وت، 
»فرص��ت امروز« از پیوس��تن 
جرگ��ه  ب��ه  ش��رکت  ای��ن 
خودروه��ای  تولیدکنن��دگان 
سواری خبر داد. ابتدای سال 
جاری گزینه فولکس واگن که 
قرار بود پی��ش از این با گروه 
صنعتی ایران خودرو، همکاری 
خود را آغاز کند، پیکان خود 
را ب��ه س��مت بخش خصوصی 
خودروس��از ای��ران تغییر داد 
و ن��ام دو ش��رکت مام��وت و 
کرمان خ��ودرو- ک��ه س��ابقه 
هم��کاری پیش از تحریم ها را 
نیز با فولکس داشته است- به 
می��ان آمد، اما ب��ه مرور زمان 
هرچقدر کرمانی ه��ا از گزینه 
دور  فولکس واگ��ن  ش��راکت 
ش��دند، ماموتی ه��ا پررنگ تر 

شدند. 

در نهایت به گفته منابع آگاه، 
گروه صنعتی ماموت به گزینه 
نهایی فولکس واگن تبدیل شد. 
دی��دار محمدرضا نعم��ت زاده، 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
از مجموعه مام��وت که حدود 
یک م��اه پی��ش و تقریب��اً در 
س��کوت خبری نیز انجام شد، 
مهر تأییدی برای فعالیت جدی 
ماموت در عرص��ه خودروهای 
س��واری بود زیرا در این دیدار 
ب��ر چارچوب  وزی��ر صنع��ت 
متبوعش  وزارتخان��ه  ق��رارداد 
در ق��رارداد تولی��د خودروهای 
س��واری ب��ا ش��رکای خارجی 
تأکی��د فراوان��ی ک��رد. اکنون 
ش��ش ماه پس از اعالم رسمی 
ماموتی ها برای حضور در عرصه 
تولی��د خودروه��ای س��واری، 
رئیس هی��أت عامل ای��درو از 
امضای ق��رارداد یک ش��رکت 
با  خودروس��از بخش خصوصی 
ی��ک خودروس��از آلمانی خبر 

می دهد. 
منص��ور معظم��ی، رئی��س 
هیأت عامل سازمان گسترش 
ای��ران   صنای��ع  نوس��ازی  و 
)ایدرو( و معاون وزیر صنعت، 
در نشست خبری روز گذشته 
قرارداده��ای  درب��اره  خ��ود، 
گفت:  خودروس��ازان  خارجی 
»کشورهایی خودروساز شدند 
که با ش��رکت های صاحب نام 
خودروس��ازی،  زمین��ه  در 

برزی��ل،  کردن��د.  مش��ارکت 
ترکی��ه، چین و ک��ره جنوبی 
نمونه همین کشورها هستند 
و در چین ساالنه 21 میلیون 
دس��تگاه و در ترکیه س��االنه 
3میلی��ون دس��تگاه خ��ودرو 
تولید می ش��ود. درحالی که ما 
با وج��ود تقاضا و انتظار مردم 
سال گذش��ته نزدیک به یک 
تولید  میلیون دستگاه خودرو 

کرده ایم.«
او ادام��ه داد:  »م��ا ب��رای 
رس��یدن ب��ه تولید بیش��تر و 
مشتریان،  رضایتمندی  جلب 
به  را تش��ویق  خودروس��ازان 
مش��ارکت کردیم که تاکنون 
دو ق��رارداد نهای��ی ش��ده و 
یک قرارداد دیگ��ر میان یک 
بخش خصوص��ی  خودروس��از 
ایران و یک خودروساز آلمانی 
ب��ه زودی ب��ه امضا می رس��د. 
همچنین تا پایان س��ال چهار 
ق��رارداد خودرویی دیگر میان 
خودروس��ازان بخش خصوصی 
و دولتی ایران با ش��رکت های 
آس��یایی و اروپایی ب��ه امضا 

خواهند رسید.«
به گفته معظمی، قراردادها 
با بهترین خودروسازان جهان 

به امضا خواهند رسید. 

ایدرو از سهامش در 
خودروسازی ها نمی گذرد

حدود یک ماه پیش، رئیس 

ش��ورای رقاب��ت از مصوبه ای 
خب��ر داد ک��ه در س��ال 90 
ای��درو را موظف ک��رده بود تا 
سهام خود در خودروسازی ها 
را واگذار کن��د، اما این اتفاق 
تاکن��ون رخ نداده و ش��ورای 
رقاب��ت همچن��ان پیگیر این 
موض��وع از وزارت اقتص��اد و 
دارایی اس��ت. اکنون یک ماه 
پس از اعالم این خبر، رئیس 
هیأت عامل ایدرو می گوید که 
فقط در شرایطی ایدرو حاضر 
به واگ��ذاری س��هام خود در 
خودروسازی ها است که دولت 

حکم کند. 
ب��ه  پاس��خ  در  معظم��ی 
پرس��ش  »فرص��ت ام��روز« 
مبن��ی براینکه چ��را تاکنون 
نش��ده  اجرایی  مصوب��ه  این 
و آیا ب��ا توجه ب��ه تأکیدات 
ب��ر  مبن��ی  رئیس جمه��وری 
صنعت  کامل  خصوصی سازی 
خود  س��هام  ایدرو  خ��ودرو، 
ک��رد؟  خواه��د  واگ��ذار  را 
توضیح داد: »براس��اس اصل 
44 قان��ون اساس��ی، دول��ت 
ش��رکت های  در  می توان��د 
ت��ا  ش��ده  خصوصی س��ازی 
20درصد س��هم داشته باشد 
اما سهم ایدرو در دو شرکت 
خودروساز کمتر از 20درصد 
ب��وده و فق��ط ی��ک صندلی 
هیأت مدیره در هر شرکت به 

ایدرو تعلق دارد.«

اینک��ه  ب��ر  تأکی��د  ب��ا  او 
خودروس��از  دو  مدیری��ت 
بزرگ کش��ور دولتی نیس��ت، 
تصریح ک��رد: »وزارت صنعت، 
ی��ک  تج��ارت  و  مع��دن 
وزارتخانه سیاس��ت گذار است 
و سیاس��ت ها و راهبرده��ا را 
تدوی��ن می کن��د و ما موظف 
ب��ه تبعیت از این سیاس��ت ها 
هس��تیم و هیچ گونه مدیریت 
دولتی در این دو خودروس��از 
وج��ود ندارد. س��هم دولت از 
خ��ودرو در تولی��د 13درصد، 
ظرفی��ت  و  7درص��د  ارزش 

14/5 درصد است.«
معاون وزیر صنعت با اشاره 
ب��ه نحوه خصوصی س��ازی دو 
کش��ور،  ب��زرگ  خودروس��از 
بیان کرد: »ای کاش دوستان 
امروز  دغدغه  رقابت  ش��ورای 
را برای نحوه خصوصی س��ازی 
ت��ا  داش��تند  خودروس��ازها 
در  ک��ه  می ش��د  مش��خص 
خصوصی س��ازی انجام ش��ده 
حقوق دولت رعایت نش��ده و 

باید احقاق حق شود.«
معظمی در پاس��خ به اینکه 
در نهایت ایدرو قصد واگذاری 
سهام خود در خودروسازی ها 
را دارد ی��ا خی��ر؟ گفت: »اگر 
دولت حکم به واگذاری سهام 
کند، ما س��هام خ��ود در این 
دو ش��رکت را واگذار خواهیم 

کرد.«

معاون وزیر صنعت از امضای قرارداد شرکت خودروساز خصوصی با خودروساز آلمانی خبر داد 

پای فولکس واگن به ایران باز شد

ایران خودرو و  در شرایطی که 
س��ایپا به دنبال تولید خودروی 
ارزان قیم��ت هس��تند، رنو نیز با 
اس��تفاده از کارت »کوئی��د«، به 
دنب��ال حداکث��ر امتیازگیری از 

خودروسازان ایرانی است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ق��درت 
خری��د بخ��ش قاب��ل توجهی از 
در  خ��ودرو  مصرف کنن��دگان 
ایران متناس��ب با خودروهای با 
قیمت های کمت��ر از 30میلیون 
از  کمت��ر  البت��ه،  و  توم��ان 
25میلی��ون تومان اس��ت با این 
حال در این س��طح قیمتی تنها 
تعداد محدودی خودرو در ایران 
عرضه می شود که مشهورترین و 

پرتیراژترین آنها پراید است. 
گذش��ته از انتقادات��ی ک��ه به 
کیفیت این خودرو وارد می شود، 
اما پراید بازار گسترده ای در ایران 
داشته و پرفروش ترین خودروی 
داخلی است. گستردگی بازار این 
خودرو خودروسازان ایرانی را بر 
آن داش��ته تا به دنب��ال تولید و 
عرضه خودرویی ب��رای رقابت با 

پراید در ایران باشند. 
در چنی��ن ش��رایطی رنو برگ 
برنده خود برای گسترش حضور 
در ب��ازار خ��ودروی ای��ران را رو 
کرده که خودرویی به نام کوئید 
اس��ت. کوئید خودرویی با قیمت 
اقتص��ادی اس��ت ک��ه هم اکنون 
توس��ط رنو در کشورهایی چون 
برزی��ل و هن��د تولید می ش��ود. 
قیم��ت ای��ن خ��ودرو در برزیل 
۶000 یورو  )حدود 24 میلیون 

توم��ان( و در هن��د 4500 یورو  
)حدود 18 میلیون تومان( است. 
این خودرو در صورت تولید در 
ایران احتماال در محدوده قیمتی 
25 میلیون تومان وارد بازار خواهد 
ش��د و با توجه ب��ه جذابیت های 
ظاه��ری، فن��ی و کیف��ی آن در 
مقایس��ه با خودرویی مانند پراید، 
ب��ه س��رعت می تواند مش��تریان 
ارزان ترین خ��ودروی داخلی را به 

سوی خود جذب کند. 
س��و  ی��ک  از  موض��وع  ای��ن 
ایران خ��ودرو را وسوس��ه ک��رده 
ت��ا با تولی��د این خودرو ب��ه بازار 
خودروه��ای ب��ا قیم��ت کمتر از 
30 و 25 میلی��ون توم��ان ورود 
ک��رده و جای پ��ای خ��ود را در 
ب��ازاری با گس��تردگی باال محکم 
کند و از س��وی دیگر زنگ خطر 

را برای س��ایپا به صدا درآورده و 
این ش��رکت نگران آن اس��ت که 
ایران خ��ودرو با تولی��د رقیبی به 
نام کوئید، بازار پراید به عنوان گاو 

شیرده سایپا را، از آن خود کند. 
ای��ن احتم��االت دو ش��رکت 
ایران خودرو و س��ایپا را وا داشته 
تا ب��رای در اختی��ار گرفتن رنو 
کوئید ت��الش کنند و این رقابت 
در ح��دی اس��ت ک��ه ش��نیده 
می ش��ود ه��ر ی��ک از ای��ن دو 
ش��رکت، آغاز دور جدید شراکت 
با رنو و گس��ترش همکاری ها را 
مش��روط به در اختی��ار گرفتن 
کوئید کرده اند. ش��رکت رنو نیز 
از ای��ن اش��تیاق دو خودروس��از 
بزرگ ایرانی اس��تفاده کرده و با 
مذاکره هم زم��ان و موازی با دو 
می کند  تالش  ایرانی  خودروساز 

با اس��تفاده از برگ برنده کوئید، 
حداکثر امتیاز را کسب کند. 

این ش��رایط  ب��ه  ب��ا توج��ه 
سرنوشت تولید کوئید در ایران 
همچنان نامعلوم و مبهم اس��ت 
و البت��ه رنو نی��ز تمایل دارد تا 
زم��ان مناس��ب، ای��ن ابه��ام و 
تعلی��ق را حف��ظ کن��د. در این 
زمین��ه نماینده رن��و تاکنون از 
به  نس��بت  صریح  پاس��خگویی 
سرنوشت تولید کوئید در ایران 
طفره رفته است. در جدیدترین 
موضع گی��ری در ای��ن زمین��ه، 
مدیرعام��ل  کارگ��ر،  پیم��ان 
رنوپارس، در پاس��خ به پرسش 
ایس��نا مبن��ی بر اینک��ه کوئید 
در ک��دام ش��رکت ایرانی تولید 
می ش��ود؟ تنه��ا به این پاس��خ 
بسنده کرد که تولید چند مدل 

خ��ودروی جدید رن��و در ایران 
قطع��ی ش��ده که یک��ی از این 

خودروها، کوئید خواه��د ب��ود. 
وی البته در سخنان خود سعی 
ک��رد رن��و را چندان مش��تاق به 
گسترش فعالیت ها در ایران نشان 
ندهد تا احتم��اال بتواند امتیازات 
بیش��تری از خودروس��ازان ایرانی 
بگیرد. در این رابطه وی در پاسخ 
به اینکه آیا قرارداد جدیدی برای 
هم��کاری با خودروس��ازان ایرانی 
خواهید داشت؟ اظهار کرد: قرارداد 
جدی��د برای کارهای بعدی که در 
نظر می گیریم است که داریم روی 
آن کار می کنیم و »هیچ عجله ای 

هم در این زمینه نداریم.«
کارگ��ر همچنی��ن از احتمال 
تولی��د مس��تقل کوئی��د و دیگر 
محص��والت رن��و در ای��ران نیز 
س��خن گفته ک��ه البت��ه به نظر 
ب��ه  آنک��ه  از  بی��ش  می رس��د 
واقعیت نزدیک باش��د، تاکتیکی 
برای کس��ب حداکث��ر امتیاز از 

شرکت های ایرانی است. 
طوالن��ی ش��دن ب��ازی رنو با 
خودروس��ازان ایران��ی در حالی 
اس��ت که این ش��رکت از رقیب 
هموطن خود  )پژو - سیتروئن( 
و  افت��اده  عق��ب  ای��ران  در 
همکاری  قرارداد  پژو  درحالی که 
س��یتروئن  و  ایران خ��ودرو  ب��ا 
تفاهم نامه همکاری با سایپا را در 
فضای پس��ابرجام منعقده کرده 
است اما رنو هنوز موفق به انعقاد 
ق��رارداد جدید با خودروس��ازان 

ایرانی نشده است. 

»کوئید«، برگ برنده رنو در ایران

گزارش2
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محمد باقر نوبخت، س��خنگوی دولت روز گذشته در 
نشس��ت خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره 
چرایی هجمه های وس��یع به دولت در تریبون های نماز 
جمعه گفت: ش��اید نتوان عدم آگاهی از اقدامات دولت 
را مبنای برخی اظهارات نامتناسب در تریبون های نماز 
جمعه بدانیم. چون در شهریورماه، تعداد زیادی از وزرا 
در شهرس��تان ها و استان های مختلف حضور داشتند و 
از تریبون های مختلف نماز جمعه هم خدمات دولت به 

مردم بیان شد. 
به گزارش ایسنا، نوبخت گفت: مقام معظم رهبری نیز 
در نشست اخیر با دولت، بیان فرمودند که خدمات باید به 
مردم اطالع رسانی شود. در هفته اول شهریورماه، فرصت 
ب��رای تماس با ائمه محترم جمعه وجود داش��ت. به نظر 
می رسد عامل اصلی اظهارات اخیر ناآگاهی نباشد، هر چند 
اطالع رسانی باید به صورت مستمر به جامعه و ائمه محترم 
جمعه انجام گیرد، ولی انتظ��ار داریم از پدران و برادرانی 
که در تریبون های نماز جمعه س��خن می گویند، با مروت 
و انص��اف درباره خدمات نظام جمهوری اس��المی ایران و 
دولت س��خنان خود را بیان کنند. ه��ر چیزی که نیاز به 
تذکر و گوش��زد است، دولت با فروتنی گوش می کند ولی 
در برخی موارد، انتظار داریم پایبندی به مروت و انصاف را 

در تریبون های نماز جمعه شاهد باشیم. 

محل جمع بندی مباحث FATF در رسانه ها و 
فضای مجازی نیست

وی در ادام��ه با اش��اره به اینکه تا به ح��ال ابهامات و 
اتهام��ات فراوانی نس��بت ب��ه FATF مطرح ش��ده که 
مس��ئوالن دولت��ی هم پاس��خگوی آنها بوده ان��د، اظهار 
کرد: محل جمع بندی این مباحث در رس��انه ها و فضای 
مجازی نیس��ت زیرا این مباحث بس��یار تخصصی است. 
همانطور ک��ه ما انتظار داریم تریبون نماز جمعه اخالق، 

تق��وا، دین و سیاس��ت را تبلیغ کند، به همان میزان هم 
نهادهای تخصصی نظام باید وظایف خود را انجام دهند. 
این موضوع در ش��ورای عالی امنیت ملی مطرح ش��ده و 
من از جمع بندی آن خبردار هس��تم و دبیر شورای عالی 
امنیت ملی هم این جمع بندی را اطالع رس��انی می کند. 

ما معتقدیم مردم هم باید از این موضوع مطلع باشند. 
نوبخ��ت با طرح این پرس��ش که چ��را فضایی ایجاد 
ش��ده که مطالبی در رس��انه های داخلی گفته ش��ود تا 
رس��انه های دش��من از آن سوءاس��تفاده کنند، تصریح 
کرد: جای این مباحث در شورای امنیت ملی است. من 
تأکید می کنم هیچ کدام از اقدامات دولت یازدهم نه تنها 
نسبت به منافع ملی بی توجه نیست، بلکه در این زمینه 

دقت الزم را دارد. 

زیر هیچ قراردادی که منافع ملی کشور را تأمین 
نکند، امضا نمی کنیم

س��خنگوی دولت با اشاره به اینکه هرگاه FATF به 
اجازه مجدد قانونی نیاز داش��ته باشد ما قبول داریم که 
باید آن مجوز کسب ش��ود، تأکید کرد: البته هیچ وقت 
س��خنگوی ش��ورای نگهبان به صراحت به این مسئله 
نپرداخت��ه اس��ت. ما در دولت پاس��خ های روش��نی به 
ابهامات مطرح ش��ده به FATF داده ایم، اما هنوز هم 
مثل قرارداده��ای نفتی، ابهام ایجاد می کند درحالی که 
جواب های ما صریح و قانونی اس��ت اما فردی با عنوان 
حقوقدان می آورند که می گوید به نظر من این مس��ئله 
ابه��ام دارد. ما باید چه کنیم که ابهامات رفع ش��ود؟ ما 
این اطمین��ان را می دهیم که زیر هیچ قراردادی را که 

منافع ملی کشور تأمین نکند امضا نمی کنیم. 
نوبخ��ت همچنین تأکید ک��رد: دولت قطعا هیچ یک 
از تحریم های��ی را که بدخواهان ایران ایجاد کرده اند به 
رس��میت نمی شمارد، تحریم هس��ته ای و غیرهسته ای 

مورد تأیید ما نیس��ت و ما آن را به هیچ وجه در کشور 
اجرا نمی کنیم، اما اشخاص حقیقی و غیر حقیقی که در 
  LC زمینه غیرهسته ای تحریم هس��تند، اگر بخواهند

باز کنند طرف خارجی آن را قبول نمی کند. 
س��خنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا شما 
با FATF به تعریف مش��ترکی از گروه های تروریستی 
رس��یده اید، گفت: از س��وی مقامات ایرانی به صراحت 
اعالم ش��ده که ما آن توصیه های��ی را خواهیم پذیرفت 
که در چارچوب قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران 
باش��د. قانون اساس��ی ما هم صراحت دارد که ما ضمن 
مبارزه با تروریسم، نس��بت به نهضت های آزادی بخش 
موض��ع حمایت گران��ه ای خواهیم داش��ت و ما هم در 
چارچوب قانون اساس��ی خ��ود عمل می کنی��م. ما در 
گذشته در لیست سیاه بودیم اما اکنون در حالت تعلیق 
ق��رار گرفته ایم و در این زمینه یک س��ال فرصت داریم 
و تأکید می کنیم بس��یاری از ای��ن نگرانی های داخلی 

اجرایی نمی شود. 

پرونده امالک نجومی در ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی مطرح نشده است

نوبخت همچنین درباره رس��یدگی به پرونده امالک 
نجومی در س��تاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: 
تا آنجا که من در جلس��ات س��تاده بوده ام این موضوع 
در آنجا مطرح نش��ده اس��ت که اگر مطرح شود حتما 

اطالع رسانی می کنیم. 
وی در پاسخ به این پرسش که موضع شما نسبت به 
فیلتر برخی سایت ها و خبرگزاری ها در ارتباط با امالک 
نجومی چیست؟ اظهار کرد: دولت ترجیح می دهد این 
مس��ائل را به ملت زی��رک و فهیم ای��ران واگذار کند. 
امیدواری��م جمع بندی به گونه ای باش��د که منافع ملی 

کشور تأمین شود. 

سیاس��ی  فع��ال  حجاری��ان،  س��عید 
اصالح طل��ب روز گذش��ته در گفت وگو با 
خبرگزاری ایس��نا، خواستار رعایت قاعده 
فقه��ی »اق��رار العقالء علی انفس��هم« در 

مورد سعید مرتضوی شد. 
حجاریان با اش��اره ب��ه نامه  عذرخواهی 
س��عید مرتض��وی در ارتب��اط ب��ا وقای��ع 
بازداش��تگاه کهریزک، اظه��ار کرد: آقای 
مرتض��وی در ای��ن نامه از کشته ش��دگان 
ح��وادث بازداش��تگاه کهری��زک به عنوان 
ش��هید یاد کرد، نف��س اس��تفاده از واژه 

شهید، از س��وی او به منزله اقرارش بر به 
وقوع پیوستن آن جنایت هولناک است. 

حجاری��ان ادام��ه داد: وی در این نامه 
پنج بن��دی گفته وقایع کهری��زک حواثی 
غیر عم��د بوده اس��ت، پ��س در نهایت او 
ب��ه دس��ت داش��تن در این حادث��ه اقرار 
کرده و مقصر محس��وب می شود، اما قبال 
اعالم کرده  ب��ود از ماجرای کهریزک خبر 
نداشته است. در هر صورت براساس قاعده 
فقهی »اقرار العقالء علی انفسهم«، قاضی 
می تواند بر پایه اقرار کردن شخص متهم، 

برای او حکم صادر کند. 
این فعال سیاس��ی اصالح طل��ب افزود: 
سعید مرتضوی اعتقاد دارد حوادثی که در 
زمان دادستانی او رخ داده است، غیر عمد 
ب��وده؛ پس او حکم قت��ل غیر عمد را باید 

قبول داشته باشد. 
حجاری��ان همچنین یادآور ش��د: اگر از 
عذرخواهی مرتضوی توبه تعبیر شود، باید 
از او انتظ��ار اجرای ش��رایط قبول توبه را 
مطابق آنچه در اس��الم آمده است داشته 

باشیم. 

وی در ارتباط با ضرورت اجرای شرایط 
توبه توس��ط مرتضوی تصریح کرد: او اول 
باید ق��ول بدهد که دیگ��ر آن گناهان را 
تکرار نکن��د، دوم باید آنها را جبران کند. 
در گام سوم براساس شرایط توبه از گناه، 
هر آن چیزی را که از آن فسادها به دست 
آورده بای��د پس ده��د؛ اگر آدم کش��ته، 
قصاص ش��ود، اگر معاونت در قتل داشته 
حک��م بگیرد و غرامت بده��د، به هر حال 
باید براس��اس قواعد فقهی قانونی مجازات 

شود. 

وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه روابط 
آمریکا با جبه��ه النصره به صحبت جدی 
نیاز دارد، گفت نباید در مذاکرات مستقیم 

میان طرف های سوری تعلل ورزید. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ب��ه نقل از ش��بکه 
المیادین، س��رگئی الوروف، وزیر خارجه 
روس��یه روز گذش��ته در کنفرانس خبری 
مش��ترک ب��ا ج��ان آس��لبورن، همت��ای 
لوکزامبورگی اش گفت مس��کو از اظهارات 
واش��نگتن مبنی بر اینکه آمریکا نس��بت 
به وفاداری روس��یه به توافق آتش بس در 
سوریه مطمئن نیست، تعجب کرده است. 
وی گفت: روسیه پیشنهاد می کند که از 
توافق مسکو و واشنگتن پیرامون آتش بس 

در سوریه با قطعنامه ای از سوی سازمان ملل 
بدون انجام هیچ گونه تغییراتی در این توافق 
حمایت شود. الوروف عنوان داشت: روسیه 
تصمی��م دارد ب��رای علنی ک��ردن توافق ها 
ب��ا آمریکا پیرامون س��وریه ت��الش کند اما 
واشنگتن همچنان ترجیح می دهد که این 

توافق ها محرمانه باقی بماند. 
آمریکایی ه��ا  ب��ه  م��ا  گف��ت:  الوروف 
پیش��نهاد می کنی��م که توافق روس��یه و 
آمریکا را همان گونه که هس��ت در اختیار 
اف��کار عمومی ق��رار دهند و ای��ن توافق 
به عن��وان یک قطعنام��ه بین المللی صادر 
ش��ود. مس��کو خواهان علنی کردن توافق 
روس��یه و آمریکا درباره س��وریه اس��ت تا 

مب��ادا به منظور حمایت از النصره در برابر 
حمالت روس��یه و آمریکا تحریفی در این 

توافقنامه صورت بگیرد. 
وزی��ر خارج��ه روس��یه گف��ت: نباید در 
مذاکرات مس��تقیم میان گروه های سوری 
تعلل ورزید. وزیر خارجه روس��یه همچنین 
نگرانی خود را نسبت به رویکرد برخی برای 
حذف ن��ام جبهه فتح الش��ام )همان جبهه 
النصره( از فهرست تروریست ها پنهان نکرد. 
الوروف با بیان اینکه آتش بس در سوریه 
شامل حال تروریس��ت ها نمی شود، اظهار 
داشت که تروریس��ت هایی در بلندی های 
جوالن حضور دارن��د و باید با آنها مبارزه 
کرد و این مبارزه باید بر اس��اس تعهد به 

قطعنامه های شورای امنیت صورت بگیرد. 
الوروف ب��ا بیان اینکه رواب��ط آمریکا با 
جبه��ه النصره به صحبت جدی نیاز دارد، 
گف��ت نمی ت��وان اج��ازه داد که اس��امی 
برخی از گروه ها از فهرس��ت سازمان های 

تروریستی در سوریه برداشته شود. 
س��رگئی الوروف در مورد پاسخ ارتش 
س��وریه به پرواز جنگنده های اس��رائیلی 
نی��ز اف��زود: م��ا ب��ا طرف های س��وری و 
اس��رائیلی در تماس هس��تیم و آنها را به 
خویش��تنداری و خ��ودداری از اقدام��ات 
تحریک آمیز ترغی��ب می کنیم. وی افزود: 
تعل��ل ورزی در مذاکرات میان س��وری ها 

قابل قبول نیست. 

عل��وی،  س��یدمحمود  والمس��لمین  حجت االس��الم 
وزی��ر اطالعات روز گذش��ته در همای��ش نمایندگان 
وزی��ر علوم در هیأت ه��ای نظارت دانش��گاه ها گفت: 
آنچ��ه باعث ش��د در س��ال های اخیر ش��اهد آرامش 
و امنی��ت در محیط ه��ای دانش��گاهی باش��یم، رفتار 
توام ب��ا احترام و کرام��ت با دانش��جویان و پرهیز از 

برخوردهای س��لبی بود. 
ب��ه گزارش ایس��نا، وی اظه��ار داش��ت: آنچه موجب 
بی نظمی و ناهنجاری می ش��ود تحقیر شخصیت انسان ها 
و بی احترامی اس��ت و آنچه موجب آرامش و امنیت است 

احترام به همدیگر و پرهیز از تخریب ش��خصیت دیگران 
اس��ت و ب��ر همین اس��اس در انتخابات مجلس ش��ورای 
اس��المی در س��ال گذش��ته نیز وزارت اطالعات کوشید 
فضای جامعه ش��اهد تخریب نامزدهای انتخاباتی نباشد و 
نتیجه این اقدام نیز همان گونه که مش��اهده شد برگزاری 

با آرامش انتخابات در سراسر کشور بود. 
وی با تأکید بر حفظ حرمت و شخصیت دانشجویان در 
همه برخوردهای محیط دانشگاهی گفت: اگر با سواالت و 
ش��بهه دانشجویان مواجه شدیم باید با استدالل و منطق 
او را اقن��اع کنیم زیرا قطعا در صورت برخورد س��لبی، با 

همراهی او مواجه نخواهیم شد. 
وزی��ر اطالع��ات اظهار داش��ت: حفظ ش��أن و کرامت 
انس��ان ها یک تاکتیک ابزاری نیس��ت، بلکه دستور دین 
مبین اسالم است و حفظ شأن انسان ها اقتضا می کند که 

با او با احترام و ادب رفتار شود. 
علوی افزود: آنچه ما در جمهوری اس��المی ایران دنبال 
می کنی��م حفظ امنی��ت جامعه در کن��ار آرامش روانی و 
احس��اس امنیت اس��ت، زیرا در این نوع از نظم و امنیت 
است که فرهنگ جامعه رشد می کند و جامعه روز به روز 

دین مدارتر و با ایمان تر می شود. 

سعید حجاریان: 

مرتضوی باید شرایط قبول توبه را به جای آورد

در پی نگرانی روسیه نسبت به تحریف توافق 

الوروف: باید توافق آتش بس در سوریه تبدیل به قطعنامه ای بین المللی شود

وزیر اطالعات: به سواالت و شبهه دانشجویان باید با استدالل پاسخ داد

روز گذش��ته فرمانده��ی ارتش س��وریه اع��الم کرد که 
ارتش این کش��ور ی��ک فرون��د جنگن��ده اف-16 و یک 
پهپاد شناسایی رژیم صهیونیس��تی را در آسمان قنیطره 
با موش��ک زمین به هوا هدف گرفته و در جنوب س��وریه 
سرنگون کرده است. رژیم صهیونیستی این خبر را تکذیب 
کرد. آویخای ادرعی، س��خنگوی ارتش رژیم صهیونیستی 
در صفحه رس��می خود با تأیید ش��لیک شدن دو موشک 
زمین به هوای س��وریه اعالم کرد که پرنده های این رژیم 
از منبع خطر دور بودند و آس��یبی به آنان نرس��یده است. 

او اش��اره ای به ساقط ش��دن یک پهپاد نیز نکرد؛ پهپادی 
که برخی منابع س��وری می گویند در ریف دمش��ق هدف 

گرفته شده است. 
فرماندهی کل ارتش و نیروهای مس��لح س��وریه ضمن 
تأیید خبر و بیانیه ای اعالم کرد که این تجاوز آش��کار در 
راس��تای حمایت صهیونیس��ت ها از گروه های تروریستی 
مس��لح و تالش مذبوحانه ای اس��ت برای باال بردن روحیه 
فروپاش��یده تروریست ها که ناش��ی از شکست ها و تلفات 

سنگین این گروه ها در قنیطره است. 

ارتش سوریه: جنگنده و پهپاد رژیم صهیونیستی را سرنگون کردیم

ب�ا  آمریکای�ی  بمب افکن ه�ای   
اس�کورت جنگندهایی از این کشور 
و کره جنوب�ی، ب�رای ارس�ال پی�ام 
هشدار به کره شمالی در پی آزمایش 
هس�ته ای اخیر، برف�راز کره جنوبی 

پرواز کردند. 
 دفتر ریاس�ت جمه�وری آفریقای 
جنوبی اعالم کرد رئیس جمهوری این 
کشور 542 هزار دالری را که از بودجه 
دولتی برای نوسازی خانه شخصی اش 

هزینه کرده بود، بازگردانده است. 

هیالری کلینتون، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته به تمام 
گمانه زنی های رسانه ها درباره وضعیت جسمانی اش پایان داد و ضمن تأیید ابتال به 
بیماری ذات الریه گفت توصیه پزشکش به استراحت را نادیده گرفته و ظرف چند 

روز استراحت فعالیت های کمپین انتخابات خود را از سرمی گیرد 

تیتر اخبار

محمد رس��تگاری، معاون محیط زیست استان تهران روز 
گذش��ته در گفت وگ��و با خبرگزاری فارس گف��ت: دولت به 
منظور کاه��ش آلودگی هوا مصوب��ه ای را در مورد مدیریت 
ساعات کار ادارات و مدارس دارد و در این راستا محیط زیست 
پیش��نهاد تعطیلی دو هفته ای مدارس در پاییز را داده است 
و با جدیت پیگیر اجرای آن هس��تیم. به گفته رس��تگاری، 
جلساتی در این خصوص برگزار شده، اما با وجود موافقت یک 
سری دستگاه ها، هنوز طرح به تصویب نهایی نرسیده است. 

معاون محیط زیس��ت اس��تان ته��ران می گوید که این 
پیش��نهاد از طرف س��ازمان محیط زیست داده شده و در 
مورد آن جدیت زیادی هم وجود دارد و می تواند امس��ال 

قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد. 
رستگاری گفت: در متن این مصوبه دولت آمده است که 
کارگروهی با مس��ئولیت سازمان محیط زیست ظرف سه 
م��اه با همکاری وزارتخانه های آم��وزش و پرورش، وزارت 
راه و شهرس��ازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
فرهنگ وارش��اد اسالمی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و سازمان مدیریت برنامه ریزی و نیروی انتظامی نسبت به 
برنامه ریزی و ارائه بس��ته مدیریت تقاضای س��فر از قبیل 
س��اعات شروع و پایان کار دس��تگاه های دولتی و کاهش 
ایام و س��اعات تعطیلی مدارس و ایام کاری آن دس��ته از 

ادارات که امکان پذیر است، اقدام و نتیجه را اعالم کند. 

احتمال دو هفته تعطیلی مدارس در پاییز 

  به گفت�ه مدیر ملی طرح حفاظت 

از تاالب های ایران، طرح  »مدیریت 
جام�ع ت�االب هام�ون« در انتظ�ار 
تصویب از سوی شورای برنامه ریزی 
اس�تانداری سیس�تان و بلوچستان 

است. 
  مدیرعام�ل س�ازمان انتقال خون 

ضم�ن تش�ریح ش�رایط و چگونگی 
اهدای س�لول های بنیادی خون ساز، 
از تأمین اعتب�ار صورت گرفته جهت 
اه�دای  پذیره نویس�ی  گس�ترش 
سلول های بنیادی خون ساز خبر داد. 

س�هیال جورکش، یکی از قربانیان اسیدپاشی مهرماه سال 93 در اصفهان، پس 
از گذراندن بخشی از دوره درمان خود در اسپانیا، به تهران بازگشت و مجددا به 

دستور وزیر بهداشت، شب عید قربان تحت عمل جراحی قرار گرفت

تیتر اخبار

هجدهمین جش��ن خانه س��ینما که دوشنبه شب در 
میدان دمش��ق برگزار ش��د، با جوایزی تقریبا مشابه با 
جش��نواره فیل��م فجر به پایان رس��ید. فیل��م ابد و یک 
روز به کارگردانی س��عید روس��تایی با هف��ت جایزه، از 
جمله جایزه بهترین کارگردان��ی، بهترین بازیگر مکمل 
مرد برای نوی��د محمدزاده و جایزه بهترین بازیگر نقش 
اول م��رد برای پیمان معادی، بیش��ترین جوایز را از آن 

خود کرد. 
جای��زه بهتری��ن بازیگر نقش مکمل زن هم به فرش��ته 
صدرعرفای��ی برای فیل��م »کوچه بی نام« س��اخته هاتف 

علیمردان��ی رس��ید و باران کوثری هم ب��رای همین فیلم 
جایزه بهترین بازیگر نقش اول را دریافت کرد. 

اکثر سینماگرانی که در این مراسم به روی سن آمدند، 
از خداحافظ��ی تلخ عباس کیارس��تمی گفتن��د، از داوود 
رش��یدی یاد کردند و از مخاطبان سینما هم برای رونقی 
که در یک س��ال گذش��ته به سینما بخش��یدند، قدردانی 
کردند. گروه پالت هم اجرای موس��یقی را در این مراس��م 
برعهده داش��ت و دو آهنگ را با یادی از آقای کیارستمی 
و اس��تاد محمدرض��ا ش��جریان ب��ا همراهی تع��دادی از 

سینماگران اجرا کرد. 

بیشترین جوایز خانه سینما به »ابد و یک روز« رسید

  کتاب »۱2قصه  تصویری از پروین 
اعتصام�ی« اث�ر م�ژگان ش�یخی با 
تصویرگری حسن عامه کن در نوبت 
چاپ دوم از سوی انتشارات قدیانی 

در اختیار عالقه مندان قرار گرفت. 
  جعفر والی، هنرمند پیشکسوت عرصه  
تئاتر که هفته  گذشته به دلیل ناراحتی 
قلبی در بیمارس�تان پیامبران بستری 
شد، پس از بهبود نسبی روز دوشنبه از 
بیمارستان ترخیص شد و حاال دوباره برای 
ادامه  درمان به بیمارستان شهید رجایی 

تهران رفته است. 

35 تابلوی رنگ و روغن کمال الملک، موجود در کاخ گلستان در فهرست آثار 
ملی منقول به ثبت رسید. این تابلوها مربوط به فاصله زمانی ۱240 تا ۱330 هجری 
قمری با موضوعاتی چون رویدادها، اشخاص، ساختمان ها، باغ ها و طبیعت است 

که محوطه و عمارت و حوض جوشان کاخ گلستان را هم در بر می گیرد

تیتر اخبار

انتظارها برای رس��یدن به یک طالی دیگر برای کاروان 
پارالمپیک کش��ورمان در شبی درخشان به پایان رسید و 
ورزشکاران کش��ورمان با عملکردی فراموش نشدنی به دو 

طال و یک نقره رسیدند. 
نخستین طالی کاروان ورزشی کشورمان مجید فرزین، 
وزنه بردار دس��ته منهای 80کیلوگرم بود که توانست سه 
بار رک��ورد المپیک را بکش��ند و با اقتدار به طال برس��د. 
س��اعاتی بعد نوبت ب��ه محمد خالوندی بود تا با روش��ی 
مشابه به مدال طالی پرتاب نیزه کالس F57 پارالمپیک 
برس��د. خالوندی هم برای رس��یدن به مدال طال، سه بار 
رکورد جهان را شکس��ت. او باالتر از عبداهلل حیدری دیگر 

نماینده کش��ورمان قرار گرفت که در این رقابت به مدال 
نقره رسید. 

فرزین بعد از قهرمان��ی خارق العاده اش در ریو دوژانیرو 
گف��ت:  »برای رس��یدن به این مدال ماه ه��ا تالش کردم 
و تمرینات فش��رده ای داش��تم. خدا را ش��کر می کنم که 
زحمت ها و تالش هایی که در این مدت کش��یدم، ثمر داد 
و برای خانواده خودم و مردم کشورم افتخارآفرین شدم.«
خالوندی هم بع��د از قهرمانی گفت که از گرفتن مدال 
طال مطمئن بوده اس��ت:  »خدا را ش��کر می کنم که طال 
گرفت��م و رکورد جهان را چند بار ارتقا دادم. می دانس��تم 

سکوی اول و دوم برای ایران است.«

شب طالیی کاروان ایران در پارالمپیک ریو

  تی�م ملی فوتس�ال ای�ران در 
ج�ام  در  خ�ود  گام  نخس�تین 
اس�پانیا  مقاب�ل  کلمبی�ا  جهان�ی 
متحمل شکست س�نگین پنج  بر 

یک شد. 
  پزش�ک پرس�پولیس می گوی�د 
جالل حس�ینی و رامی�ن رضاییان 
همراه�ی  ب�رای  مش�کلی  هی�چ 
پایتخت   83 پرسپولیس در داربی 

ندارند. 

روزنامه نیویورک تایمز در گزارش مفصلی به مرتضی مهرزاد، ستاره تیم ملی 
والیبال نشسته ایران در ریو پرداخته است. مهرزاد با 246 سانتی متر قد یکی 

از ورزشکاران محبوب هواداران است 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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راه حل كلینكس برای رفع ناراحتی 
و نگرانی رفتن به كالس باالتر

كمپین »Someone Needs One« كلینكس 
در ویدئویی احساس��ی در رابطه با موضوع بازگشت 
به مدرسه، حس نیاز به كلینكس را در شما به وجود 

می آورد. 
بازگش��ت به مدرسه همیشه وضعیتی احساسی را 
برای بچه ها ایجاد می كند اما این شرایط با رفتن به 
مدرسه جدید وخیم تر خواهد شد بنابراین كلینكس 
رفت��ن از مقطع ابتدایی به راهنمای��ی را هدف قرار 
داد كه ش��اید بدترین نوع انتقال در مقایسه با بقیه 

به شمار رود. 

ب��ه گزارش ام بی ای نیوز، پیامد ورود بچه ها به 
مقط��ع راهنمایی غیر قابل پیش بینی اس��ت و با 
توجه به نتای��ج تحقیقات كلینكس، 91درصد از 
دانش آموزان از بابت حضور به موقع س��ر كالس 
نگران��ی به خ��ود راه می دهند. ع��دم آگاهی از 
محی��ط كالس در آنها منجر به كس��ب نمره های 
بد می ش��ود. 69درصد از عدم تطابق و 67درصد 
نی��ز از قضاوت توس��ط دیگران دچ��ار اضطراب 

می ش��وند. 
به منظور حل این مش��كل، كلینكس با همكاری 
مرك��ز ه��وش احساس��ی »Yale« از ی��ك كارگاه 
احساس��ی حمایت مالی ك��رد. در آنجا ضمن حرف 
زدن بچه ه��ا درب��اره احساس��ات خود، ب��ه دیگران 
»care packet« های بس��یار كوچك كلینكس را 
تحویل می دهند كه البته می توان روی این بس��ته ها 

نوشت. 

پس از برگزاری كارگاه، 64درصد از دانش آموزان 
از احس��اس اطمینان بیش��تر، 59درص��د از تنهایی 
كمت��ر و 57درص��د از كاهش نگرانی خود س��خن 

گفتند. 
گوش دادن به حرف ه��ای بچه ها حس تنهایی را 
در آنه��ا از بین می ب��رد. در ادامه توانایی ارتباط آنها 
نیز تقوی��ت و نهایتاً با ارائه یك بس��ته مراقبتی راه 
كاه��ش نگرانی از رفتن به مدرس��ه ای جدید به آنها 

یادآوری می شود. 

ب��ه اعتق��اد ل��وری ناتانس��ون از مرك��ز هوش 
احساسی Yale، آغاز گفت وگو درباره نگرانی های 
دانش آم��وزان، بح��ث راج��ع به راه ه��ای مواجهه 
آنه��ا ب��ا ای��ن اس��ترس ها و همچنی��ن حمای��ت 
همكالسی های ش��ان در كارگاه به سادگی استفاده 

از دس��تمال كاغذی كلینكس اس��ت. 
سادگی اجرای این برنامه تا حدی است كه پدر و 
مادر های آمریكایی می توانند به راحتی آن كار را در 
خانه انجام دهند. به این ترتیب یك مش��كل بزرگ 
حل می ش��ود. ورای ماهیت احساس��ی و زمان بندی 
خوب فیلم، سادگی انرژی بخش آن، موفقیت دیگری 

را برای كلینكس رقم می زند. 
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آگهی مرسدس - شعار: نقاط خطرناک پیش رو 

ایستگاه تبلیغات

كرم ضدآفتاب كی اف سی با طعم 
مرغ سوخاری

كی اف سی همواره عالقه زیادی نسبت به تولید محصوالت 
مختلف با طعم مرغ س��وخاری از خود نشان داده، اما این بار 
شركت فوق به یك كرم ضد آفتاب غیر عادی روی آورده است. 
اوایل سال جاری میالدی الك ناخن خوراكی كی اف سی با 
طعم مرغ س��وخاری در هنگ كنگ عرضه ش��د اما حاال با 
فرض تاكید روی ش��عار »Finger Lickin Good«، این 
ش��ركت راه های بیشتری را برای نزدیك كردن عطر و طعم 
انسان ها به مرغ س��وخاری می آزماید. كرم ضد آفتاب مرغ 
س��وخاری فوق كریس��پی در تعداد محدود ب��ا وجود دادن 
عطر یك تكه مرغ سوخاری كی اف سی به مصرف كنندگان، 
مثل الك ناخن این برند خوردنی نیست. این كمپین توسط 
آژانس تبلیغات��ی Wieden + Kennedy  و به وس��یله 
ی��ك آگهی با حض��ور »جورج همیلت��ون« در نقش كلنل 
 ساندرز شروع و برگزار می شود. به گفته كی اف سی، كمپین
»Extra Crispy Colonel« این شركت، تابستان امسال 
پر از هیجان و جذابیت است و در ادامه ایده تولید این كرم 
ضدآفت��اب نیز به ظاهر محصولی معمولی را به عالقه مندان 
ارائه می دهد. برای انجام این كار به مرغ های كی اف سی هر 
روز با دست غذا داده می شود و كرم های ضدآفتاب تازه این 
برند بوی بی نظیر پراكنده در رس��توران های كی اف سی را 
برای افراد تداعی خواهند كرد. شركت فوق 3هزار بطری از 
این كرم ضد آفتاب را روی سایتی اختصاصی به طور رایگان 
میان عالقه مندان توزیع كرد. متاسفانه حاال دیگر كرمی برای 

عرضه به متقاضیان وجود ندارد. 
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تبلیغاتچی های دیوانه

انجمن صنف�ی ش�ركت های تبلیغاتی 
برای بخش آموزش فع�االن این حوزه 
تا به ح�ال چه راهكارهایی را ارائه داده 
و چ�ه عملك�ردی را در پی�ش خواهد 

گرفت؟ 
یك��ی از اه��داف و رس��الت های اصل��ی 
انجم��ن صنف��ی ش��ركت های تبلیغات��ی 
به عن��وان تنه��ا تش��كل صنف��ی و قانونی 
صنعت تبلیغات كشور، آموزش است. این 
آموزش با هدف ارتقای س��طح دانش فنی 
و حرف��ه ای اعضا و فع��االن حوزه تبلیغات 
انجام می ش��ود. البته در این میان تعریف 
اس��تانداردهای حرفه ای برای تبلیغات نیز 
جزو وظایف انجمن است. در این چارچوب 

انجمن 16 كمیته را تشكیل داده است. 
یك��ی از ای��ن كمیته ه��ا به ط��ور خاص 
روی مبحث آموزش متمركز اس��ت. هنوز 
توجه جدی از طرف وزارت علوم به رش��ته 
تبلیغات صورت نگرفته است به غیر از دوره 
كارشناسی ارش��د تبلیغات كه مستقال در 
دانشكده صدا و س��یما چند دوره دانشجو 
پذیرفت. البته دو س��ه سالی است دانشگاه 
علم��ی و كارب��ردی رش��ته های مرتبط با 
تبلیغات را راه اندازی كرده اس��ت. انجمن 
در تالش اس��ت كه س��رفصل های دروس 
متناس��ب با نیاز بازار و صنعت تبلیغات را 
تعری��ف كند. در این راس��تا انجمن جهت 
برگ��زاری دوره های تخصصی اقدام به عقد 
تفاهم نامه های متع��ددی با مراكز مختلف 
كرده  اس��ت. ب��رای مث��ال تفاهم  نامه ای با 
اداره كل فرهنگ و ارش��اد اسالمی تهران 
در جه��ت آم��وزش متقاضی��ان تاس��یس 
كانون های تبلیغاتی منعقد ش��ده است. در 
این دوره ها س��عی شده مدرسین عالوه بر 
انتق��ال دانش آكادمیك، تجربیات عملی و 
كاربردی خود را نیز منتقل كنند. كس��انی 
ك��ه س��ال ها در این ح��وزه كار ك��رده و 
كمپین های زیادی را اج��را كرده  اند قطعا 
اطالعات ش��ان می تواند برای افراد تازه وارد 
این حوزه مفید باش��د. انجم��ن به همین 
منظور مدرس��ه تبلیغات را راه اندازی كرده 
 اس��ت. این مدرسه با الگویابی از شیوه های 
آموزش تبلیغات در كش��ورهای پیشرفته 
جهان و با در نظر گرفتن پیوستگی و توازن 
مورد نیاز میان مباحث نظری، پژوهشی و 
آموزش��ی  دوره های  كاربردی  مهارت های 
كوتاه مدت – میان مدت و دوره های جامع 
را طراحی كرده است. س��اختار دوره های 
آموزش��ی اغلب به ش��كل كارگاهی بوده و 
مباح��ث تخصصی در تلفیق ب��ا مثال ها و 
نمونه های عملی اجرا ش��ده، آموزش داده 
می شود تا سرمایه های انس��انی مورد نیاز 
كش��ور در حوزه های تبلیغ��ات و مدیریت 
برند ب��رای آژانس ه��ای تبلیغاتی و حتی 

صاحبان برند تامین شود. 
بعد از برگزاری نخستین دوره مدرسه 
تبلیغات انجمن صنف�ی، بازخوردهای 
مختلفی در گروه های تلگرامی مرتبط 
با تبلیغات مطرح ش�د و عده ای عنوان 
كردند كه منابع تدریس ش�ده در این 
دوره فرق�ی با موسس�ات دیگر ندارد، 

پاسخ شما در این باره چیست؟ 
تا به امروز فقط یك دوره از این مدرسه 
برگزار شده است. دوره مورد نظر نیز كامال 
با دوره های آموزش��ی مابقی موسسات هم 
از لحاظ س��رفصل و هم از لح��اظ كارگاه 
آموزش��ی متفاوت بوده است. در كنار این 

دوره ه��ا، دوره های جامعی نیز برگزار 
خواه��د ش��د. انجم��ن در راس��تای 
برگ��زاری ای��ن دوره ه��ا ب��ا كمبود 
فضای آموزش��ی نیز مواج��ه بود كه 
خوش��بختانه این مشكل حل شده و 
در آینده نزدی��ك دوره های مختلفی 
مانن��د كپی رایتین��گ، روانشناس��ی 
آژانس ه��ای  مدیری��ت  تبلیغ��ات، 
پروژه ه��ای  مدیری��ت  تبلیغات��ی، 
تبلیغات��ی، مدیریت برند، برنامه ریزی 
رس��انه های تبلیغات��ی، دوره جام��ع 
و...  تبلیغ��ات  جام��ع  دوره  و  برن��د 
برگزار خواهد ش��د. بعید می دانم كه 
دوره هایی ب��ا این رویك��رد در جای 
دیگری برگزار ش��ده باشد. به هرحال 
انجمن محلی ب��رای گردهمایی های 
فعاالن این عرصه است. البته انجمن 
مشتاقانه آماده ش��نیدن دیدگاه های 
مختلف كارشناسان این حوزه است. 

استقبال از نخس�تین دوره ای كه 
برگزار كرده اید، چطور بوده است؟ 
اس��تقبال از دوره اول قاب��ل قبول 
بوده اس��ت. مش��اركت بیشتر فعاالن 
در این دوره ها نیاز به فضای آموزشی 
بزرگ تری دارد ك��ه انجمن در حال 
تهیه آن است. به هرحال انجمن یك 
NGO ب��وده و غیر انتقاعی اس��ت و 
طبع��ا بودجه زیادی در اختیار ندارد، 

ام��ا با این حال ت��الش می كند این فضای 
آموزشی را برای اعضا و فعاالن آماده كند. 
با آماده س��ازی این فضاها مطمئنا دوره ها 

با حضور گسترده تری برگزار خواهد شد. 
آیا كمیته آموزش�ی انجم�ن تا به حال 
نظارتی برروی دوره های آموزش�ی كه 

توس�ط موسس�ات دیگر برگزار شده 
داش�ته و از ك�م و كی�ف آنه�ا اطالع 

دقیقی دارد؟ 
به نظر می رسد موسسات دیگر مجوزهای 
الزم را برای راه اندازی چنین آموزشگاه یا 
مدرس��ه تبلیغات كس��ب نكرده اند. اصوال 
روی عملك��رد موسس��ات آموزش��ی 
بای��د وزارت عل��وم و وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی درحوزه تبلیغات 
نظارت داش��ته باش��ند. خوشبختانه 
چندی ا س��ت كه از لحاظ آموزش��ی 
س��ازمان های مربوطه تعامل خوبی با 
انجم��ن دارند و اگر بخواهند دوره ای 
در زمینه تبلیغات برگزار كنند، حتما 
با كمیته آموزش مش��ورت می كنند. 
این گون��ه  روی  نظ��ارت  درح��وزه 
موسس��ات هم انجمن همیشه اعالم 
متاس��فانه  ك��رده  اس��ت.  آمادگ��ی 
هن��وز قانون جامع تبلیغ��ات باوجود 
پیگیری های ف��راوان انجمن تصویب 
نشده و تبلیغات كش��ور با خالء های 
قانونی مختلفی روبه رو است و برخی 
افراد در این حوزه از همین خأل ها به 
نفع منافع خود بهره برداری می كنند. 
ارزیابی تان از سطح دانش تبلیغات 
فع�االن این ح�وزه چیس�ت؟ به 
نظرتان افراد آكادمیک می توانند 
باع�ث ایجاد تح�ول در این حوزه 

شوند؟ 
در ح��ال حاض��ر اف��راد آكادمیك 
و كس��انی ك��ه به ص��ورت تجرب��ی 
وارد تبلیغ��ات ش��ده اند، در كنارهم 
فعالیت می كنن��د. البته افراد تجربی 
پیش��ینه ای از خدم��ات تبلیغ را دارا 

بوده ان��د و ب��ا عالقه وارد این كس��ب و كار 
ش��ده اند. برای مثال كس��انی كه در زمینه 
چاپ، گرافی��ك عكس و فیل��م تخصصی 
داش��ته اند، وارد این حوزه شده اند. ولی از 
اواخر دهه 70 شمس��ی بودج��ه تبلیغات 
 ATL كش��ور بیش��تر به س��وی تبلیغات
)ب��االی خطی( و اس��تفاده از رس��انه های 
اصل��ی نظی��ر صداوس��یما – محیط��ی و 
 B. رس��انه چاپی حركت ك��رده و تبلیغات
T. L بودجه های كمتری داش��ته اس��ت، 
بنابرای��ن آژانس های مختلف در این حوزه 
كمپین های زیادی را ارائه و اجرا كرد ه اند؛ 
كمپین های��ی كه دیگر بعید اس��ت بتوان 
صرف��ا براس��اس تجرب��ه و بدون داش��تن 
س��واد و تخصص الزم مانند گذش��ته اجرا 
كرد. پس نیاز به داشتن دانش هایی مانند 
تحقیقات بازار، خالقی��ت و ایده پردازی و 

مدیا پلن و... اساسی است.
و  س��ازمانی  س��اختار  بای��د  آنه��ا   
نیروه��ای تخصصی این حوزه ه��ا را برای 
داش��ته  تبلیغات��ی  كمپین ه��ای  انج��ام 
باش��ند ت��ا خروج��ی الزم را ارائ��ه كنند. 
بخش��ی از این ن��گاه تخصص��ی و اجرای 
كمپین ه��ای اثربخش ب��ه تولیدكنندگان 
و س��فارش دهندگان تبلیغاتی برمی گردد. 
این بخش از مشتریان صنعت تبلیغات نیز 
با توجه ب��ه بودجه ها و ارزش��ی كه منابع 
مالی برای آن��ان دارد نگاه علمی تری پیدا 
كرده و س��عی می كنند با وس��واس كامل 
سراغ آژانس ها بروند و در این راستا از نظر 
كسانی استفاده می كنند كه تخصصی تر و 
علمی تر با پش��توانه تحقیق��ات بازار عمل 
كرده اند و اثربخش��ی و ثمربخشی الزم را 

نشان داده اند. 

گفت وگو با دكتر ساعد جنانی، مدرس و مسئول كمیته آموزش انجمن صنفی شركت های تبلیغاتی ایران

خالهای قانونی آموزش تبلیغات در کشور

در حال حاضر افراد آکادمیک و کسانی که به صورت 
تجربی وارد تبلیغات شده اند، در کنارهم فعالیت 
می کنند. البته افراد تجربی پیشینه ای از خدمات 

تبلیغ را دارا بوده اند و با عالقه وارد این کسب و کار 
شده اند. برای مثال کسانی که در زمینه چاپ، 

گرافیک عکس و فیلم تخصصی داشته اند، وارد این 
حوزه شده اند. ولی از اواخر دهه 70 شمسی بودجه 
تبلیغات کشور بیشتر به سوی تبلیغات ATL )باالی 
خطی( و استفاده از رسانه های اصلی نظیر صداوسیما 
 B. محیطی و رسانه چاپی حرکت کرده و تبلیغات –

T. L بودجه های کمتری داشته است

تبلیغ�ات دوره های متن�وع در زمینه آموزش تبلیغ�ات این روزها در 
تمام�ی فضاهای مج�ازی و غیر مجازی به چش�م می خ�ورد. تعداد این 
تبلیغات آنقدر افزایش یافته كه جذب دانش پژوه نیز در آن با مشكالتی 
روبه رو ش�ده است. البته ش�اید در حال حاضر علت این مشكل به این 
خاطر باش�د كه تعداد مدرس�ان به نسبت ش�اگردان رو به رشد است و 

بسیاری از فعاالن با گذراندن دوره ای تخصصی در كشوری غیر  از ایران 
ش�روع به تدریس می كنند. همین روند حركتی باعث ش�ده بسیاری از 
س�رفصل های آموزش داده ش�ده در حوزه تبلیغات یک ش�كل باشد و 
دانشجویانی كه از سر عالقه به چنین آموزشگاه هایی مراجعه می كنند 
به دلیل تكرار نكته های آموزش�ی از ادامه راه دلس�رد شوند. در نتیجه 
برگزاری دوره های آموزش�ی تخصصی تبلیغات در كش�ورمان به یكی 
از چالش های مهم تبدیل ش�ده است؛ چالش�ی كه باید هرچه سریع تر 

در جهت رفع آن راهكاری درس�ت ارائه ش�ود تا باعث ایجاد مشكالت 
بزرگ تری در صنعت تبلیغات كش�ور نش�ود. برای بررس�ی چرایی این 
مس�ئله و راه حل های مواجهه با آن گفت وگویی با دكتر س�اعد جنانی، 
م�درس، عضو هیات مدی�ره و مس�ئول كمیته آم�وزش انجمن صنفی 
شركت های تبلیغاتی ایران داشته ایم. جنانی عالوه بر پاسخ به سواالت 
مختلف ما، به عملكرد كمیته آموزش انجمن صنفی شركت های تبلیغاتی 

ایران نیز پرداخته است. 

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com



در میان یخچال های متصل 
به اینترن��ت، آخرین محصول 
ال جی یکی از برجسته ترین و 
جذاب ترین انواع آن اس��ت که 
از صفحه نمایش بزرگ مجهز 
به ویندوز 10 به��ره می برد و 
شهریورماه امسال در نمایشگاه 
برلی��ن  در   2016  IFA
ال جی  رونمایی شد. ش��رکت 
برای این محصول ویژگی های 
جدی��دی در نظ��ر گرفته که 
می توان��د ب��رای هر مش��تری 
امروزی که م��دام در اینترنت 
در حال گش��ت و گذار اس��ت 
جذاب باش��د. در ادامه نگاهی 
ب��ه ویژگی های ای��ن محصول 
جدی��د و نقش اینترنت اش��یا 
در ج��ذب مش��تری انداختیم 
که خوان��دن آن خالی از لطف 

نیست. 

مشخصات محصول جدید و 
قیمت گذاری 

ش��رکت ال ج��ی روی یکی 
فری��زر  یخچ��ال  در ه��ای  از 
خ��ود که محص��ول جدید این 
شرکت اس��ت، صفحه نمایش 
29اینچی غول پیکری ش��امل 
ویندوز 10 و اس��کرینی شفاف 
ب��رای آن ق��رار داد ک��ه کاربر 
بتواند محتویات داخل یخچال 
را ببین��د. البته ب��ا این صفحه 
نمایش شفاف ش��ما تنها قادر 
خواهید ب��ود محتویات همان 
س��متی را ببینید که اسکرین 
روی آن قرار دارد. با استفاده از 
دوربینی که در داخل یخچال 
وجود دارد ش��ما قادر خواهید 
بود از محت��وای داخل یخچال 
ب��دون باز کردن در آن خبردار 
شوید، بدین صورت که با نصب 
ی��ک اپلیکیش��ن در گوش��ی 
خود می توانی��د از آنچه درون 
باخبر  یخچال ش��ما می گذرد 
باش��ید! البته ای��ن تکنولوژی 
در محصوالت دیگر برندها نیز 
استفاده شده است. این صفحه 
نمایش در یک��ی از حالت های 
خود شبیه به اسکرین تبلت با 
همان کارایی و اپلیکیشن های 
وین��دوز 10 می ش��ود. به این 
ترتی��ب حس می کنی��د که با 
یک گوش��ی غول پیکر در حال 
کار ک��ردن هس��تید. ش��ما با 

این پنل ش��فاف می توانید در 
نوت  روی  بچرخی��د،  اینترنت 
خود لیست ایجاد کرده و دیگر 
اپلیکیشن ها را اجرا کنید. این 
سیس��تم عامل ب��ه کاربر اجازه 
می ده��د ت��ا از مرورگره��ای 
مش��اهده  ب��رای  مختل��ف 
وب س��ایت هایی مانند آشپزی 
استفاده کند، فیلم تماشا کند 
یا حتی از صفحه نمایش تاچ آن 
برای بازی و یادداش��ت برداری 
اس��تفاده کند. یک��ی دیگر از 
امکانات فوق العاده این یخچال 
نیز تجهیز شدن آن به دستیار 
صوتی کورتانا است که با توجه 
به پیشرفت خوب این دستیار 
کارایی های  انتظ��ار  می ت��وان 
زیادی از آن داشت. همچنین 

در  هوش��مندی  سنسور 
پایی��ن یخچ��ال وج��ود 
دارد که اگر به قس��مت 
نوری آن نزدیک ش��وید، 
 درب یخچال را به صورت 
اتوماتیک برای ش��ما باز 
خواه��د ک��رد. همچنین 
شما می توانید درجه های 
برای  را  مختل��ف  دمایی 
متن��وع  قس��مت های 
تنظی��م کنید.  یخچ��ال 
تاکنون تاریخ مش��خصی 
برای عرضه این محصول 
جدید مش��خص نش��ده 
اس��ت، ام��ا پیش بینی ها 
حاک��ی از آن اس��ت که 
یخچ��ال سایدبای س��اید 
جدید ال ج��ی از انتهای 

سال جاری یا اوایل سال 201۷ 
به بازار عرضه خواهد شد. شاید 
ابتدا تعداد محدودی از بازارها 
مانند آمریکا را هدف قرار دهد 
اما باید منتظر قیمت تمام شده 
ای��ن محص��ول مان��د. ال جی 
قیمت گذاری  نح��وه  تاکن��ون 
این یخچ��ال را اع��ام نکرده 
می شود  پیش بینی  ولی  است، 
قیمت آن بین 6هزار تا ۷هزار 

یورو باشد. 

رقبای بازار چه کردند؟ 
یک��ی از جدی تری��ن رقبای 
ک��ره ای  ش��رکت  ال ج��ی، 
در  ک��ه  اس��ت  سامس��ونگ 
همان نمایش��گاهی که ال جی 
یخچ��ال جدی��د خ��ود را در 
گذاش��ت  دید همگان  معرض 
)نمایش��گاه ایف��ا(، ای��ن برند 
هوش��مند  محصوالت  از  نی��ز 

مانن��د  آش��پزخانه  و  خان��ه 
 یخچال ه��ای تویی��ن کولینگ
و    )Twin Cooling(
یخچال س��ری جدی��د فامیلی 
ه��اب )Family Hub(  ب��ا 
فری��زر پایین��ش ه��م پ��رده 
برداش��ت. س��ه دوربین تعبیه 
شده در یخچال، در زمان هایی 
ک��ه در یخچال بس��ته اس��ت 
را  محتوی��ات درون دس��تگاه 
روی تبلت��ی ک��ه روی در آن 
وج��ود دارد، نش��ان می دهند 
و می ت��وان به لط��ف آن از باز 
کردن های متمادی در یخچال 
جلوگیری کرد و فضای داخل 
یخچ��ال را از روی تبلت بدون 
ب��از ک��ردن در یخچ��ال دید. 
البت��ه امکان مش��اهده تصاویر 

درون یخچال در گوش��ی های 
هوش��مند وج��ود دارد. با این 
ویژگ��ی صاحب��ان یخچال در 
هر مکانی که باشند می توانند 
با مش��اهده مواد غذایی موجود 
در یخچال از میزان باقی مانده 
غذاه��ا و خوراکی ه��ا مطل��ع 
غذا  یادآوری  اپلیکیشن  شوند. 
ای��ن   )Food Reminder(
امکان را به صاحبان یخچال ها 
می ده��د ک��ه تاری��خ انقضای 
مواد غذای��ی موجود در یخچال 
را وارد کنند و بدون باز کردن 
در یخچال، از روی تبلت زمان 
انقض��ای محص��والت داخ��ل 
یخچال را ببینند. تبلت 21.5 
اینچی یخچ��ال، امکان تعامل 
مناسب را برای صاحب یخچال 
اعض��ای  و  می کن��د  فراه��م 
خانواده می توانن��د عکس ها و 
مطال��ب خود را ب��ا یکدیگر به 

بگذارن��د. همچنین  اش��تراک 
یکی دیگر از رقبای بازار یعنی 
هایر نیز به عنوان سازنده بزرگ 
 ل��وازم خانگ��ی در نمایش��گاه

روی  دس��ت    IFA 2016
تنوع رنگ گذاشت و با یخچال 
فریزرهای رنگی و جذاب خود 
هوش از دل مش��تریان ربود و 
این امکان را برای مش��تریانش 
فراهم کرد که هنگام سفارش 
یخچ��ال بتوانن��د ب��ا مراجعه 
ب��ه وب س��ایت ش��رکت، رنگ 
م��ورد عاقه خود را س��فارش 
دهند. از آنجا ک��ه اغلب لوازم 
خانگی ب��زرگ ش��بیه هم به 
نظ��ر می رس��ند، صرف نظر از 
بس��یار  تفاوت های  ی��ا  لوگ��و 
جزی��ی در انحنای دس��تگیره 
رنگ ه��ای  ارائ��ه  در، 
گوناگ��ون می توان��د به 
یخچ��ال فریزرهای این 
برن��د چینی کمک کند 
تا به عن��وان محصوالتی 
ش��ناخته  منحصربه فرد 
ش��وند. GE  ک��ه ب��ه 
های��ر  توس��ط  تازگ��ی 
تصاحب شده از پوششی 
زبر و س��نگ مانند برای 
فریزره��ای  یخچ��ال 
می ب��رد.  به��ره  خ��ود 
تاکن��ون تنه��ا کمپانی 
Smeg از تن��وع رن��گ 
در یخچال ه��ای خ��ود 
و  است  کرده  اس��تفاده 
از آنج��ا که های��ر قول 
تنوع رن��گ نامحدود را 
در یخچال فریزرهای خود داده 
است، باید گزینه های بیشتری 
نس��بت ب��ه ظاه��ر یکپارچ��ه 
محور  طراح��ی  یخچال ه��ای 

Smeg داشته باشد. 

جذب مشتری با اینترنت 
اشیا 

تا س��ال 2020، حدود 25 
میلیارد از اش��یا ب��ه اینترنت 
وصل خواهند ش��د، اما س��هم 
ای��ن  در  آش��پزخانه  وس��ایل 
می��ان از بقیه بیش��تر اس��ت. 
ل��وازم آش��پزخانه می توانند با 
اتصال به اینترنت صرفه جویی 
هزینه ه��ای  در  15درص��دی 
دنیا  باشند.  داش��ته  نگهداری 
ه��ر روزه در حال پیش��رفت و 
رفتن به س��مت راهی نو است 
و اینترنتی ش��دن اشیا اتفاقی 
اس��ت که دیر یا زود انتظار آن 

را داشتیم. صاحبان کسب و کار 
امیدوارن��د با اب��داع فناوری ها 
و خدم��ات جدی��د مبتنی بر 
اینترنت اشیا بتوانند مشتریان 
بیش��تری را جذب و طرح های 
ابت��کاری جالبی اج��را کنند. 
توس��ط  بررس��ی  نتای��ج یک 
یک موسس��ه تحقیقاتی نشان 
می ده��د فع��االن حرفه ای در 
تاش هستند تا از فرصت های 
جدی��دی ک��ه در اث��ر اب��داع 
ش��ده  ایجاد  اش��یا  اینترن��ت 
ب��رای ارتقای تجرب��ه کاری با 
مش��تریان خود استفاده کنند. 
البت��ه از هر 10 فعال حرفه ای 
کمت��ر از چه��ار نف��ر آمادگی 
از  اس��تفاده  ب��رای  را  خ��ود 
اینترنت اشیا در  پتانسیل های 

حد خوب یا عالی دانسته اند. 

دیدگاهی نو برای مخاطبان
برخی شرکت ها ممکن است 
با تردی��د ب��ه اینترنتی کردن 
محصوالت ش��ان ن��گاه کنند و 
تنه��ا دردس��رهای عملکردی 
و هزینه ه��ای خدم��ات رو به 
افزای��ش را ببینند، ام��ا باقی 
ش��رکت ها- ش��رکت هایی که 
اس��تفاده  اش��یا  اینترن��ت  از 
را  فرصت ه��ا  می کنن��د- 
خواهن��د دید. آنه��ا مدل های 
نظ��ر  از  را  خدمات ش��ان 
عملیات��ی، تکنیکی و فرهنگی 
تغیی��ر ش��کل می دهن��د. این 
ب��ا  را  فرصت ه��ا  ش��رکت ها 
پذیرش ش��اخص های کلیدی 
عملک��رد مانند بهب��ود تجربه 
مشتری و افزایش ارزش طول 
عمر مشتری به وجود می آورند 
و خدمات تکنیکی تر و بهتری 
را ب��ه کار می گیرن��د و م��دل 
خدمات را از حالتی که شرکت 
مش��کات مشتری را تعریف و 
ح��ل کرده، ب��ه حالتی تبدیل 
خودش  مش��تری  که  می کند 
مس��ئله را تعری��ف می کند و 
ش��رکت در انج��ام آن ب��ه او 
کم��ک می کند. ش��رکت هایی 
که ارائه خدم��ات مدرن را در 
جهانی ک��ه از اینترنت اش��یا 
به��ره می برند، به عن��وان وجه 
تمای��ز رقابتی برن��د و فرصتی 
پیشرفت  برای رشد می بینند، 
خواهن��د کرد، ام��ا آنهایی که 
ای��ن خدم��ات را به عنوان یک 
الزام هزینه آور می بینند، قطعا 

شکست خواهند خورد. 

آموزش تحقیقات کیفی بازار
تحقیق مشاهده ای

همان طور که در جلس��ه گذشته اشاره شد تکنیک 
مش��اهده تکنیکی کیفی اس��ت که در آن پژوهشگر 
ب��ه طور نظامند ت��اش می کند اعمال آش��کار گروه 
خاص��ی از افراد را ثبت و ضبط کند، و س��پس آنها را 
برای مقصود علمی خاصی ب��ه دقت تحلیل می کند. 
مصاحبه مش��اهده ای معموال ضبط می ش��ود و غالبا 
ب��رای ای��ن منظور، از ی��ک ضبط ص��وت دیجیتالی 
استفاده می شود. ضمن آنکه استفاده از فنون فرافکن 
نیز برای تکمیل جمع آوری اطاعات توصیه می شود. 
یک��ی از روش هایی که به وس��یله آق��ای کوپلند در 
مطالعه اش روی کاربرد برندهای خانگی استفاده شد، 
این بود که از اشیای خانگی روزمره به عنوان فرافکنی 
ب��رای مصاحبه مش��اهده ای مصرف کننده اس��تفاده 
ک��رد. بنابراین در یک مطالعه رفتارهای شستش��وی 
ماش��ین، می توان از مصرف کنندگان خواست که یک 
دستمال کاغذی تمیزکاری برداشته و درباره دستمال 
و شستش��وی ماشین و چه بس��ا به طور کلی درباره 
تمیزی و پاکیزگی حرف بزنند. بسته به شرکت کننده، 
س��بک مصاحبه و خلق و خوی کلی تعامل، این نوع 
مصاحب��ه فرافکن��ی می تواند منجر ب��ه یادآوری های 
نوس��تالژیک »اصرار مادر برای تمی��زی کف خانه در 
همه جا« یا »نخستین بار که یک ماشین را با پدرک 
تمی��ز کردم« یا به بحث درباره دس��تمال طبیعی در 
مقایس��ه با مصنوعی، قیمت دس��تمال، محل فروش 
بهترین دس��تمال و بسیاری دیگر سواالت یا بسیاری 
مس��یرهای جالب دیگ��ر در زمین��ه فرهنگ مصرف 

منتهی شود. 

فرآیند طراحی تحقیق مشاهده ای 
تحقیق مشاهده ای چیزهایی فراتر از مشاهده مردم 
را ش��امل می ش��ود. اگر بخواهی��م یافته های تحقیق 
مفید و کاربردی باش��د، نحوه طراحی تحقیق اهمیت 

بیشتری پیدا خواهد کرد. 
زمانی که س��وال تحقیق نوش��ته می ش��ود مرحله 
نخس��ت این اس��ت ک��ه »دقیقا چ��ه رفت��اری باید 
مطالعه و مش��اهده شود«. این پرسش به اندازه سوال 
یک پرسش��نامه یا س��واالتی که باید در گروه کانون 
پرس��یده ش��ود از اهمیت برخوردار است. اگر رفتاری 
اشتباه مشاهده شود یافته های تحقیق دچار سوگیری 

می شوند. 

به طور مثال یک ش��رکت طراحی لباس می خواهد 
در خص��وص ارتباط بین لباس هایی که تولید می کند 
و مش��تری جوانی که از آنها استفاده می کنند مطالب 
بیشتری بداند. سواالت تحقیق ممکن است این گونه 
مطرح شوند: چرا جوانان لباس های تولید شده توسط 
ش��رکت ما را انتخاب می کنن��د؟ آنها چگونه تصمیم 
به خری��د می گیرند؟ و... هر کدام از س��واالت مذکور 
رفتارهای متفاوتی را برای مشاهده می طلبند. به طور 
مثال اگر ش��رکت به دنبال یافتن س��وال اول اس��ت 
نمی تواند از تکنیک مش��اهده برای رسیدن به پاسخ 
اس��تفاده کند، چراکه عمدتا تکنیک مش��اهده برای 
فهم این موضوع اس��ت که دیگران چه کاری را انجام 
می دهند و ن��ه اینکه چرا آن را انج��ام می دهند. اگر 
س��وال تحقیق این باش��د که معیارهای انتخاب آنها 
چیس��ت؟ یک فرد مش��اهده گر قادر خواه��د بود در 
داخل فروش��گاه و در حالی که افراد مذکور مش��غول 
خرید هس��تند به مشاهده رفتار آنها بپردازد. در واقع 
می توان فروشندگان را آموزش داد تا اطاعات الزم را 
جمع آوری کنند. این مهم اس��ت که در طرح تحقیق 
خصوصی��ات دقیق جمعیت ش��ناختی نمونه توصیف 
ش��ود. ضمن آنکه در صورتی که نگرش ها، ارزش ها و 
سبک زندگی از طریق مشاهده رفتار قابل تعیین باشد، 
توصیف ها باید از اصطاحات جمعیت شناختی روانی 
استفاده کند. برای مثال اگر یک شرکت تولید کننده 
تخته اسکیت تصمیم بگیرد برای شناسایی ترفندهایی 
که اسکیت بازها انجام می دهند از تحقیق مشاهده ای 
استفاده کند، سمت و سوی تحقیق ممکن است یک 
توصیف جمعیت شناختی از مردان جوان بین 16 الی 
20 سال و کس��انی که به سبک زندگی اسکیت بازها 

زندگی می کنند، ارائه کند. 

فرآیند تحقیق مشاهده ای
به طور کل فرآیند تحقیق مش��اهده ای از هش��ت 
مرحله تشکیل ش��ده که توالی آن از اهمیت بسزایی 

برخوردار بوده و به شرح زیر است: 
1- انتخاب نوع رفتاری که باید مورد مش��اهده قرار 

گیرد. 
2- انتخاب نمونه ای که باید مشاهده شود. 

3- انتخاب مکانی که افراد نمونه و رفتارهای آنها در 
آنجا می تواند دیده شود. 

4- انتخاب زمان مشاهده
5- تهیه فرم مشاهده )ثبت اطاعات(

6- انجام مش��اهده با توجه ب��ه ماحظات قانونی و 
اخاقی

۷- تحلیل یادداشت ها و فرم 
8- شرح گزارش 

در جلس��ه آینده به روش های نوین مشاهده که از 
خطاهای کمتری – ب��ه دلیل عدم دخالت محقق در 
فرآیند جمع آوری اطاعات- برخوردار است، خواهیم 

پرداخت. 

ایده های بزرگ برای کسب و کارآفرینی )58(
USP  خود را بیابید

کلم��ه مخف��ف  واق��ع  در    USP"
)unique selling proposition(  و به معنی 
ویژگی منحصر به فرد برای عرضه اس��ت. این امر 
باعث می شود محصوالت ش��ما در رقابت با سایر 
محصوالت به موفقیت دس��ت یافته و خودنمایی 
کنن��د. ب��ه همین خاط��ر ایجاد یا ش��ناخت این 
مس��ئله که می توان به عنوان نقطه قوت محصول 
یا ب��ه بیان دیگ��ر ویژگی منحصر به ف��رد از آن 
یاد کرد، از اهمیت بس��یار باالیی قبل از اقدام به 

فروش برخوردار است. 
با این حال این امکان وجود دارد که نگرش شما 
نسبت به این مفهوم با نظر مشتریان تان متفاوت 
باش��د. برای مثال ممکن است شما در مقام مدیر 
یک رستوران، کیفیت باالی موادغذایی را ضامن 
موفقی��ت و نقطه قوت رس��توران خود بدانید، در 
حالی که مش��تریان تان مه��ارت و توانایی باالی 
کارکنان ت��ان را دلی��ل انتخاب رس��توران تان در 
مقایسه با سایر رستوران ها بدانند. با توجه به این 
نکته ک��ه در رابطه با USP اخت��اف نظر وجود 
دارد و ب��ا توجه ب��ه این امر ک��ه در رابطه با این 
مس��ئله نظر مشتری شرط اصلی به شمار می رود، 
الزم است تحقیقاتی صورت گیرد تا نقطه قوت و 
دلیل اصلی  که مشتری محصول شما را خریداری 
می کند پیدا شود. این امر خصوصا هنگامی که در 
تدارک ایجاد کمپینی تبلیغاتی هس��تید ضروری 
به نظر می رس��د، زیرا الزم��ه کمپین ایده و طرح 
اولیه ای اس��ت که براس��اس آن کمپین کار خود 
را پی��ش بب��رد و بهترین ایده ای ک��ه می توان در 
 USP ای��ن رابطه ب��ه کار گرفت در واق��ع همان
ی��ا ویژگی منحصربه فرد محصول اس��ت که علت 

خرید آن توسط مشتری است. 

ایده
K Shoes  نام کارخانه ای کوچک واقع در شهر 
کندال کش��ور انگلستان است که در زمینه تولید 
کفش به فعالیت می پردازد. اگرچه این کارخانه در 
مقایسه با س��ایر رقبای خود بسیار کوچک است، 
با ای��ن حال به علت کیفیت ب��االی محصوالتش 
طرفداران زی��ادی دارد. در واقع سیاس��ت کاری 
این ش��رکت راحتی کفش هایش است و مسائلی 
نظی��ر مد و زیبایی محصول در اولویت های بعدی 
ق��رار می گیرد. در واقع تولی��دات این کارخانه در 
کن��ار راحتی فوق العاده از اس��تحکام و طول عمر 
مناسبی برخوردار بوده و همین امر آنان را نسبت 

به سایر رقبا متمایز کرده است. 
مدیران کارخانه در راس��تای موفقیت بیش��تر 
خواستار ایجاد کمپینی تبلیغاتی برای خود بودند 
و به همین خاطر نیاز به یافتن USP محصوالت 
خود داش��تند. در همین راس��تا تحقیقات خود را 
آغاز کردند تا بفهمند دقیقا چه عاملی اس��ت که 
در محصوالت ش��ان منحصر به فرد اس��ت و این 
ویژگی در س��ایر محصوالت دیده نمی ش��ود. در 
آخ��ر نیز دریافتن��د که کفش ه��ای تولیدی آنان 
تحت هر ش��رایطی حتی قدم زدن روی سرامیک 
هیچ گونه صدایی تولید نمی کند که امتیازی ویژه 
محسوب می ش��د و بیانگر کیفیت باالی کفش ها 
 USP بود. مدی��ران نیز از همین ویژگی به عنوان
محصول خود در تبلیغات سود بردند. در واقع در 
تبلیغ ساخته شده دانشجویی به نمایش درآمد که 
به کاس خود دیر رس��یده و به لطف کفش های 
خود که صدای قدم زدن وی را آش��کار نمی کرد، 
توانست بدون اینکه استادش متوجه شود در سر 

کاس حاضر شود. 

این تبلیغ به عنوان نمونه ای از یک تبلیغ موفق 
یاد می ش��ود که علت اصلی استقبال خوب از آن، 

شناخت درست USP محصول تولیدی بود. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- USP  محص��ول خ��ود را تعیی��ن ک��رده و 
فراموش نکنید که در این انتخاب نگاه مش��تری 

شرط اصلی و مبنای انتخاب است. 
- USP می تواند در تمام زمینه ها به کار گرفته 
ش��ود. همچنین مانعی وجود ندارد که در صورت 

لزوم حتی چند مورد نیز باشد. 
 USP اگ��ر تاکنون ب��رای محص��والت خود -
تعیین نکرده یا حتی نس��اخته اید، هرچه سریع تر 
اق��دام به انجام ای��ن کار کنید، در غیر این صورت 
ب��رای مدت طوالنی در بازار خ��ود باقی نخواهید 

ماند. 

چهارشنبه
24شهریور1395 بازاریابی و فروش10

بازارنامهایده های طالیی
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شرکت ال جی روی یکی از در های 
یخچال فریزر خود که محصول جدید 

این شرکت است، صفحه نمایش 
29 اینچی غول پیکری شامل ویندوز 
10 و اسکرینی شفاف برای آن قرار 
داده که کاربر بتواند محتویات داخل 
یخچال را ببیند. البته با این صفحه 

نمایش شفاف شما تنها قادر خواهید 
بود محتویات همان سمتی را ببینید 
که اسکرین روی آن قرار دارد. با 
استفاده از دوربینی که در داخل 

یخچال وجود دارد شما قادر خواهید 
بود از محتوای داخل یخچال بدون 

باز کردن در آن خبردار شوید

ترجمه: امیر آل علی

نگاهی به محصول جدید ال جی، یخچال هوشمند مجهز به ویندوز 10

پیش به سوی آینده
کارشناس تحقیقات بازار

حامد بختیاری

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com
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توصیه هایی کاربردی برای مدیران )10(

هدف گذاری روی مناطق خاص

همه توصیه هایی که از طریق مش��اوران، مقاالت و 
کتاب ه��ای گوناگون در زمینه مدیری��ت بهینه زمان 
به ش��ما منتقل می شود در راس��تای صرفه جویی در 
وقت ش��ما، افزایش بهره وری و همچنین کسب سود 
بیش��تر است. با این حال همه چیز به این قبیل منابع 
اطالعاتی ختم نمی ش��ود. در حقیقت مشاوران اغلب 
تنه��ا آن چیزهایی را که خود تجربه کرده اند به ش��ما 
منتقل می کنند. به همی��ن دلیل هم معموال مدیران 

موفق تبدیل به مشاوران حرفه ای می شوند. 
با این حال در سال های اخیر به دلیل افزایش رقابت 
میان برندهای مختلف و اهمیت یافتن مدیریت بهینه 
زمان، تحقیقات وسیع تری در این زمینه صورت گرفته 
است. در ادامه به بررسی برخی از مهم ترین نکاتی که 
در تحقیقات اخیر م��ورد توجه قرار گرفته اند خواهیم 

پرداخت. 

ایده
در ذهن داشتن تصوری کلی از اهدافی که در مقاطع 
زمانی مختلف )یک ماه یا یک س��ال( قصد دستیابی 
به آنها را دارید می تواند برتری محسوس��ی برای شما 
در رقابت با برندهای رقیب تان باش��د. این تصور کلی 
به همراه برنامه ریزی مناس��ب در راستای دستیابی به 
آن اهداف نه تنها رسیدن به اهداف را آسان تر می سازد، 

بلکه نقش موثری در مدیریت صحیح زمان نیز دارد. 
با این حال به غیر  از در اختیار داشتن تصوری کلی 
از اهداف آینده ش��رکت، تعداد بسیار زیادی ایده دیگر 
نیز در راس��تای مدیریت هرچه بهتر برندها نیز وجود 
دارد. در ادامه به بررس��ی برخی از این ایده های جالب 

خواهیم پرداخت. 
- در اختی��ار داش��تن برنامه ای دقی��ق برای تحقق 
اهداف آتی شرکت تنها گام اول در راستای دستیابی به 
آنها اس��ت. در واقع اهمیت اصلی در نحوه تاثیرگذاری 
ش��ما روی کارمن��دان و مجاب کردن آن��ان به اجرای 
برنامه جدید اس��ت. بدون شک پیشبرد برنامه شرکت 
در صورت عدم همراهی کارمندان بسیار دشوار خواهد 
بود. ب��ا این حال می توان با در نظ��ر گرفتن امتیازات 
گوناگون و همچنی��ن توضیح تاثیر برنامه جدید روی 
کاهش س��اعات کاری همراهی کارمندان را به دست 

آورد. 
- ایجاد هماهنگی بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت 
ش��رکت یکی از عوامل اصلی در دستیابی سریع تر به 
اهداف اس��ت. تنظیم این رابطه کار چندان دش��واری 
نیست، تنها الزم است ابتدا اهداف بلند مدت را ترسیم 
و س��پس اهداف کوتاه مدت را در راستای دستیابی به 

آنها تنظیم کنید. 
- تقویت هماهنگی میان بخش های مختلف شرکت 
به طور خارق العاده ای اتالف وقت را کاهش خواهد داد. 
در حقیقت زمان بس��یاری در شرکت ها صرف ارسال 
نامه ها و درخواست های متعدد به بخش های گوناگون 
شرکت می شود. با ایجاد هماهنگی بهتر، این گونه اتالف 

وقت های گسترده به کمترین میزان خواهد رسید. 
- استفاده از نرم افزارهای مدیریتی به جای تکیه بر 
حافظه شخصی یکی دیگر از عوامل کاهش اشتباهات 
مدیریتی است. در حقیقت این نرم افزارها بسیار دقیق تر 
از حافظه شخصی ش��ما عمل کرده و دچار فراموشی 

نیز نمی شوند. 

- به عنوان مدیر یک شرکت بهتر است تمرکز خود را 
روی مسائل مهم قرار دهید. مسائل معمولی و روزمره 
را کارمندان س��اده ش��رکت نیز می توانند حل کنند. 
آنچه یک مدیر را از کارمندان متمایز می سازد توانایی 

رسیدگی به مسائل و مشکالت مهم و حاد است. 
- استفاده از تجربیات مشاوران حرفه ای پیش از اتخاذ 
تصمیم های مهم یکی دیگر از راه های صرفه جویی در 
وقت و هزینه شرکت تان است. به عبارت بهتر امتحان 
تصمیم های گوناگون به منظور یافتن بهترین شیوه نه 
تنها زمان زیادی را از شما می گیرد، بلکه هزینه گزافی 

را نیز در پی خواهد داشت. 
- به عنوان توصیه پایانی قصد دارم توجه ش��ما را به 
بررسی عملکرد مدیران موفق جلب کنم. در واقع در هر 
کسب و کاری ممکن است مشکالت پیچیده ای به وجود 
بیاید. در این زمینه بررس��ی عملکرد مدیران موفق در 
مواجهه با این نوع مشکالت می تواند الهام بخش شما در 

راستای غلبه بر شرایط دشوار باشد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- ممکن اس��ت برخی از توصیه های ذکر شده تاثیر 
بیش��تری روی کسب و کار شما داش��ته باشند. در این 
زمینه ابتکار عمل در دستان شما است، در هر کدام از 
نقاطی که احساس ضعف می کنید از توصیه های ارائه 

شده الگوبرداری کنید. 

چهارشنبه
2411شهریور1395  کار مدیریت کسب و

پاس�خ کارش�ناس: آتلیه های عکاس��ی در راستای 
توس��عه کس��ب و کارهای خود باید روی تولید محتوای 
ج��ذاب و خالقانه کار کنند و ای��ن محتواها را از طریق 
طراح��ی کاتالوگ ه��ای مناس��ب در اختی��ار برند های 
مختلف قرار دهند. از طرفی داشتن وب سایت مناسب و 
تولید محتوا در آن نیز بسیار حائز اهمیت است و منجر 

به جذب مش��تریان جدید می ش��ود؛ پیشنهاد می شود 
روی این بخش سرمایه گذاری های جدی را انجام دهید. 
یک��ی از اقداماتی که س��ازمان ش��ما می تواند روی آن 
س��رمایه گذاری کند این موضوع است که با شرکت های 
B2B ک��ه در رویداده��ا و نمایش��گاه های بازاره��ای 
منطقه ای حض��ور پیدا می کنن��د، وارد مذاکره ش��ود و 
کاتالوگ های��ی را ب��رای آنها طراحی کن��د. این موضوع 
باعث می ش��ود عکس هایی که ش��ما از برند های مختلف 
عکاس��ی کرده اید در این کاتالوگ ها وجود داش��ته باشد 

چون این ش��رکت ها معموال طی س��ال هزینه هایی را از 
سازمان های ایرانی می گیرند و از این طریق کاتالوگ های 
این س��ازمان ها را در همایش ها و رویداد های مختلف در 
بازاره��ای منطقه به نمایش می گذارن��د. با توجه به این 
موض��وع ش��ما می توانید از این فرصت اس��تفاده کنید و 
کاتالوگ های خود را در رویداد ها و همایش های مختلف 
به نمایش بگذارید. این مسئله برند های ایرانی را ترغیب 
می کن��د ک��ه پروژه های عکاس��ی خود را به آتلیه ش��ما 
بسپارند چون ارزش افزوده ای را برای آنها ایجاد کرده اید. 

توسعه عکاسی صنعتی

پرسش: صاحب آتلیه عکاسی صنعتی در شهرک غرب هستم که با برخی برند های حوزه پوشاک کار می کنیم، اما چند ماهی 
است که قصد توسعه کسب وکار و افزایش مشتریان را داریم؛ از نظر شما باید چه اقداماتی را انجام دهیم و چگونه با برند های 

مختلف ارتباط برقرار کنیم؟ 
کلینیککسبوکار

صنعت��ی  انق��الب  دوره  از 
به بع��د، تفک��رات و ابزارهای 
مدیریت کارمن��دان در جهت 
عملک��رد ب��اال یکس��ان باقی 
مانده است. دیدگاه کلی درباره 
مدیریت عملکرد هر ش��خص 
این اس��ت ک��ه باید ب��ه همه 
کارمندان توضیح��ی در مورد 
اهداف بس��ط یافته در آغاز هر 
دوره کاری یا پروژه جدید ارائه 
ش��ود و عملکرد آنه��ا به دقت 
نظ��ارت ش��ده و بازخوردهای 
منظ��م به آنه��ا داده ش��ود تا 
مطمئن شوید که آنها بهترین 
عملکرد خ��ود را در حین کار 
دارند. در همین راستا عملکرد 
باید س��نجیده شده و جوایزی 
بر مبنای اهداف بسط یافته به 
کارمندان تعلق گیرد. اما چند 
مس��ئله اصلی در این رویکرد 
نظارتی وجود دارد که برخالف 
می��ل ش��ما موج��ب کاهش 
بهره وری کارمندان می شود. در 
زیر به این موارد اشاره خواهیم 

کرد. 

کارمندان ماشین نیستند 
نخستین مس��ئله این است 
ک��ه این س��ازمان مس��ئولیت 
نظارت ب��ر بهب��ود عملکرد را 
ب��ر دوش مدی��ران می گذارد، 
به جای اینک��ه آن را بر عهده 
کارمن��دان بگ��ذارد. در ای��ن 
حالت م��ا با کارمندان به مثابه 
ماشینی رفتار می کنیم که باید 
برای بهینه شدن عملکردشان 
ب��ه ط��ور ثاب��ت برنامه ریزی، 
نظ��ارت و کنت��رل روی آنه��ا 
صورت بگیرد. ثانیاً درحالی که 
وجود منحنی عملکرد به خوبی 
درک شده است، اما به راحتی 
فراموش می کنیم همه چیز را 
هنگام آغاز پروژه به کارمندان 
توضیح دهی��م و از آنها انتظار 
داری��م که به خوب��ی با اهداف 
بس��ط یافته ش��ده و اجرای آن 
در بهترین س��طح انطباق پیدا 
کنند. براساس تئوری منحنی 
بل )از قانون 20/80 به دس��ت 
آمده اس��ت(، در هر گ��روه از 
به صورت  عملک��رد  کارمندان، 
یک منحنی به ش��کل زنگوله 
توزی��ع ش��ده اس��ت. در این 
افرادی  از  منحنی، 20درص��د 

که باالتری��ن عملکرد را دارند، 
80درصد بهتری��ن نتایج را به 
دس��ت می آورن��د، 60 درصد 
متوس��ط و 20 درصد عملکرد 
ضعیفی دارند. بنابراین هنگامی 
که از فردی خواس��ته می شود 
در سطح بسط یافته عمل کند 
اما وقتی عملکرد آنها در پایان 
پروژه پایین منحنی بل توزیع 
شده است، مدیران و کارمندان 
هر دو احساس فریب خواهند 

کرد. 

به کارمند اختیار بدهید 
در دنیای کنونی که ماهیت 
کار دموکراتیزه ش��ده اس��ت، 

زم��ان تغیی��ر دی��دگاه 
چ��ه  اس��ت.  نظ��ارت 
می ش��ود اگر ب��ه جای 
اه��داف بس��ط یافته به 
کارمن��دان اهدافی داده 
شود که کمترین سطح 
عملکرد ب��رای خروجی 
م��ورد نیاز را مش��خص 
بقی��ه چیزها  و  کنن��د 
تعری��ف  به ص��ورت  را 
نش��ده باق��ی بگذارند ؟ 
ای��ن کار غیرعمل��ی یا 
به  حت��ی غیرمنطق��ی 
ب��رای  می آی��د؟  نظ��ر 
درک تغیی��ر تکنیک��ی 
اتف��اق افت��اده در محل 
کار به مث��ال اوبر توجه 

کنی��د. اوبر ب��دون اینکه هیچ 
تاکسی یا راننده ای را استخدام 
کن��د ب��ه یک��ی از بزرگ ترین 
مسافر  حمل و نقل  شرکت های 
در دنیا تبدیل ش��ده است. راز 
ماندگاری این کس��ب وکار این 
است که به کارمند اختیار الزم 
در کار را می ده��د. یک راننده 
اوب��ر می توان��د ه��ر موقع که 
بخواهد سرکار رفته و هر موقع 
گرفتار باش��د نرود. اگر تولد یا 
جش��ن یکی از اقوامش باش��د 
حتی در وس��ط هفته،  اختیار 
این را داشته باشد که مشتری 
نگیرد و ب��ه جایش فرزندانش 
را ناه��ار بی��رون بب��رد! مدیر 
ای��ن کس��ب وکار مرزهای کار 
و زندگی را ب��ه جای مدیریت 
سرسختانه با هم ترکیب کرده 
اس��ت. ای��ن کارمن��د می داند 
ک��ه درآم��د او ارتب��اط کاماًل 
مس��تقیمی با میزان رانندگی 
او دارد. او می دان��د ک��ه تداوم 

هم��کاری او با اوبر وابس��ته به 
می��زان رتبه و امتیازی اس��ت 
که بعد از هر س��فر از مسافران 
دریاف��ت می کن��د. ب��ه بی��ان 
دیگ��ر، او باید عملک��رد خود 
را خ��ودش مدیری��ت کند. او 
می تواند به راحتی به استخدام 
دیگر ش��رکت های تاکسیرانی 
ب��ر مبنای اپلیکیش��ن موبایل 
در ص��ورت داش��تن ش��رایط 
بهت��ر درآید و اختی��ار الزم در 
این کار را داش��ته باش��د. این 
کارمن��د از این موض��وع آگاه 
اس��ت که زیرس��اخت های بر 
مبن��ای تکنولوژی از خانه یک 
مح��ل کار می س��ازند. او تنها 

با داش��تن یک خط که دارای 
اینترنت است،  می تواند در هر 
زم��ان و هرجا که باش��د خود 
را به مس��افر نزدیکش برساند. 
او می تواند در س��اعات بیکاری 
دیگر مس��افران  رانن��ده  خود 
خیابان نیز باشد. به بیان دیگر 
او از مدیریت خود لذت می برد. 

با یک نگاه نمی توان 
قضاوت کرد 

ب��ه راحت��ی می ت��وان بیان 
کرد ک��ه درآمد همه رانندگان 
اوب��ر تقریب��اً از منحن��ی ب��ل 
آنها  پیروی می کند. 20درصد 
بیش��ترین درآم��د را بدس��ت 
آورده و 60درصد بعدی درآمد 
متوس��ط و 20درصد آخر نیز 
کمتری��ن درآم��د را دارند. اما 
نمی ت��وان تنها با ن��گاه کردن 
به 20درص��د پایین اعالم کرد 
که آنها عملکرد ضعیفی دارند. 
ش��اید بعضی از آنها رانندگان 

بدی نبودند و تنها خواستار این 
بودند که میان بودجه ش��ان و 
دیگر منافع در زمان باقیمانده 
کنند.  برقرار  تعادل  کاری شان 
شاید آنها دانشجویانی هستند 
ک��ه تنه��ا فرص��ت رانندگی و 
کسب درآمد از این شغل را در 
آخر هفته دارند یا شاید مادران 
جوانی هستند که تنها هنگامی 
که کودکان ش��ان در مدرس��ه 
هس��تند، فرصت رسیدگی به 

این شغل را دارند. 

ادامه راه را به کارمند 
بسپارید 

ش��ما  کارمن��دان  اگ��ر 
زی��ادی  می��زان  دارای 
باش��ند،  انعطاف پذیری 
چرا تبدیل به کارمندان 
تم��ام وق��ت نش��وند؟ 
سؤالی که اینجا اهمیت 
دارد این اس��ت که آیا 
می توانن��د  ش��رکت ها 
تم��ام  کارمن��دان  ب��ا 
روش  یک  به  وقت شان 
آیا ممکن  کنند؟  رفتار 
اس��ت هم��ه کارمندان 
مشابه  باالیی  در سطح 
یکدیگر کار کنند. برای 
پاسخ به این سؤال باید 
به س��ؤالی که پیش از 
این مطرح ش��د رجوع 
کنیم: چه می ش��ود اگر 
به جای هدف گذاری هوشمند 
و اهداف بسط یافته برای همه 
کارمندان، اهداف حداقلی برای 
حفظ ش��غل تعیین کنیم و با 
معرفی راه و چاه، ادامه مس��یر 
را به خود کارمند بس��پاریم. به 
افرادی که در پی کار بیش��تر 
ب��رای کس��ب درآم��د و ارتقا 
تصمیم گیری  اجازه  هس��تند، 
و نش��ان دادن تعه��د و انرژی 
رهب��ری را بدهی��د. همچنین 
به افرادی که تمام توان ش��ان 
نمی توانن��د  و  می گذارن��د  را 
گام��ی فراتر نهند، اجازه دهید 
تا در همان س��طح نزدیک به 
ماکزیمم بمانند. در این حالت 
نتیجه واضح اس��ت: هر چقدر 
بکارید، همانق��در درو خواهید 

کرد. 

ذهنی بی دغدغه و اهدافی 
روشن 

می توان گف��ت قانون 20/80 

در هر ح��وزه و ابعادی در اکثر 
شرکت ها صدق می کند و آنها بر 
سر این موضوع اتفاق نظر دارند 
که عملک��رد آنها طبق منحنی 
بل و به صورت 20/60/20 است. 
چ��را نمی توان ای��ن حقیقت را 
پذیرفت و به کارمن��دان اجازه 
داد که در صورت کسب آمادگی 
ب��ه خ��ود مدیریت��ی بپردازند. 
ای��ن کار می تواند بس��یاری از 
ذهنیت ه��ای ذات��ی در م��ورد 
رتبه بن��دی عملک��رد را حذف 
کرده و مدیران را از س��نگینی 
ب��ار هدای��ت عملک��رد خالص 
کند. البته برای استفاده از ایده 
موفقیت آمیز یک پیش نیاز الزم 
اس��ت و آن این اس��ت که باید 
ارتباطی مشخص میان مدیران 
و کارمن��دان از نظ��ر ش��ناخت 
آنها و انتظارات برقرار باشد. اگر 
این ارتباطات منظ��م، صادقانه 
انتظارات  باش��د،  تأثیرگ��ذار  و 
غیرمنطب��ق کمت��ری در پایان 
پ��روژه وجود خواهد داش��ت و 
به این ترتیب همه کارمندان و 
مدیران از نتیجه راضی خواهند 
بود. چنین سیس��تم مدیریتی 
می تواند خصوصاً در مورد زنان 
به مزیت منتهی ش��ود. اگر یک 
کارمن��د زن با عملک��رد باال در 
س��ازمان خود داش��تید که به 
دلی��ل م��ادر ش��دن نمی تواند 
چند س��ال ب��ه س��رکار بیاید، 
بعد از بزرگ ش��دن فرزندش و 
بازگش��ت به کار او را بپذیرید. 
او به سازمان شما وفادار است و 
عملکرد خود را قبال ثابت کرده، 
از او اس��تقبال کنید! همچنین 
ای��ن کارمن��د که با اس��تقالل 
اختی��ار در س��ازمان ش��ما  و 
وظایف��ش را به انجام رس��انده 
در سازمان های دیگر نیز موفق 
خواه��د ش��د. اما اگ��ر افرادی 
وابس��ته به راهنمایی و هدایت 
از کارمن��دان خ��ود بس��ازید، 
ب��ه محض خ��روج از س��ازمان 
ش��ما، در دیگر س��ازمان ها نیز 
موفق نخواهن��د بود. با آموزش 
کارمندان، انتظ��ارات را به آنها 
نش��ان داده و اج��ازه دهید که 
ب��دون اس��ترس و کالفگی به 
وظیفه خود بپردازند. نکته مهم 
این است که کارمندانی با ذهن 
بی دغدغ��ه و مس��یر و اهدافی 
اختیاری، عملک��رد بهتری نیز 

خواهند داشت. 

 اوبر بدون اینکه هیچ تاکسی یا 
راننده ای را استخدام کند به یکی از 
بزرگ ترین شرکت های حمل و نقل 

مسافر در دنیا تبدیل شده است. راز 
ماندگاری این کسب وکار این است 
که به کارمند اختیار الزم در کار را 

می دهد. یک راننده اوبر می تواند هر 
موقع که بخواهد سرکار رفته و هر 
موقع گرفتار باشد نرود. اگر تولد یا 
جشن یکی از اقوامش باشد حتی 
در وسط هفته،  اختیار این را داشته 
باشد که مشتری نگیرد و به جایش 

فرزندانش را ناهار بیرون ببرد!

شماره604 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073279

اگر شما هم د  ر کسب و کار خود   با چالشی روبه رو هستید  ، د  ر صورت تمایل مشکل خود   را از طریق سایت clinic.forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و پاسخ 
خود   را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

کارتابل

ترجمه: علی آل علی

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

پیشنهادهایی برای مدیران سختگیر

 چگونه کاهش نظارت  
منجر به افزایش 

بهره وری می شود؟ 

رویکرد کارکردگرایی در حاکمیت 
شرکتی

حاکمی��ت ش��رکتی و تئوری های مرتب��ط با آن، 
رویکردهای مدیریتی )حسابرس��ی، مدیریت مالی و 
مدیریت اس��تراتژیک( و رویکردهای قانونی )قوانین 
ش��رکت( در هم آمیخته است. تخصص گرایی باعث 
بهبود کارایی در زمینه حاکمیت ش��رکتی می شود. 
همچنین در علوم مدیریتی ش��اخه های گوناگون در 
مورد حاکمیت ش��رکتی ایجاد ش��ده است. تئوری 
ذی نفعان یکی از مباحثی اس��ت که در آن حاکمیت 
شرکتی به شکل سنتی قادر به بررسی مسائل نبوده 
اس��ت. کارکردگرای��ی در زمینه حاکمیت ش��رکتی 
یعن��ی اینکه تجزی��ه و تحلیل عملی��ات به توصیف 
کارکردها محدود ش��ود. ای��ن کارکردها دارای انواع 
مختلفی هس��تند: کارکرد نمایندگان صاحب قدرت 
در هیات مدی��ره، کارکرد قوانی��ن و مقررات، کارکرد 
اطالعاتی و کارکرد کسانی که در حاکمیت شرکتی 
مداخله می کنند )در اینجا، بیش��تر به سهامداران و 
ذی نفعان و انگیزه های آنان برای مشارکت پرداخته 

می شود(.
قب��ل از پیدایش ش��رکت های بس��یار بزرگ و در 
اواخ��ر قرن هجدهم، مال��کان، مدیر و مدیران مالک 
بودند. اگرچه این تفکر وجود داش��ت که شرکت ها، 
واحدهای��ی با اهداف اجتماعی هس��تند. از س��وی 
دیگ��ر، در قوانین هیچ گونه اش��اره ای مبنی بر اینکه 
ش��رکت ها باید منافع چه کسانی را در نظر بگیرند، 
وجود نداش��ت. براس��اس مکتب ش��یکاگو، شرکت 
مجموعه ای از قراردادهاس��ت که گروه های مختلف 
جهت معامله گرد ه��م آمده اند. بنابراین دارایی های 
شرکت به عنوان مایملک س��هامداران تلقی می شود 
و مدیران به عنوان نمایندگان س��هامداران هس��تند. 
اگرچه در این راستا مشکالت زیادی از قبیل مسائل 
نمایندگی مطرح می ش��ود و هیچ تعهدی به س��ایر 
ذی نفعان وجود ندارد و حقوق بستانکاران، مشتریان 
و غیره به حقوق قراردادی و عرفی محدود می شود. 
ای��ن تفکرات در قوانین نیز حاکم بوده اس��ت، اما با 
جدایی مالکیت از مدیریت، پیدایش بازارهای اوراق 
بهادار و گروه های مدیران حرفه ای، رویکرد جدیدی 
تحت عنوان ش��رکت به عنوان پدی��ده ای اجتماعی 

مطرح شد. 
حاکمیت شرکتی به تنظیم روابط بین سهامداران 
و ذی نفعان می پ��ردازد. اگرچه روابط بین مدیران و 
سهامداران مورد عالقه محققان علم مدیریت است، 
ولی ریش��ه روابط سهامداران و ذی نفعان به مباحث 
س��رمایه داری و لیبرالیس��م بازمی گ��ردد. بنابرای��ن 
مباح��ث مربوط به مالکیت دارای اهمیت اس��ت. در 
رویکرد مترقی کارکردگرایی، به دنبال مبانی مالکیت 
در تئوری ذی نفعان هس��تیم. سه پایه اساسی برای 
آن مطرح ش��ده اس��ت: حقی معنوی اس��ت، برای 
همگان قابل دسترسی است و همگان به طور مساوی 
می توانن��د از آن بهره من��د ش��وند. مالکیت در مورد 
ذی نفعان، با این فرض مطرح می شود که ذی نفعان 
به طور بالقوه سهامدار هستند. در حاکمیت شرکتی، 
س��هامداران فقط کسانی اند که دارای سهام هستند. 
از آنجا که ذی نفعان دارای س��هام نیس��تند، به طور 
مجازی س��هامدار فرض می ش��وند یعنی رفتار آنان 
بطور فرضی مورد بررس��ی قرار می گیرد. از آنجا که 
در دنیای فعلی نمی توان ذی نفعان را به عنوان مالکان 
واقعی فرض کرد، اس��تفاده از رویکرد کارکردگرایی 
به دو دلیل توصیه می ش��ود: اول اینکه چون همواره 
بین گروه های مختلف مش��ارکت کننده در ش��رکت 
تضاد وجود دارد، این مس��ئله وجود خواهد داش��ت 
که ثروت ایجاد ش��ده چگونه باید تقسیم شود. دوم 
اینکه چون پیش بینی های تضادهای آتی امکان پذیر 
نیست، نمی توان از قبل پیشنهادهایی برای حل آنها 

ارائه کرد. 

دانمارکی ها، شادترین کارمندان جهان 
آیا می دانس��تید طب��ق مطالعات بس��یاری که در 
مورد رضایت ش��غلی بین کش��ورهای مختلف انجام 
شد، ش��ادترین کارمندان جهان در دانمارک زندگی 
می کنند. دانمارک به طور مداوم در فهرست فوربس 
و دیگر لیست های بهترین کشورها برای کسب وکار 
در رتب��ه باالیی ق��رار دارد. امتیاز باالی این کش��ور 
در ش��فافیت، آزادی ف��ردی و پولی و ت��وازن کار و 
زندگ��ی ب��ه دانم��ارک کمک ک��رده اس��ت که در 
چن��د رتبه بن��دی در رأس آنها قرار بگی��رد. اما چرا 
کارمن��دان دانمارک��ی ش��ادتر هس��تند؟ تحقیقات 
گالوپ نش��ان می دهد 18درصد کارگران آمریکایی 
از نظر احساس��ی با محیط کار خود چندان ارتباطی 
ندارند و احتماال به��ره وری پایینی نیز دارند. همین 
آم��ار برای کارگران دانمارکی تنها 10درصد اس��ت. 
در محیط کار دانمارکی دس��تورات مس��تقیم بسیار 
کمی به زیردس��تان داده می ش��ود و کارمندان غالبا 
این دس��تورات را در قالب پیشنهاد می بینند. فاصله 
قدرت باال به این معنا اس��ت که هر کلمه رئیس در 
حک��م قانون تلقی می ش��ود. به عنوان مثال رتبه 40 
در اختالف ق��درت را در محیط ه��ای کاری آمریکا 
با امتی��از 18 برای محیط ه��ای کاری دانمارک که 
پایین ترین اختالف قدرت را در جهان دارد، مقایسه 
کنید. این به آن معنا اس��ت که کارمندان دانمارکی 
اس��تقالل بیش��تری در محیط کار خ��ود دارند. در 
دانمارک از دس��ت دادن ش��غل تان به معنای پایان 
جهان نیس��ت. با از دست دادن شغل، برای دو سال 
90درص��د حقوق اصلی فرد به او داده می ش��ود که 
حاکی از ش��رایط عالی بیمه بیکاری در این کش��ور 
است. در صورتی که از دست دادن شغل در بسیاری 
از کش��ورها می تواند منجر به یک بحران مالی برای 
فرد ش��ود و فرد را مجبور س��ازد که در شغلی بماند 
که ش��اید حتی از آن متنفر اس��ت و علت این امر از 

دست ندادن مزایای شغلی عنوان می شود. 

مدیریت امروز

آیا می دانستید

پیمان احمدی 



 »گروه بیست«
اقتصاد سبز را پذیرفت

وزرای اقتص��ادی و رؤس��ای بانک ه��ای مرک��زی 
گ��روه20، ایج��اد تحوالت خیره کنن��ده ای را در طرز 
تفک��ر اقتص��ادی جهان متعهد ش��ده اند. آنها بیش از 
پیش متقاعد شده اند که اقتصاد سبز - رشد اقتصادی 
زیس��ت محیطی پایدار- باید در مرکز اس��تراتژی های 
توسعه اقتصادی قرار گیرد. چنین ایده ای که یک مدل 
توس��عه اقتصادی قاعده مند در راستای حفظ محیط 
زیس��ت اس��ت و تا همین اواخر توسط دانشگاهیان و 
سیاست گذاران به حاشیه رانده می شد، به طور بالقوه 
یکی از مهم ترین »حقایق« قرن بیس��ت ویکم اس��ت. 
ام��ا پی��ش از این به عن��وان یک کاالی لوکس در نظر 
گرفته می ش��د که جوامع تنها پس از ثروتمند ش��دن 
می توانستند به آن بپردازند. همین طرز تلقی توضیح 
می دهد که چرا این رشد چشمگیر و به معنای واقعی 
80 برابری درآمد جهانی، در طول قرن گذش��ته، با 
کاهش توجه به سرمایه های طبیعی در 127 کشور از 
میان 140 کشور بررسی شده در برنامه محیط زیست 
سازمان ملل متحد همراه شده است.  سرمایه طبیعی 
تنها مفهومی انتزاعی نیس��ت، بلکه حیات، معیش��ت 
و همزیس��تی اجتماع��ی را ممک��ن می کند. تخریبی 
 که فعالیت های ما در محیط زیس��ت اش��اعه می دهد

- انتشار گازهای گلخانه ای و انتقال انرژی اضافی به 
سیستم زمین، معادل انفجار چهار بمب هسته ای در 
هر ثانیه اس��ت- عواقب وخیمی دارد که همین حاال 
هم به میلیون ها نفر از مردم جهان تحمیل شده است. 
از س��ال 2008، هر س��اله حدود 26.4 میلیون نفر، 
معادل تقریبا یک نفر در هر ثانیه، بر اثر بالیای طبیعی 
مجبور به نقل مکان از خانه های ش��ان ش��ده اند. در حال 
حاضر یک سوم از زمین های قابل کشت جهان در خطر 
فرسایش خاک قرار دارد که هر ساله بین 6.3 تا 10.6 
تریلیون دالر خسارت اقتصادی به بار می آورد. در عین 
حال 21 سفره از 37 سفره آبی بزرگ جهان دیگر دوره 
اوج پایداری خود را طی کرده اند.  جنبه های منفی روش 
مرسوم توسعه اقتصادی که بیشتر طالب درآمد و اشتغال 
است تا حفاظت از محیط زیست، بیش از همه در کشور 

چین به چشم می آید. 

براساس برخی معیارها، به طور خاص، سرانه و رشد 
تولید ناخالص داخلی، فرآیند توسعه اقتصادی چین 
یک موفقیت فوق العاده محس��وب می ش��ود، اما این 
فرآیند سطوح مرگبار آلودگی هوا و آلودگی گسترده 
و تخلیه منابع خاک و آب را به همراه داش��ته اس��ت. 
خبر خوب این است که در حال حاضر به نظر می رسد 
رهبران چین تشخیص داده اند که حفاظت از محیط 
زیست بر پیوستن به جرگه کشورهای پر درآمد جهان 
اولویت دارد. در واقع آنها به خط مقدم جنبش اقتصاد 

سبز پیوسته اند. 
مطمئن��ا ای��ن چالش پذیری چین، تاریخی اس��ت. 
موفقیت در این امر به س��رمایه تخمینی 600 میلیارد 
دالر در هر سال، در حوزه هایی نظیر حفاظت و بازسازی 
محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی 
و ایجاد سیس��تم های حمل و نقل پایدار نیازمند خواهد 
بود. با توجه به اینکه کمتر از 15 درصد این سرمایه از 
منابع عمومی تأمین می شود، چین مجبور است سیستم 
اقتصادی خود را برای حمایت از سرمایه گذاری خصوصی 

با ابزارهای جدید تجهیز کند. 
اما چین همین حاال هم در حال برداشتن گام های 
محکمی در مسیر درست است. در 30 آگوست، رئیس 
جمهور ش��ی جین پینگ ریاس��ت جلس��ه ای را برای 
اتخاذ تصمیمی توس��ط گ��روه رهبری مرکزی، برای 
اصالحات عمیق جهت تغییر سیستم اقتصادی چین 
و تس��هیل س��رمایه گذاری س��بز بر عهده داشت. این 
به اصطالح »دس��تورالعمل استقرار سیستم اقتصادی 
سبز« در نشست مذکور به تصویب رسید که نخستین 
تالش ه��ای جهان برای تدوین یک بس��ته سیاس��ت 
یکپارچ��ه و ترویج تغییرات بلندپروازانه در راس��تای 

اقتصاد سبز را نشان می دهد. 
ب��ر مبن��ای ای��ن دس��تورالعمل، چی��ن باید طیف 
گس��ترده ای از ابزاره��ای اقتص��ادی جدی��د ش��امل 
اعتبارات س��بز، صندوق توس��عه س��بز، اوراق قرضه 
س��بز، ش��اخص س��هام تولیدات س��بز، بیمه س��بز و 
ام��ور اقتص��ادی مربوط به انتش��ار کربن را توس��عه 
ده��د. همچنین باید سیاس��ت های خاصی، از جمله 
تنظیم مقررات و انگیزه س��ازی، اس��تفاده خالقانه از 
عملیات بانک مرکزی، کمک هزینه های جالب توجه 
و ضمانت های بانکی را عرضه کند. به عالوه باید یک 
صندوق توسعه سبز ملی-  شبیه بانک سرمایه گذاری 

سبز بریتانیا-  ایجاد کند. 
چگونگ��ی ب��روز ای��ن فرآین��د در چین برای س��ایر 
کش��ورهایی که به دنبال اقتصادهای پایدارتر هس��تند 
درس مهمی در بردارد. اما برخی دولت ها در س��اختن 
راه ویژه خود تردیدی ندارند. از ابتکار اقتصاد سبز شهر 
لندن گرفته تا نقشه اقتصاد پایدار اندونزی، بسته های 
سیاستی نوین با سرعتی شتابان در حال ظهور هستند. 
جزییات در کشورهای مختلف متفاوت اما هدف مشترک 
است: تأمین نیازهای مالی یک اقتصاد پایدار و فراگیر و 

هم تراز کردن بازارهای سرمایه. 
اکن��ون بای��د برنامه گروه 20، با هدف ترویج رش��د 
اقتص��ادی مت��وازن، پایدار و قوی به روز ش��ود تا این 
هدف مشترک یعنی رسیدن به اقتصاد سبز به وظیفه 
کلیدی گروه 20 تبدیل شود. نشست اخیر این گروه 

در چین یک نقطه شروع ایده آل بود.

روز س��وم س��پتامبر، درست یک 
روز پیش از شروع نشست گروه 20 
در سال 2016 در هوانگژوی چین، 
آمریکا و چین رس��ما به توافقنامه 
پاریس پیوس��تند. آمریکا و چین از 
گازهای  تولیدکنندگان  بزرگ ترین 
گلخانه ای در سراسر جهان هستند 
و ح��دود 40 درص��د از گازه��ای 
گلخان��ه ای در کل دنی��ا را تولی��د 

می کنند. 
ای��ن دو تولیدکننده   پیوس��تن 
ب��ه  گلخان��ه ای  گازه��ای  عم��ده 
توافقنامه پاریس یعنی این احتمال 
وجود دارد که این توافقنامه امسال 
یا حتی همین ماه به تصویب نهایی 
برسد. تصویب نهایی این توافقنامه 
نیازمند تصوی��ب 55 درصد از کل 
امضاهایی اس��ت که پای توافقنامه 
اقلیم��ی پاری��س در س��ال 2015 
وج��ود دارد. این یعن��ی 55 درصد 
گازه��ای  تولیدکنن��دگان  کل 
گلخان��ه ای بای��د توافقنام��ه را به 

تصویب برسانند. 
در روز 22 آوری��ل امس��ال ای��ن 
توافقنامه برای امضای کش��ورهای 
موافقت کنن��ده باز ش��د که در پی 
آن رک��وردی تاریخی در س��ازمان 
ملل به ثبت رس��ید. براساس اعالم 
کنوانس��یون چارچ��وب تغیی��رات 
 )UNFCC(  اقلیمی سازمان ملل
در ای��ن روز 27 عض��و، توافقنام��ه 
پاری��س را همزم��ان تصویب کرده 
و ب��ه آن پیوس��تند؛ روی��دادی که 
پی��ش از ای��ن در س��ازمان مل��ل 
س��ابقه نداشت. امضای این اعضا به 
ای��ن معنی بود ک��ه 39 درصد کل 
تولیدکنن��دگان گازهای گلخانه ای 
رس��ما به توافق پاریس پیوسته اند 
و امیدها برای به ثمر رس��یدن آن 

پررنگ تر شد. 
در روز 19 س��پتامبر نمایندگان 
کش��ورهای مختلف دنیا در ش��هر 
نیویورک برای ش��رکت در نشست 
ساالنه سازمان ملل متحد گرد هم 
می آیند. بنابراین انتظار کارشناسان 
این اس��ت که م��وج بعدی تصویب 
این توافقنامه در نشس��ت س��االنه 

س��ازمان ملل در نیوی��ورک اتفاق 
بیفتد. 

از روز 30 نوامبر تا 12 دس��امبر 
س��ال گذش��ته نشس��تی با عنوان 
 2015 اقلی��م  تغیی��ر  کنفران��س 
س��ازمان مل��ل متح��د در پاریس 
ی��ا cop21 برگزار ش��د که در آن 
تمام��ی ش��رکت کنندگان درب��اره 
مقابله ب��ا تغیی��رات آب وهوایی به 
تواف��ق رس��یدند، اما ب��رای اینکه 
آن توافق ش��فاهی بتواند با قوانین 
بین المللی سازگار ش��ده و قابلیت 
اجرا پی��دا کند بای��د مراحلی طی 

شود.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا 
اخیرا در ی��ک کنفرانس خبری به 
پیم��ان اقلیمی میان کش��ورش و 
چین در س��ال 2014 اشاره کرد و 
گفت که این پیم��ان نقطه عطفی 
برای دو کشور در رسیدن به اهداف 
اس��ت. به گفته اوباما، پیمان آمریکا 
و چین در س��ال 2014 مقدمه ای 
در مسیر توافقنامه پاریس و تالشی 
دیپلماتی��ک برای قرار دادن س��ایر 

کشورها در این مسیر بود. 
در س��ال 2015، س��ران چین و 
آمریکا در واشنگتن دیدار کردند تا 
درباره سایر اقدامات دوجانبه و نیز 
تدوین یک نقش��ه راه برای رسیدن 
به یک توافق قدرتمندانه در پاریس 
اوباما،  گفت وگ��و کنن��د. به گفت��ه 
توافقنام��ه پاریس بح��ران اقلیمی 
جه��ان را ح��ل نخواهد ک��رد، اما 
چارچوبی محتمل به دست می دهد 
که کشورها را ملزم به کاهش تولید 
کربن در طول زمان می کند و باعث 
می شود اهداف بلندپروازانه  بیشتری 
 با پیش��رفت فن��اوری هدف گذاری 

شود. 
ای��ن یعن��ی اج��رای کام��ل این 
توافقنام��ه به تأخیر ی��ا اجتناب از 
بدتر شدن شرایط تغییرات اقلیمی 
کمک خواهد کرد و مسیر سال های 
آینده ب��رای مبارزه با ای��ن پدیده 
اقلیم��ی هموارتر از پی��ش خواهد 

شد. 
از س��وی دیگر، پیوستن رسمی 
توافقنام��ه  ب��ه  آمری��کا  و  چی��ن 
پاری��س کار را برای رئیس جمهور 
بع��دی آمری��کا س��خت خواه��د 

ک��رد، چون او به س��ادگی نخواهد 
توانس��ت این پیوس��تن را نادیده 
دور  را  تواف��ق  برگ��ه  و  بگی��رد 
نامزد  ترام��پ،  بین��دازد. دونال��د 
گفته  آمریکا  جمهوریخ��واه  حزب 
ک��ه اگ��ر به عن��وان رئیس جمهور 
انتخاب ش��ود، دوباره بر س��ر این 
توافقنام��ه مذاک��ره خواهد کرد و 
 حتی پا را فراتر از این هم گذاشته 

اس��ت. 
ترامپ در گفت وگویی با رویترز 
مذاک��رات  را  کار خ��ود  حداق��ل 
دوباره بر سر این توافق و حداکثر 

کار  انج��ام  را  دراین ب��اره  اق��دام 
دیگری فراتر از ای��ن توافق اعالم 

کرده اس��ت. 
ام��ا به نظرمی رس��د دور انداختن 
کاغ��ذ تواف��ق برای ترام��پ به این 
س��ادگی ها هم نباش��د چون باراک 
اوباما این توافقنامه را به عنوان یک 
توافقنامه اجرای��ی و نه یک پیمان 
امض��ا ک��رده اس��ت. در آمریکا اگر 
توافقی تحت عنوان پیمان باش��د، 
باید به تصویب س��نا برسد، اما اگر 
توافقنام��ه اجرایی باش��د نیازی به 
تصویب س��نا ندارد، بنابراین ترامپ 

دیگر نمی تواند از سنا بخواهد توافق 
را دوباره تصویب کنند. 

از س��وی دیگ��ر، پ��س از اینکه 
توافقنام��ه وارد ف��از اجرایی ش��د، 
توافقنامه  تصویب کننده  کشورهای 
باید سه س��ال صبر کرده و پس از 
آن اق��دام به خ��روج از آن کنند و 
یک س��ال نیز طول خواهد کش��ید 
تا این فرآیند کامل ش��ود، بنابراین 
حتی اگر ترامپ هم انتخاب ش��ود، 
خروج از ای��ن توافقنام��ه به چهار 
دست کم  ریاست جمهوری اش  سال 

در دوره نخست قد نمی دهد. 

هی��الری کلینت��ون دموک��رات، 
انتخاب��ات  در  ترام��پ  رقی��ب 
کامال  موضعی  اما  ریاست جمهوری 
متفاوت با نامزد جمهوریخواه دارد. 
کلینت��ون در س��خنرانی خ��ود در 
مجمع ملی ح��زب دموکرات گفته 
بود که ای��ن توافقنام��ه حتما باید 
اجرا ش��ود و حتی به اینکه دنیا به 
یک توافق کلی دراین باره رس��یده 
افتخار کرد. او وظیفه آمریکا و سایر 
کش��ورها می دان��د که پاس��خگوی 
تعه��دات خ��ود در ای��ن توافقنامه 

باشند. 
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گزارش 2

پس از گذش��ت هش��ت ماه از پیمان تاریخی مبارزه با گرم ش��دن کره زمین 
)بیست ویکمین کنفرانس تغییر اقلیم( بین 195 کشور که در پاریس برگزار شد، 
به جریان افتادن این برنامه جهانی، پس از برگزاری بیست ودومین کنفرانس تغییر 
اقلیم در ماه نوامبر در مراکش، پایان سال 2016 امکان پذیر خواهد بود. کشور هایی 
که می خواهن��د انرژی را به گونه ای تغییر دهند که گرمایش به کمتر از دو درجه 

سانتی گراد کاهش یابد،  فشار بیشتری را متحمل خواهند شد. 

امضای پیمان نامه به منظور تصویب آن نیست
توافقنامه پاریس، به طور رس��می در ماه آوریل توسط 175 کشور امضا شد. 
پس از آن هر کش��ور باید طبق ش��رایط مختص به خود  )از طریق رای گیری 
در مجل��س، الیح��ه قانون��ی و ی��ا...( آن را تصویب کرده و س��ندی مبتنی بر 
همراهی در این روند، به س��ازمان ملل متحد بفرستد. در این میان، 23کشور 
این مراحل را طی کرده اند که از میان آن ها، کش��ور های جزیره  نش��ین س��هم 
بیش��تری به خود اختصاص داده اند. بسیاری از کشور ها در حال آماده سازی اند 
ت��ا در هفته های آینده آن را اجرا کنند. چی��ن و ایاالت متحده، از بزرگ ترین 
تولید کنن��دگان گاز های گلخانه ای، در اجالس برگزار ش��ده G20 در هانگژو، 
اعالم اتحاد کرده اند.  بان کی مون نیز طی اجالس��ی در سازمان ملل متحد که 
21 سپتامبر تش��کیل می شود، خواستار مشخص کردن تاریخ اجرای طرح، از 

کشور های دیگر خواهد شد. 

55 کشور، 55 درصد از تولید گاز های گلخانه ای
55 کش��ور، حداقل 55 درصد از می��زان گاز های گلخانه ای را تولید می کنند و 
توافقنامه در صورتی به اجرا در خواهد آمد که این کش��ور ها آن را تصویب کنند. 
اگرچه فرانسوا اوالند، رئیس جمهور فرانسه، درباره اجرای کامل این قرارداد تا پایان 
سال، کمی شک داشت و معتقد بود که امکان پذیر نمی شود، اما بسیاری دیگر، به 
تحقق آن اطمینان داش��تند. مؤسسه تحلیل های آب و هوایی، 34 کشوری که تا 
پایان سال 2016 متعهد به انجام این کار شده اند را شناسایی کرد  )برزیل، کانادا، 

اندونزی، ژاپن، ایران و...(. 
در کل، ای��االت متح��ده که توافقنامه را نیز تصویب کرده اس��ت، حدود 60 
درصد از گاز های گلخانه ای را تولید می کند. س��لیا گوتیه، از سازمان اقدامات 
آب و هوایی معتقد اس��ت: »به اجرا درآمدن توافقنامه، پیش از COP22  )از 
تاریخ 7 الی 18 نوامبر( دش��وار به نظر می رسد، اما تا قبل از پایان سال عملی 

است.«
اندرو الیت و دیوید واس��کو، کارشناسان مؤسسه منابع واشنگتن هم مشابه 
او فکر می کنند: »در چنین شرایطی که هستیم،  توافقنامه در اواخر سال اجرا 

خواهد شد.«

سرعت روند پیشرفت
ان��درو الیت خاطرنش��ان می کن��د: »اگر به تمام��ی معاه��دات بین المللی 
دقت کنید، به اجرا درآمدن آنها پس از گذش��ت یک س��ال از تصویب ش��ان، 
س��رعت عمل باالیی می طلبد.« او افزود: »اج��رای پیمان کیوتو قریب به یک 
دهه زمان برد.« پاس��کال کانفن، مدیرکل صندوق جهانی طبیعت در فرانس��ه، 
اع��الم کرد: »این س��رعت نمایانگر این اس��ت که س��ران دولت ه��ا پیمان نامه را 
 کامال جدی گرفته اند.« س��پس ضعف اصلی پیمان نام��ه پاریس را یادآوری کرد: 
»ع��دم ذکر اقدام��ات الزم در کوتاه مدت.« س��لیا گوتیه، عنوان ک��رد: »به اجرا 
درآمدن س��ریع توافقنامه ای به این بزرگی در س��ازمان ملل متحد، بی س��ابقه 
اس��ت« اما »نش��انه تعهد سیاس��ی فقط به تصویب آن محدود نمی شود، بلکه 

عمل مهم است، که آن هم ضعیف شمرده می شود.«

در پشت ماجرا چه می گذرد؟ 
در می��ان بزرگ تری��ن تولیدکنندگان، اتحادیه اروپا ب��ا 10 درصد، هند با 7 
درصد و روس��یه با 5 درصد سهم در تولید گاز های گلخانه ای قرار دارند. سلیا 
گوتیه عنوان کرد: »اتحادیه اروپا تقس��یم ش��ده است.« او در ادامه ابراز تاسف 
ک��رد: »توافقنامه پیش از تصویب در اتحادیه اروپ��ا به اجرا درخواهد آمد. هر 
دولت اروپایی موظف است این فرآیند را همراه و موازی با اتحادیه انجام دهد. 

درحالی که فقط فرانسه و مجارستان آن را تأیید کرده اند.«
قب��ل از اینک��ه کمی فرات��ر برویم، الزم به ذکر اس��ت که برخی کش��ور ها 
می خواهن��د بدانند فعالیت ه��ای کاهش 40 درصدی گازه��ای گلخانه ای در 
اتحادیه اروپا تا س��ال 2030، چگونه بین کش��ور ها تقس��یم می ش��ود. خروج 
بریتانی��ا نیز از اتحادیه اروپا، معادله را پیچیده کرده اس��ت. کارشناس��ان طی 
اج��الس هانگژو، در انتظار مش��اهده فعالیت هایی از جانب G20، تولید کننده 

80 درصد از گاز های گلخانه ای جهان هستند. 

چه تغییراتی حقیقی است؟ 
اج��رای توافقنامه نش��انه مهمی اس��ت اما اج��رای حقیق��ی آن در صورتی 
رخ می دهد که س��رمایه گذاری ها به س��مت انرژی های س��بز و سیاس��ت های 
حمل و نقل و کش��اورزی تغییر جهت دهند. نش��انه ها خبر از قدم گذاشتن در 
مس��یر درست می دهد: کاهش مصرف ذغال سنگ در چین، ورشکستگی غول 
تولیدکننده زغال س��نگ آمریکایی، افزایش سرمایه گذاری کشور های در حال 
ظهور در انرژی های تجدیدپذیر، کاهش مداوم قیمت انرژی خورشیدی، دعوت 
مضاعف سرمایه گذاران به سوی فعالیت هایی که کربن کمتری تولید می کنند 
و...  با این حال کمی زود اس��ت تا تفاوتی بین قبل از اجالس پاریس و بعد از 

آن مشاهده کنیم. 

8ماه پس ازتوافق سبز پاریس

ترجمه: سارا گلچین
HaffingtonPost :منبع

چین و آمریکا رسما توافقنامه پاریس را تصویب کردند

امید به مهار تغییرات اقلیمی 
با کمک چین و آمریکا
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س��اخت  از  س��ال ها 
بر  مبتنی  دس��تگاه  نخستین 
و  هوش مصنوع��ی می گ��ذرد 
شاید بتوان ماشین حساب ها را 
نخستین دستاورد این فناوری 
نامید. اما حاال با گذشت زمان 
نس��بتا کوتاه��ی از س��اخت 
ماشین حس��اب،  نخس��تین 
ه��وش مصنوع��ی ب��ه قدری 
پیشرفت داشته که بسیاری از 
امور زندگی ما را مس��تقیم و 
تصاحب خود  در  غیرمستقیم 

قرار داده است. 
خودپ��رداز،  دس��تگاه های 
سیس��تم عامل ها،  و  رایانه ه��ا 
تلفن ه��ای همراه و بس��یاری 
از دس��تگاه های پیرام��ون ما 
تجهیزات��ی  از  نمونه های��ی 
هس��تند که از هوش مصنوعی 
البت��ه  می کنن��د.  اس��تفاده 
پیش بینی ه��ا نش��ان می دهد 
ت��ا کمت��ر از 10 س��ال آینده 
این فناوری به قدری توس��عه 
می یابد که می توان رایانه های 
ام��روزی را نمون��ه منس��وخ 
هوش مصنوع��ی  از  ش��ده ای 

عنوان کرد. 
پیش���رف�ت در س����اخت 
خ����ودرو ه���ای خ��ودران، 
ص��وت���ی  دستی���ار ه��ای 
در سیس��تم عامل ها و از  همه 
روبات های  هوش��مند،  مهم تر 
زندگ��ی  ش��دن  متح��ول  از 
حت��ی  و  انس��ان ها  روز م��ره 
دیگر جانداران در س��ال های 
دارد  دالل��ت  دور  نه چن��دان 
ک���ه همگی در س��یط���ره 
هوش مصنوعی قرار می گیرند. 
ذوال��ق���در،  محمدرض���ا 
مهندسی  ارش��د  کارش��ناس 
کامپیوت��ر و هوش مصنوع��ی 
ای��ن علم به    درب��اره آین��ده 
این  گف��ت:  » فرصت ام��روز« 
روزه��ا خبر ه��ای زی��ادی از 

ی��ا  احساس��اتی  روبات ه��ای 
به  ق��ادر  دس��تگاه هایی ک��ه 
منتش��ر  هس��تند  یادگی��ری 
می شود و این بیانگر آن است 
که در آینده ای نزدیک هوش 
مصنوعی بیش��تر زندگی ما را 
تحت تس��لط خواهد گرفت و 
خواهد  ارائه  زی��ادی  خدمات 

داد. 
بیش��ت����ر  اف����زود:  وی 
فناوری  ب��زرگ  ش��رکت های 
در ح��ال رقابت برای توس��عه 
هرچه بیشتر این علم هستند 
و  مایکروس��افت  گ��وگل،  و 
از  اس��تفاده  اپ��ل س��ردمدار 
هوش مصنوع��ی در خدم��ات 

مختلف خود هستند. 
ذوالقدر اظهار کرد: س��یری 
مایکروس��افت  کورتانای  اپل، 
و گ��وگل ن��او نمونه های��ی از 
ه��وش مصنوعی هس��تند که 
شرکت های بزرگ فناوری آنها 
را خلق کرده و در حال بهبود 

آنها هستند. 

وی در پاس��خ به این سوال  
که آی��ا می ت��وان ب��ه هوش  
مصنوع��ی اعتم��اد داش��ت و 
ازجمل��ه  حس��اس  کار ه��ای 
آن  ب��ه دس��ت  را  رانندگ��ی 
س��پرد؟ گف��ت: البت��ه پروژه 
هنوز  خ��ودران  خودرو ه��ای 
در مرحل��ه آزمای��ش اس��ت 
ام��ا به طور کل��ی کم ک��م این 
باور در جوامع ش��کل خواهد 
گرفت که ماش��ین ها بس��یار 
دقیق ت��ر از انس��ان ها قادر به 
مطمئ��ن  و  کار ه��ا هس��تند 
در  هوش مصنوع��ی  باش��ید 
بدتری��ن حال��ت 95 درص��د 
 کار ها را از انس��ان بهتر انجام 

خواهد داد. 
ای��ن کارش��ناس ادامه داد: 
اگر بخواهی��م درهمین پروژه 
خودرو های خ��ودران صحبت 
کنی��م بای��د بگویی��م که در 
س��ال های آین��ده خب��ری از 
ترافی��ک ش��هری نخواهد بود 
و هیچ ف��ردی دی��ر ب��ه محل 

کار خود نخواهد رسید، چون 
دیگ��ر مش��کل پ��ارک وجود 
نخواهد داش��ت و تصادفات به 

حداقل ممکن می رسد. 
ذوالق��در با اش��اره به اینکه 
موارد  اکثر  در  هوش مصنوعی 
بهتر از انسان ها عمل می کند، 
گف��ت: س��رعت پاس��خگویی 
ماش��ین ها از انس��ان ها بسیار 
باال تر است و چون احساساتی 
ندارن��د، می توانن��د بهت��ر از 
انسان ها واکنش نشان دهند. 

وی اف�����زود: در ح����ال 
حاضر مش��کل اصلی توس��عه 
هوش مصنوع��ی ارتباط برقرار 
انس��ان ها و تعامل  ب��ا  کردن 
ب��ا دنیای بی��رون اس��ت که 
مطمئنا در چند س��ال آینده 
این موضوع نیز تا حد بس��یار 

زیادی برطرف خواهد شد. 
ای��ن کارش��ناس با اش��اره 
که خ��ودروی  تصادفاتی  ب��ه 
خ��ودران گ��وگل ط��ی چند 
ماه اخیر داش��ته است، گفت: 

این  می دانید  ک��ه  همانط��ور 
اتفاقات خس��ارت چندانی در 
پی نداش��ته اس��ت و تازه در 
این حادثه ها خودروی  بیشتر 
گ��وگل مقص��ر نبوده اس��ت، 
اتوبوسی  به جز در موردی که 
با این خودرو برخورد می کند 
گفته ه��ای  طب��ق  آن ه��م  و 
هوش��مند  ماش��ین  گ��وگل، 
پیش بینی کرده که اتوبوس با 
دیدن آن از س��رعت خود کم 
می کند و اجازه خواهد داد تا 
خودرو عبور کن��د، اما راننده 
اتوبوس این کار را انجام نداده 
و مستقیم به س��مت ماشین 

حرکت کرده است. 

گوگل پیشرو در تکامل 
هوش مصنوعی

گرچ��ه ش��رکت های بزرگی 
اپ��ل  و  مایکروس��افت  مث��ل 
هوش ه��ای  توس��عه  ب��رای 
مصنوع��ی هزینه ه��ای زیادی 
را انج��ام داده ان��د، ام��ا اگ��ر 
بخواهی��م واقع بینان��ه ب��ه این 
موضوع بنگری��م، باید از گوگل 
به عنوان س��ردمدار توسعه علم 
هوش مصنوعی ی��اد کنیم. این 
ش��رکت به تازگ��ی از پروژه ای 
 WaveNet رونمایی کرده که
ن��ام دارد و می توان��د ص��دای 
انس��ان ها را ب��ه خوب��ی تقلید 
کن��د. ای��ن هوش مصنوعی که 
در قال��ب یک روب��ات طراحی 
شده می تواند با دقت بسیار باال 
صحبت های انس��ان ها را گوش 
دهد و س��خنان را ب��ا صدایی 
بسیار شبیه گوینده تقلید کند. 
محققان گوگل هنوز در حال 
ای��ن هوش مصنوعی  توس��عه 
هس��تند و امیدوارند در آینده 
بتوانند آن را طوری ارتقا دهند 
که قادر باش��د صحبت ها را با 
هر لهج��ه ای درک کن��د و با 
انسان ها  پاسخ  دلخواه،  صدای 

را بدهد. 

فتوشاپ دوست ها به پیش 

س��ال ها پی��ش برنامه های ویرایش عکس بس��یار 
مح��دود بودن��د و اغل��ب عکس های آتلی��ه ای و به 
اصطالح حرفه ای زیردست ادیتورها قرار می گرفتند، 
اما این روزها اغلب کاربران تکنولوژی به برنامه های 
مختل��ف ویرایش تصاوی��ر عالقه مند ش��ده اند و به 
دنبال بهترین برنامه ها و س��ایت های ویرایش عکس 
می گردند. در این میان برنامه هایی مانند فتوش��اپ 
از محبوب تری��ن برنامه های اصالح عکس هس��تند 
ولی کار با برخی از نرم افزارها چندان س��اده نیست. 
این چهارش��نبه به سراغ برخی سایت ها رفته ایم که 
کاربران عالقه مند به عکس و عکاس��ی را خوشحال 

خواهند کرد. 

مطالعه کن، تجربه کن 
یادگی��ری اصول فتوش��اپ و طراحی عکس ها، در 
عین س��ادگی نی��از به مهارت ه��ای اجرایی و دانش 
تصویر شناس��ی دارد. اگ��ر جزو افرادی هس��تید که 
افزون بر یادگیری فتوشاپ و ویرایش عکس، به افزایش 
اطالعات عمومی در این حوزه و مطالعه مباحث مهم 
 عکس و زیبایی شناسی عالقه مندید سری به آدرس
در  بزنی��د.   /http: //design. tutsplus. com
همان بدو ورود به وب س��ایت ب��ا تعداد زیادی مقاله 
آموزش��ی متنوع و ب��ه روز روبه رو ش��ده و به راحتی 
براساس س��لیقه خود آموزش می گیرید. بخش های 
کتاب های الکترونیک و دوره های آموزش��ی از دیگر 
گزینه های جذاب این وب س��ایت هس��تند و دانلود 
صده��ا عن��وان مقاله و کت��اب به ش��کل رایگان از 
یک سو و ویدئوهای آموزشی کاربردی از سوی دیگر 
باعث می ش��ود، اغلب کاربران عالقه مند به فتوشاپ 
س��اعت ها وقت خود را در این وب س��ایت بگذرانند. 
وب س��ایتی که چندان تفاوتی با یک کالج آموزشی 

حرفه ای ندارد. 

مشکل پسندها راضی می شوند 
اگر از وب س��ایت های آموزشی شبیه به هم خسته 
شده اید یا س��طح کیفی آنها را باال نمی دانید آدرس 
http: //psd. fanextra. com/ را فراموش نکنید، 
این وب سایت مقاله ها و مطالب آموزشی قابل قبولی 
را ش��امل می ش��ود. همچنین بخش ه��ای آموزش 
رس��انه ای، مصاحبه و ارتباط ب��ا کاربران قدرتمندی 
دارد که به س��واالت کاربران مبتدی و متوس��ط به 
خوبی پاس��خ می دهد. همچنی��ن کاربران مختلف با 
عضویت رسمی در این وب سایت از امکانات ویژه ای 
همچون ام��کان دانلود رای��گان نرم افزارها، دریافت 
مقاالت در ایمیل و خبرهای روزانه بهره مند خواهند 

شد. 

گلچینی از برترین ها 
برای کاربران عجول که دوس��ت دارند به س��رعت 
به بهتری��ن خبرها، اطالع��ات و آموزش ها در حوزه 
فتوش��اپ دس��ت پیدا کنند هیچ س��ایتی به اندازه 
http: //www. photoshoplab. com/ جذاب 
نیست. این وب سایت با بخش های خبر، آموزش و... 
گلچینی فش��رده از مهم ترین های دنیای فتوشاپ را 
در اختی��ار کاربران قرار داده اس��ت. اگرچه طراحی 
این س��ایت کمی خش��ک به نظر می رس��د و برای 
کاربران کم س��ن و سال جذابیت چندانی ندارد، اما 
ب��رای افرادی که بیش از ظاه��ر به محتوای مطالب 
و آموزش های حرفه ای تاکید دارند بس��یار مناس��ب 

است. 

آموزش و آزمایش 
http: //pshero. com/ می توان��د  وب س��ایت 
ی��ک معیار خوب ب��رای محک زدن می��زان توانایی 
کاربران درخصوص فتوش��اپ باش��د. درواقع با ورود 
به این وب س��ایت و مطالعه مقاالت، مشاهده تصاویر 
و بررسی س��طح آموزش های آن به راحتی خواهید 
فهمید که ضعیف هستید یا قوی. مدیر این سایت به 
صراحت اعالم کرده وب سایت خود را برای کاربرانی 
با اطالعات و دانش سطح متوسط در حوزه فتوشاپ 
تنظیم ک��رده اس��ت. بنابراین کاربران با مش��اهده 
جزییات آموزش��ی این س��ایت، ح��د پایین یا باالی 

خود را تخمین خواهند زد. 

دانش نامه فتوشاپ 
اگر جزو کاربرانی هستید که دوست دارید تمامی 
نیازهای خ��ود از حمله نصب برنام��ه، دانلود مقاله، 
آموزش، آش��نایی با نرم افزارها و... را یک جا دریافت 
 /http: //www. pixel2life. com کنید س��ایت
یک راه حل خوب برای درخواس��ت ش��ما دارد. این 
س��ایت مملو از اطالعات، نرم افزاره��ا و برنامه هایی 
اس��ت که ش��ما را در رس��یدن به اهداف تان کمک 
می کند. تع��داد عناوین مقاالت این س��ایت بالغ بر 
4هزار مطلب اس��ت و بس��یاری از س��واالت افراد با 
مطالعه همین مقاالت آموزش��ی پاسخ داده می شود. 
بنابراین اغراق نیست اگر این سایت را یک دانش نامه 

تمام عیار بدانیم. 

هم فال، هم تماشا 
برخ��ی اف��راد ع��ادت دارن��د وبگ��ردی کنن��د و 
در حی��ن وبگ��ردی از وب س��ایت های زیب��ا، پ��ر 
عکس و آموزش��ی نیز دی��دن کنند. اگ��ر جزو این 
گ��روه هس��تید و صرفا ب��ه دنبال یادگی��ری نکات 
 خاص��ی نمی گردی��د، بد نیس��ت نگاهی به س��ایت
  /http: //www. photoshoplady. com
داش��ته باش��ید و این وب س��ایت سرش��ار از نکات 
آموزش��ی کلیدی و بس��یار س��اده اس��ت که حتی 
کاربران س��ر به هوا و بازیگ��وش را به کالس درس 
فتوش��اپ می کش��اند. طراحی فضای این وب سایت 
صمیمی و غیر حرفه ای اس��ت و در نتیجه افرادی را 
که از یادگیری تخصصی فتوشاپ می ترسند به خود 
جذب می کند. آم��وزش افکت های 3D ، افکت های 
نقاش��ی، مجموعه مق��االت و مواردی مش��ابه، جزو 

بخش های متنوع این سایت است. 

آزمون آتش نشانی حادثه ساز شد 
اطالعات بانک ING تحت تاثیر 

حریق آفالین شد 

روز گذشته کاربران آنالین سیستم بانکی ING با 
مشکل عدم دسترسی به اطالعات خود روبه رو شدند. 
علت این مس��ئله نوعی نقص امنیتی در دسترس��ی 
ب��ه داده ه��ای بانک گزارش ش��ده که تحت تاثیر یک 

آزمایش آتش نشانی رخ داده است. 
به گزارش »فرصت امروز«، ماجرا از جایی آغاز شد 
که مسئوالن ING بانک تصمیم گرفتند با همکاری 
س��ازمان آتش نش��انی رومانی، سیستم بانکی خود را 
م��ورد آزم��ون امنیت حریق ق��رار دهند. قرار بود این 
آزمایش به صورت نمادین و به ش��کل کامال بی خطر 
در مرکز اصلی داده های این بانک در بخارست، اجرا 
ش��ود. با این وجود، آزمایش مذکور روندی مخالف با 
انتظارات پیش��ین طی کرد. در نتیجه منجر به بروز 
اختالالتی بی سابقه در شبکه شتاب و سیستم بانکی 

آنالین این بانک مشهور و بین المللی شد. 
گزارش ه��ای اولی��ه نش��ان می دهد ای��ن اتفاق در 
شرایطی رخ داده که سیستم آزمون آتش نشانی منجر 
به نوعی اختالف فش��ار و خروج گازهای محترقه در 
سیس��تم امنیتی بانک ش��ده و در نتیجه چند انفجار 
مهیب و پی در پی را منجر شده است . اطالعات منتشر 
ش��ده در خصوص جزییات این انفجار نش��ان می دهد 
حجم صدای انفجار ها 130db  بوده، بنابراین بسیاری 
از ساکنان منطقه از این صداها وحشت زده شده اند. 
همزمان با این انفجار هزاران هارددیسک اطالعاتی، 
حاوی بسیاری از اطالعات مهم و ضروری بانکی متالشی 
شده و سیستم های اطالع رسانی و خدمات بانک نیز به 
حالت تعلیق درآمده است. این نخستین باری است که 
سیستم بانکی ING چنین حادثه ناگواری را تجربه 
می کند. بس��یاری از مشتری های رومانیایی به سبب 
هراس از مخدوش شدن اطالعات مهم بانکی خود و 
برای حفظ سرمایه های موجود در بانک در تالشند تا 
پول های خود را از بانک خارج کنند. به نظر می رسد 
ای��ن حادث��ه غیر منتظره نتای��ج منفی اقتصادی قابل 

توجهی برای مدیران ING خواهد داشت. 
بررسی های اولیه چه می گوید؟ 

محقق��ان موسس��ه IBM در تالش��ند تا عوامل 
موثر در این انفجار را شناس��ایی کنند. بررسی های 
نخس��تین در خص��وص علت این حادثه مش��خص 
کرده اند که یک اتفاق نادر باعث این انفجار ش��ده 
اس��ت. در ش��رایط عادی، مواد خاموش کننده آتش 
و گازهای��ی ک��ه در سیس��تم ایمن��ی آتش نش��انی 
م��ورد اس��تفاده قرار می گیرن��د، خطری برای انواع 
سیس��تم های نرم افزاری و رایانه ای نخواهند داشت. 
این ترکیبات به طور معمول شامل موادی همچون 
نیت��روژن، آرگون و دی اکس��یدکربن هس��تند. در 
این مورد خاص، این ترکیبات فش��اری مضاعف بر 
فضای مورد آزمایش وارد کرده و با خروج گازهای 
مخ��رب از فض��ای آزم��ون کل سیس��تم رایانه ای و 
اطالعاتی بانک مختل ش��ده اس��ت. این اتفاق نشان 
می ده��د سیس��تم های بانک��ی آنالین تا چه حد در 
مع��رض خطر هس��تند و هرگون��ه بی نظمی و عدم 
برنامه ریزی صحیح، صدمات جبران ناپذیری به این 

نوع سیس��تم ها وارد می کند. 
ب��ا ای��ن وجود تحقیقات در خص��وص این واقعه و 
عل��ل آن ادام��ه دارد و ش��اید بت��وان در س��ایه نتایج 
ای��ن تحقیق��ات به روش هایی مداخله گر برای کنترل 

خطرات این نوع آزمایش ها دست یافت. 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران: 
 همراه اول و مخابرات

ادغام می شوند

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: یکپارچگی 
تمامی سرویس های موبایل و ثابت و ادغام همراه اول 
با مخابرات ایران در سال 9٧ انجام می شود و سپس 
برای تمامی خدمات تنها یک قبض صادر خواهد شد. 
به گزارش فارس، رسول سرائیان در مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران برنامه 
پنج س��اله این ش��رکت را تش��ریح کرد و گفت: این 
برنامه از اردیبهشت 1395 تا اردیبهشت 1400 اجرا 
می شود. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران توضیح داد: 
در س��ال 95 یکپارچه س��ازی آغاز می شود و در سال 
9٦ یکپارچه س��ازی خاتمه می یابد. در س��ال های 9٦ 
تا 9٨ بخش همراه و ثابت ادغام می ش��وند و از س��ال 
139٨ تا 1400 شرکت پیشرو دیجیتال با برند واحد 
و هیات مدیره واحد تشکیل خواهد شد. وی افزود: در 
س��ال 1400 با یکپارچه شدن شرکت مخابرات ایران 
ی��ک مرکز صورت حس��اب گیری، ی��ک مرکز تماس، 
یک مرکز فعال س��ازی و یک مرکز فروش برای تمام 
سرویس های همراه و ثابت وجود خواهد داشت و برای 
تمام نیازهای مشتری تنها یک قبض صادر می شود. 
سرائیان تاکید کرد: هم اکنون سهم مخابرات در بازار 
حداقل ٦0 درصد است که با این اقدام مشتری سراغ 

سرویس دهنده های غیر  نخواهد رفت. 
وی یادآور ش��د: نرخ جابه جایی مش��تریان در بازار 

مخابرات 30 تا 40درصد است.

خبـــر اشیا تا چند سال دیگر انسان ها را درک می کنندسایت های چهارشنبه 

آینده در احاطه هوش مصنوعی
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محمد ممتازپور
m.momtazpour@forsatnet.ir
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Ozobot Bit 2.0  ، روباتی هوشمند است که به آموزش برنامه نویسی برای کودکان می پردازد . این محصول 124 دالری ،با حرکت در مناطقی که توسط کاربران 
تعیین شده ، اصول کدنویسی را به کودکان می آموزد. 

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com

ش��رکت س��وان از جدیدترین کیت 
 HD امنیتی خود شامل چهار دوربین

رونمایی کرد. 
»فرصت ام��روز«،  گ��زارش  ب��ه 
دوربین های امنیتی هوش��مند شرکت 
س��وان، ب��ا پوش��ش دهی همه جانب��ه 
فضاه��ای مختلف، فرصت س��رقت یا 
هجوم ه��ر ن��وع مزاحم ب��ه فضاهای 
داخل��ی و خارج��ی خان��ه را از بی��ن 
می برند. هر چهار دوربین این مجموعه 
PHD 1080 هس��تند. افزون بر این 
دوربین ها، کیت امنیتی س��وان شامل 
مانند سنس��ورهای تشخیص  مواردی 
وضعی��ت در و پنجره، آژیر هوش��مند 
باز بودن در ها و پنجره ها، قدرت ضبط 
 DVR ویدئو هایی با کیفیت، به شکل

و درایو ذخیره سازی 1TB است. 
اگرچه س��ری های پیش��ین و مشابه 

با ای��ن مجموعه نیز مدع��ی بودند به 
تامی��ن امنیت کامل فض��ای پیرامونی 
و داخل��ی خان��ه می پردازن��د، اما این 
مجموع��ه با قابلیت کنت��رل از راه دور 
بس��یار قوی و هوشمند خود، مدعی تر 
از مدل های پیش��ین به نظر می رس��د. 
قابلیت اتصال برنامه هوش��مند کنترل 
از راه دور س��وان به دو سیستم عامل 
اندروی��د و ios ، یک��ی از مهم تری��ن 
مزایای ای��ن مجموعه اس��ت. از دیگر 
خصوصیات مثبت این سیستم امنیتی 
می توان به دوربین های دید در شب با 
کیفیت و ارس��ال اطالعات درخصوص 
حرکات مش��کوک در فضاهای داخلی 
و خارج��ی خانه اش��اره ک��رد. قیمت 
ای��ن محصول، 500 دالر اس��ت که با 
توجه به قابلیت های متعدد آن مقرون 

به صرفه به نظر می رسد. 

فروش��گاه آنالی��ن airbnb، یکی از 
شناخته ش��ده ترین فروشگاه های آنالین 
ایاالت متحده اس��ت که ط��ی ماه های 
اخیر به نژادپرستی متهم شده. مدیران 
این فروش��گاه آنالین تصمیم گرفته اند 
ب��رای رفع ای��ن اتهام و پای��ان دادن به 
هرگونه شائبه در این خصوص اقداماتی 

جدید در پیش گیرند. 
به گزارش »فرصت امروز« این فروشگاه 
که در س��ال 200٨ در سان فرانسیس��کو 
بنیان گذاری ش��د، به یکی از موفق ترین 
فروش��گاه های آنالین این کش��ور تبدیل 
ش��ده و طبیعت��ا با طیف گس��ترده ای از 
مردم با هر رنگ و  نژاد در ارتباط اس��ت. 
طی ماه های گذش��ته و پ��س از حوادثی 
)تیراندازی ها و تظاهرات سیاه پوستان( که 
در برخی شهرهای ایاالت متحده رخ داد، 
میزان حساسیت های مردمی درخصوص 

حقوق رنگین پوس��تان به ش��دت افزایش 
یافته است. 

تع��داد زی��ادی از کاربران وب س��ایت 
airbnb معتقدن��د بخش ه��ای مختلف 
ثبت ن��ام، اس��تفاده، به اش��تراک گذاری 
اطالعات و... به گونه ای طراحی شده است 
که برای کاربران سفیدپوس��ت کارآمدتر 
به نظر می رس��د. این اعتراضات تا حدی 
پیش رفت که اکن��ون مدیران این مرکز 
خری��د اینترنتی تصمی��م گرفته اند عزم 
خ��ود را برای مب��ارزه با نژادپرس��تی به 
طور کامل اثبات کنند. اش��تراک گذاری 
اپلیکیش��ن رایگان و آموزشی با محتوای 
ضدنژادپرس��تی یکی از همی��ن روش ها 
است. از سوی دیگر مدیران این وب سایت 
اع��الم کرده اند با اعم��ال برخی تغییرات 
زیرساختی در محتوای سایت، به کاهش 

حساسیت کاربران کمک خواهند کرد. 

هیچ اتفاقی از دید شما پنهان نخواهد ماند 
دوربین های امنیتی سوان در کمین سارقان 

اعتراض های مجازی رنگین پوستان نتیجه داد 
فروشگاه Airbnb به کمپین مبارزه با  نژادپرستی پیوست 
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 رکود تولید میگو 
در سه ماهه اول 2015

ب��ا توجه به گزارش��ی که وضعی��ت تولید میگو را 
در س��ال 2015 بررس��ی کرده اس��ت، باید گفت به 
ط��ور کلی ژانویه و مارس در دوره مذکور، یک دوره 
رکود در تولید میگو به شمار می روند و حجم تولید 
این ماده غذایی در س��ه ماهه اول س��ال، به مراتب 
پایین تر از دیگر ماه هاس��ت، البته در مناطق آسیایی 
رشد میگو در ماه های مذکور متوسط بوده و در این 
میان تایلند رشد مثبتی را نشان داده است. در هند 
نیز تولید میگوی پرورش��ی در س��ه ماهه اول سال 
روند متوس��طی را ط��ی کرده اس��ت، به گونه ای که 
تولی��د میگوی وانامی در غرب بنگال 70درصد بوده 
و میگوی ببری س��یاه نیز به 30درصد رسیده است. 
ویتنام نیز از جمله کشورهای آسیایی است که تولید 
میگوی آن در س��ه ماه اول سال کاهش یافته بود و 
در مقابل واردات میگوی خام منجمد در سال مذکور 
در آن کش��ور رش��د داشته اس��ت. همچنین جالب 
اس��ت بدانید کش��ور چین، بزرگ ترین تولیدکننده 
ماهی پرورش��ی در س��ال 2015 بوده اس��ت. البته 
الزم به ذکر است که شیوع بیماری EMS در میان 
میگوهای پرورش��ی از جمله دالیل اصلی رکود این 
بازار در کشورهایی مانند چین، ویتنام و تایلند بوده 
ک��ه تولید این میگو را با چالش مواجه کرده اس��ت. 
وضعی��ت پرورش میگو در آمری��کای التین با توجه 
به ش��یوع بیماری EMS با چالش هایی روبه رو شده 
اس��ت که البته تا حدی موفق به مهار آن ش��ده اند، 
خصوصا در مکزیک تولید میگو در سال 2015 رشد 
چشمگیری داشته است به 8.982تن رسیده است، 
ب��ه طوری که یک افزایش 35درصدی را نس��بت به 

سال نشان داده است. 

چرخه اقتصادی میگو در بازار بین المللی
از آنجایی که مصرف غذاهای دریایی در سال های 
اخیر با استقبال بی سابقه ای از سوی مصرف کنندگان 
جهانی آن روبه رو ش��ده است، بازار این ماده غذایی، 
ب��ا وج��ود رکوده��ا و چالش ه��ای موج��ود در آن، 
همچن��ان چرخه اقتصادی قاب��ل توجهی را در بازار 
بین المللی رقم زده اس��ت. ب��ه طوری که با توجه به 
گزارش های ارائه ش��ده توس��ط محققان اقتصادی، 
حجم فروش میگو در س��ه ماهه اول سال 2015 در 
بازار بین المللی در مقایسه با سال قبل افزایش و این 
درحالی اس��ت که قیمت صادراتی میگو بین 20 تا 
30 درصد در مقایس��ه با سه ماهه اول سال 2014 

کاهش یافته است. 

روند وارداتی میگو
واردات میگو بیش��تر در ایاالت متح��ده آمریکا و 
کانادا افزایش پیدا کرده است. همچنین در برخی از 
بازارهای اتحادیه اروپا مانند اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، 
انگلس��تان، هلند و آلمان صادرات این غذای دریایی 
افزایش پیدا کرده است. ژاپن نیز از جمله کشورهای 
آسیایی است که در سه ماهه اول سال 2015 حجم 
واردات میگوی ضعیفی را داشته ولی در اوایل آوریل 
همان س��ال حجم واردات آن افزایش یافته اس��ت. 
چین و اس��ترالیا نیز از جمله کشورهایی هستند که 
حج��م وارادات آنها از میگو در س��ال 2015 پایین 
بوده اس��ت و در مقابل کش��ورهایی مانند جمهوری 
کره، هنگ کنگ، مالزی، تایوان در چین و س��نگاپور 

افزایش واردات میگو را در سال مذکور داشته اند. 

روند صادرات میگو
با توجه به آمار ارائه ش��ده در س��ال 2015، اکوادور 
با 80ه��زار و 600تن میگو تولی��د 80.600تن میگو، 
نخستین صادرکننده بزرگ جهانی میگو در سه ماهه 
اول س��ال مذکور ب��وده و هند با تولی��د 75000 تن، 
دومین صادرکننده بزرگ این غذای دریایی محسوب 
می ش��د. شایان ذکر است حجم صادرات میگو در هند 
به خاور میانه در س��ال گذش��ته افزایش یافته اس��ت. 
همچنین صادرات میگو در دوره مذکور در کشورهای 
اندونزی و تایلند با تولید 34800 تن تا حدود 10درصد 
افزایش یافته و این درحالی است که صادرات میگوی 

چین در دوره مذکور کاهش پیدا کرده است. 

چالش های ویتنام در صادرات میگو
ویتنام ک��ه از جمله صادرکنن��دگان مهم میگو 
در س��طح جهان بوده اس��ت، در س��ال گذش��ته 
چالش هایی را در این بازار پش��ت س��ر گذاش��ته 
اس��ت. جالب اس��ت بدانید صادرات ویتنام در سه 
ماهه اول 2015 به ای��االت متحده آمریکا و ژاپن 
کاهش یافته و این درحالی اس��ت که صادرات این 
کش��ور ب��ه اتحادیه اروپا، کان��ادا، جمهوری کره و 
چی��ن در مقایس��ه با س��ال گذش��ته افزایش پیدا 
کرده اس��ت. محققان معتقدند که کاهش صادرات 
ویتنام در س��ال گذش��ته به دلیل ش��یوع آلودگی 
آتنی بیوتی��ک در تولید میگو بوده اس��ت که باعث 
شده صادرات این کش��ور به ایاالت متحده آمریکا 
و ژاپن به ترتی��ب 56درصد و 27.6درصد کاهش 
پی��دا کند. همچنین صادرات این کش��ور در دوره 
مذکور به اتحادیه اروپا نیز 3.1درصد کاهش یافته 
است. جالب است بدانید که طی ماه های ژانویه تا 
مه  2015، ایاالت متحده آمریکا 25دس��ته، ژاپن 
هفت دسته و اتحادیه اروپا چهاردسته از میگوهای 

تولید ویتنام را به آن بازگردانده اند. 

بازار جهانی

چهار شنبه
24 شهریور 1395

شماره 604

گفت وگوی  »فرصت امروز« با دکتر عیسی گلشاهی، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت 

سرمایه گذاری 99درصدی بخش خصوصی برای تولید میگو

یک ه��زار ت��ن در ط��ول س��ال میگوی 
پرورش��ی در ای��ران تولی��د می ش��ود که از 
این می��زان حدود 13هزار تن صادر ش��ده 
و آورده ارزی ت��ا 56میلی��ون دالر را نصیب 
اقتصاد ایران می کن��د. همچنین مابقی این 
تولی��د و میگوی��ی ک��ه از راه صی��د از دریا 
به دس��ت می آی��د در بازاره��ای داخلی به 
فروش می رس��د. ط��ی س��ال های اخیر که 
تولی��د و تکثی��ر ای��ن آبزی افزای��ش یافته 
مصرفش نی��ز در بازارهای داخلی با رش��د 
100درص��د مواج��ه بوده اس��ت. در همین 
زمین��ه کارخانه ه��ا و واحده��ای فرآوری و 
بسته بندی و تولید غذای میگو نیز در کشور 
احداث ش��ده  و زمینه های اشتغال زیادی را 
در مناط��ق کمتر برخوردار ایج��اد کرده اند.  
»فرصت امروز« اهمیت پرورش و تکثیر این 
آبزی، ت��وان ارزآوری و اهمیتش در اقتصاد 
مردم محلی را در گفت وگو با دکتر عیس��ی 
گلش��اهی، مدی��رکل دفتر بهب��ود کیفیت، 
ف��رآوری و توس��عه ب��ازار آبزیان س��ازمان 

شیالت ایران بررسی کرده است. 

میگو از آغاز تاکنون
تولی��د و تکثیر میگو که از س��ال 72 در 
ایران آغاز ش��ده اس��ت، از جمله بخش های 
استراتژیک تولید در ایران به شمار می رود. 
دکتر گلش��اهی با بیان ای��ن جمالت اضافه 
می کن��د: دلی��ل اینک��ه این ن��وع تولید در 
حوزه آبزیان را تولیدی اس��تراتژیک معرفی 
می کنند این اس��ت که پ��رورش این آبزی 
با حداق��ل امکان��ات و در مناط��ق معموالً 
کم برخوردار صورت می گیرد. به این صورت 
ک��ه زمینی که م��زارع میگ��و در آن ایجاد 
می ش��ود معموالً زمین غیرقابل کشت برای 
کشاورزی اس��ت و از جمله  زمین های شور 
به شمار می روند. این امر به ویژه در مناطق 
جنوبی کش��ور مص��داق دارد. همچنین آب 
مورد اس��تفاده برای پ��رورش این آبزی نیز 
آب شور است که نه قابل خوردن و نه برای 
کشاورزی مناسب اس��ت، بنابراین این نوع 
تولی��د به حفظ منابع مال��ی کمک می کند 
که جایگاهی استراتژیک برایش ایجاد کرده 

است. 
وی می افزاید: همچنین مبحث دیگری در 
مورد تولید و پ��رورش میگو وجود دارد که 
مربوط به رش��د این کسب وکار در مناطقی 
اس��ت که زمینه ه��ای اش��تغال زایی در آن 
مناطق کمتر اس��ت و رش��د و توسعه مزارع 
میگ��و به ایج��اد کس��ب وکارهای متعددی 
در زمینه ه��ای پ��رورش میگو، س��رتینگ، 
بس��ته بندی، حمل ونقل و. . . منجر ش��ود. 
همچنی��ن بخش��ی از این تولی��د در نقاط 
مرزی تح��ت نظر که تردد غیرمجاز اس��ت 
مانند سیس��تان و بلوچس��تان ک��ه منطقه 
صفر مرزی است، انجام می شود که این امر 
یعنی پرورش میگ��و در این مناطق امنیت 
را در منطقه توس��عه داده و موجب حفاظت 

از منطقه ش��ده اس��ت. به همی��ن دلیل در 
ای��ن مناطق تردد با امنیت انجام می ش��ود 
و درآمدزایی مناس��بی ب��رای اهالی منطقه 
ایجاد ش��ده اس��ت. دکتر گلش��اهی معتقد 
اس��ت که به طور کلی تولید میگو و پرورش 
این آبزی ارزش��مند به ایج��اد زنجیره ای به 
هم پیوس��ته از کسب وکارها منجر می شود. 
از صنایع پش��تیبانی گرفته تا ایجاد صنایع 
تولی��د خوراک آبزی��ان و کارخانجات تولید 
نهاد ه ه��ای خوراک��ی، واحده��ای تکثی��ر، 
فرآوری، عمل  آوری و بسته بندی. همچنین 
توزیع این محص��ول در دو بخش بازارهای 
داخلی و بازاره��ای جهانی صورت می گیرد 
که ب��از چرخ��ه ای از کس��ب وکارها را رقم 

می زند. 

حضور پررنگ میگو در بازار داخلی
ت��ا یک دهه پی��ش در بازار ای��ران میگو 
را به عن��وان ی��ک کاالی لوک��س و صرف��اً 
صادرات��ی می ش��ناختند. به نوع��ی که این 
آب��زی از بازارهای داخلی دور بود و بیش��تر 
به بازارهای خارجی صادر می ش��د و اصوالً 
تولی��د میگو ب��ه صید از دری��ا منحصر بود، 
اما طی س��ال های اخیر سرمایه گذاری های 
گس��ترده ای در دو بخش تولید و عمل آوری 
و توزیع این گونه آبزی در ایران انجام شده 
که همی��ن امر در نهایت ب��ه ورود میگو به 
بازار ایران منجر ش��ده است. رشد و توسعه 
تولی��د و تکثیر میگو در مزارع پرورش میگو 
نه تنه��ا ب��ازار داخلی را پوش��ش داده، بلکه 
ص��ادرات بی��ش از 13ه��زار تنی در س��ال 

گذشته را به ارمغان آورده است. 
مدی��رکل دفتر بهبود کیفی��ت، فرآوری و 
توس��عه بازار آبزیان سازمان شیالت در مورد 
آورده ارزی ص��ادرات میگ��و اضافه می کند: 
56میلی��ون دالر آورده ارزی میگو در س��ال 
گذشته بوده است. وی تولید و پرورش میگو 
در ایران را براس��اس اس��تانداردهای روز دنیا 
معرف��ی کرده و می گوید: پ��رورش این آبزی 
در ایران براساس استانداردهای  )EC( انجام 
می ش��ود. به این صورت که از م��واد دارویی 
و آنتی بیوتی��ک در رون��د پرورش اس��تفاده 
نمی ش��ود و محصولی نزدیک به ارگانیک در 
این زمینه به دس��ت می آید که در بازارهای 
جهان��ی به عنوان محصولی س��الم ش��ناخته 
می شود. به همین دلیل میگوی ایران خواهان 
زیادی در کشورهای مختلف دارد. کشورهایی 
از قاره هایی چ��ون اروپا، آمریکا، اقیانوس��یه 
و آس��یا مش��تریان میگ��وی ایران هس��تند. 
حتی کش��ور چین که به عن��وان مهم ترین و 
بزرگ ترین تولیدکننده آبزی در دنیا شناخته 
می ش��ود در حال حاضر از مش��تریان بزرگ 

میگوی ایران به شمار می رود. 

آمار مصرف میگو در بازار داخلی 
دکتر گلش��اهی در ادامه و در مورد میزان 
مصرف و فروش میگ��و در بازارهای داخلی 
کشورمان به  »فرصت امروز« می گوید: بنابر 
آم��ار موجود از حدود 18ه��زار تن میگوی 
پرورش��ی در طول س��ال 94، 5هزار تن در 
بازار داخلی مصرف ش��ده اس��ت. از طرفی 
از س��ال 93 نیز حدود 5ه��زار تن میگوی 

پرورشی وارد بازار داخلی در سال 94 شده 
و به مصرف رس��یده است. همچنین ساالنه 
بیش از 1500تن میگوی صیدش��ده از دریا 
در بازار داخلی به فروش می رسد. وی اضافه 
می کند: این آمار رش��د 100درصدی میگو 
در ب��ازار داخلی و در بین ایرانیان را نش��ان 
می ده��د، درحالی که تا همین هفت س��ال 
پیش تولید میگوی پرورش��ی ساالنه 5هزار 
تن ب��ود و قادر به پوش��ش نیازهای داخلی 

هم نبود. 
وی یکی از مهم ترین دالیل رش��د مصرف 
میگو در ب��ازار داخلی را رواج بس��ته بندی 
اس��تاندارد و براس��اس نیازهای مش��تریان 
معرفی ک��رده و می گوید: در حال حاضر در 
بازار ش��اهد حضور میگو در بسته بندی های 
متنوعی هس��تیم که هر خانواری براس��اس 
نیاز خود می تواند بس��ته بندی موردنظرش 
را انتخاب و خریداری کند. بسته بندی هایی 
که از 200گرمی تا دوکیلویی متنوع هستند 
تا با وس��ع مالی هر قش��ری مطابقت داشته 
باش��ند. در این بسته بندی ها میگو با رعایت 
جوانب بهداش��تی تمیز و رگ گیری شده و 
به فروش می رسد و کمترین دردسر را برای 

مشتری به همراه دارد. 

125واحد فرآوری میگو و رشد 
اشتغال زایی این حوزه

ای��ن مق��ام مس��ئول در ادام��ه به رش��د 
حضور محصوالتی چون میگوی س��وخاری، 
ناگت میگو و اش��کال متنوعی از این دست 
اش��اره کرده و می گوید: واحدهای فرآوری 

گوناگون��ی در این زمینه فعالیت می کنند و 
حضور چنین محصوالتی در بازار با استقبال 
روبه رو بوده اس��ت. همین امر نشان می دهد 
که مص��رف این آب��زی روز ب��ه روز در حال 
افزایش اس��ت. در ای��ن رابطه بیش از 125 
واحد فرآوری میگو در کش��ور ایجاد ش��ده 
که 80 واحد در اس��تان های تولیدکننده و 
پرورش دهن��ده میگو ایجاد ش��ده اند. دکتر 
گلش��اهی در این ارتب��اط و در مورد میزان 
اشتغال زایی این واحدهای فرآوری می افزاید: 
در هر ش��یفت کاری این واحدهای فرآوری 
حداقل 30نفر مش��غول به کار هستند و هر 
واحد معموالً با سه شیفت کار می کند. وی 
اضافه می کند که این تعداد اشتغال زایی در 
هر ش��یفت در فصل برداشت به 60نفر نیز 
افزای��ش می یابد. در ارتباط با میگو و به طور 
کلی آبزیان واحده��ای صنعتی و تخصصی 
دیگ��ری نیز وج��ود دارد ک��ه کارخانه های 
تولید غ��ذای آبزیان از این جمله  هس��تند، 
به طوری که به گفته دکتر عیس��ی گلشاهی 
در حال حاضر 24 واح��د تخصصی در این 
زمینه فعالیت می کنن��د. همچنین 6 واحد 
تولید خوراک میگ��و را انجام می دهند. وی 
میزان اشتغال زایی این واحد را نیز اینچنین 
ب��رآورده کرده و می گوی��د: در کوچک ترین 
واحده��ا حداقل 35نف��ر کار می کنند و در 
واحده��ای بزرگ به طور متوس��ط 125 نفر 

مشغول به کار هستند. 

رشد و توسعه پرورش میگو با 
سرمایه های بخش خصوصی

تولی��د میگو با کمترین اتکا به منابع ملی 
انجام می ش��ود. همچنین طی دو سال اخیر 
تسهیالت بانکی در ایران زمینه حداقل بوده 
اس��ت. دکتر گلش��اهی با بیان این جمالت 
ادامه می دهد: 99درصد از س��رمایه گذاری 
در ای��ن بخش با ات��کا به آورده ه��ای مالی 
بخش خصوصی بوده و می توان پرورش میگو 
را آورده بخش خصوص��ی برای اقتصاد ایران 
دانس��ت. وی در ادامه ب��ه وجود زمینه های 
مس��اعد برای افزایش تولی��د در این زمینه 
اش��اره کرده و می گوید: تولید 18هزار تنی 
در س��ال می تواند ت��ا دو و نیم برابر افزایش 
یابد. چ��ون هم زمینه ه��ای تولید میگو در 
ای��ران فراه��م اس��ت و هم وضعی��ت فعلی 
بازارهای داخلی و خارجی نشان می دهد که 
هر چقدر تولید کنیم مشتری برای فروشش 
داریم. کما اینکه طی ماه های اخیر روس��یه 
از مش��تریان و خواهن��دگان پ��ر و پا قرص 
میگوی ایران بوده اما تولیدمان به اندازه ای 
نبوده که بتوانیم این بازار را پوش��ش دهیم. 
دکتر گلش��اهی در پایان و در مورد گردش 
مالی و س��رمایه در گردش ب��ازار پرورش و 
تولید میگو در ای��ران می گوید: برای تولید 
هر کیلوگ��رم میگو 11هزار توم��ان هزینه 
می ش��ود. اگر 11هزار توم��ان را در 18هزار 
تن ضرب کنیم، عدد 198میلیارد تومان به 
دس��ت می آید که س��رمایه در گردش برای 

تولید میگو در ایران را نشان می دهد. 

ترجمه: فهیمه خراسانی

طاهره خواجه گیری

دریافت مجوزها و ریسک ها و تهدیدها

آغاز به کار پرورش میگو همانند ش��روع هر کسب 
وکار دیگری ب��ه دریافت مجوزهایی نیازمند اس��ت. 
برای ش��روع چنین کاری بیش��ترین س��ر و کار را با 
اداره ش��یالت اس��تانی که در آن مس��تقر هس��تید، 
خواهید داش��ت. همچنین س��ازمان دامپزش��کی نیز 
ایس��تگاه دیگری اس��ت که دیگ��ر مجوزهای الزم را 
برای راه اندازی کس��ب وکار شما صادر می کند. پروانه 
بهره ب��رداری صنعتی را هم باید از س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت هر اس��تان دریافت کنی��د. از دیگر 
س��رمایه گذاری هایی ک��ه در ح��وزه پ��رورش میگو 
انجام می ش��ود، مربوط به احداث واحدهای فرآوری 
میگ��و و تولید محصوالتی چ��ون ناگت میگو، میگوی 
س��وخاری و. . . اس��ت. همچنین راه اندازی کارخانه 
تولید غذای میگو از دیگر کس��ب وکارهایی اس��ت که 
می توان در این زمینه انجام داد. راه اندازی سیس��تم 
حمل و نق��ل بهداش��تی میگو از مزرعه ت��ا واحدهای 
ف��رآوری و فروش��گاه ها از دیگر زمینه های مس��تعد 
برای س��رمایه گذاری در این حوزه است. در همه این 
زمینه ها دریافت پروانه کس��ب و بهره برداری صنعتی 

از سازمان های یادشده ضروری است. 
اما در این حوزه ریس��ک و تهدیدهایی نیز در کمین 
س��رمایه ها وجود دارد. ریسک و تهدیدهایی که بیشتر 
مربوط به بازار فروش است. اگر سرمایه گذار به اصطالح 
چ��م و خم بازار را نداند، ممکن اس��ت تولید باکیفیتی 

داش��ته باش��د اما وقتی نتواند محصولش را بفروش��د، 
س��رمایه اش به نوعی از بین می رود. چون از یک مزرعه 
20هکتاری تا 40تن میگو برداش��ت می ش��ود که اگر 
بازارهای��ی برای فروش��ش در نظر نگرفته باش��ید، در 

نهایت به ضرر احتمالی شما منجر می شود. 
از طرف��ی عدم داش��تن آش��نایی فن��ی و علمی با 
مراحل مختلف پرورش میگو نیز از دیگر ریسک های 
س��رمایه گذاری در این حوزه اس��ت. چنانچه افرادی 
صرفا ب��رای دریافت تس��هیالت 250میلیون تومانی 
اداره شیالت به راه اندازی مزرعه میگو اقدام و بعد از 
چند سال کار را رها کردند و در حال حاضر بسیاری 
از استخرهای پرورش میگو بدون استفاده باقی مانده 
است. آشنایی با انواع بیماری های شایع در میان این 
آبزیان و پیش��گیری از وقوع این بیماری ها و آشنایی 
با روش های درمان بدون اس��تفاده از آنتی بیوتیک و 
مواد ش��یمیایی از مهم ترین مس��ائلی اس��ت که یک 
پرورش دهنده میگو باید با آن آش��نا باش��د تا بتواند 
محصولی س��الم و دارای مشتری در بازار تولید کند. 
مش��کل دیگری که در این ح��وزه وجود دارد مربوط 
به احداث بیش از ان��دازه مزرعه پرورش میگو بدون 
نیازس��نجی علمی بوده تا جایی که در مناطق جنوبی 
کش��ور اس��تخرهای میگو در فواصل غیرقانونی ایجاد 
ش��ده اند که این کار سودآوری این محصول را ازبین 

می برد. 

سرمایه اولیه 

پرورش میگو در حال حاضر در اس��تان های بوشهر، 
خوزس��تان، هرمزگان، سیس��تان و بلوچستان و طی 
یکی دو س��ال اخیر در استان گلستان انجام می شود. 
در ای��ن مناط��ق از زمین های��ی که برای کش��اورزی 
مناس��ب نیس��ت، اس��تفاده می ش��ود. همچنین آب 
موردنیاز برای پرورش میگو، آب ش��ور است و احداث 
مزرع��ه پرورش میگ��و در کنار خطوط س��احلی این 
مش��کل را برطرف می کند. این م��زارع به دلیل واقع 
ش��دن در مناطقی که کمتر محل رفت و آمد هستند، 
موج��ب ش��ده ب��رای راه اندازی ش��ان ب��ه کانال های 
آبرس��انی و زهک��ش جه��ت خ��روج آب از م��زارع و 
برق رسانی نیاز باشد. این امکانات را معموال خود اداره 
ش��یالت انجام می دهد. به این صورت که سایت های 
آم��اده بهره برداری از میگو در مناطق یادش��ده وجود 
دارد و س��رمایه گذاران می توانن��د ب��ا تهیه بچه  میگو 
و اس��تخدام کارگران ب��رای حفاظ��ت و نگهداری از 
م��زارع کار خود را آغاز کنن��د. در حال حاضر حدود 
180هزار هکتار زمین در کش��ورمان مستعد پرورش 
میگو ش��ناخته شده که از این میزان حدود 150هزار 
هکت��ار مش��خص و م��زارع در آنها اح��داث و مابقی 
نیز در دس��ت اقدام اس��ت. از این مق��دار نیز حدود 
12هزار هکتار اس��تخر پرورش میگو س��اخته ش��ده 
است. پیش��نهاد کارشناسان این است که برای شروع 
کار و س��رمایه گذاری در ای��ن حوزه از زمین های بین 

15تا20هکتار اس��تفاده شود. این میزان زمین توسط 
اداره شیالت هر استان در اختیار سرمایه گذاران قرار 
می گیرد. به این صورت که با معرفی س��رمایه گذاران 
از طرف اداره ش��یالت به س��ازمان امور اراضی، زمین 
تحت اجاره سرمایه گذار درمی آید و پس از بهره برداری 
در قب��ال دریاف��ت مبلغی پول، س��ند قطع��ی به نام 
س��رمایه گذار صادر می ش��ود. برای احداث مزرعه ای 
بین 15 تا 20هکتار به س��رمایه اولیه تا 800میلیون 
تومان نیاز است. تسهیالتی که تا دو سال قبل در این 
زمینه اعطا می ش��د تا حدود 250میلیون تومان بود 
که البته اعطای چنین تس��هیالتی روند سخت تری به 
خود گرفته و س��رمایه گذار برای دریافت آن در ابتدا 
باید توجی��ه اقتصادی کار و بازار فروش محصولش را 
برای اداره شیالت مش��خص کند تا بتواند تسهیالت 
الزم ب��رای ورود ب��ه این بازار را دریاف��ت کند، چون 
روند حضور سرمایه گذاران بدون برنامه برای فروش و 
بدون دانش الزم برای اداره مزرعه موجب شده مزارع 
زی��ادی در حال حاضر بدون بهره برداری باقی بمانند. 
هزینه 800میلی��ون تومانی برای ایج��اد یک مزرعه 
تولید و تکثیر میگو صرف موارد زیر می شود: عملیات 
خاکبرداری، ساخت استخر، س��اخت کانال ها، ایجاد 
ایس��تگاه پمپاژ، سیستم برق کشی، دس��تگاه هواده، 
استخدام نیروی انسانی، خرید بچه میگو، حمل و نقل 

و سرتینگ و بسته بندی اولیه. 
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محمد محمودی  شاه نش��ین، نماینده مجلس 
در کمیسیون شوراها و امور داخلی معتقد است 
اگر جرمی به ش��کل ماهوی صورت گرفته باشد 
مجلس به آن می پردازد و براساس احکام آن را به 

نهاد مرتبط جهت برخورد ارجاع می کند. 
ش�کل نظارت مجلس بر عملکرد شوراها و 
شهرداری ها به چه نحوی است و آیا مجلس 
می تواند بدون ارجاع اختالفات ش�وراها به 

تخلفات بپردازد؟ 
از بدو تشکیل شورای شهرها، مجلس نظارت تام 
بر آنها داشته است. از ابتدای تشکیل شوراها تعیین 
صالحیت ها و نظارت بر انتخابات شوراها کامالً بر 
عهده مجلس بوده است. در مرحله بعد نمایندگان 
مجلس در هیات حل اختالف استان ها و در هیأت 
اختالف مرکزی نیز تخلفات بین هیأت اجرایی و 
ش��وراها را رسیدگی می کنند. اصل تأیید اعضای 
شوراهای ش��هرها منوط به تأیید هیأت مرکزی 
نظارت مجلس اس��ت. در قانون هم صراحت دارد 
که شوراها مکلفند یک نسخه از مصوبات شورای 
شهرها به هیأت نمایندگان هر شهر ارسال شود. 

نمایندگان مجلس اگر ببینن��د مصوبات خالف 
مصالح امور و قوانین باالدستی است می توانند بر 
آن اعمال نظر کنند و به کمیته تطبیق و همچنین 
ش��ورای شهر اعالم کنند و مانع اجرای آن شوند. 
بی��الن عملکرد، تفریغ بودجه و تمام گردش های 
مالی شوراها در طول سال برای نمایندگان محل 
ارسال می ش��ود و آنها می توانند گزارش عملکرد 
مالی ش��هرداری ها را ببینند و بررسی کنند و بر 
آنها نظارت داشته باشند. در کنار آن گزارش های 
مردمی و اعالم تخلفات نیز اگر ارائه شود این موارد 
به مراجع ذی ربط از جمله بازرس��ی کل کشور و 
اگر اعتبارات دولتی باش��د برای دیوان محاسبات 

فرستاده می شود. 
پس هیأت های اختالف خ�ود می توانند به 
بررسی عملکرد شورا و شهرداری بپردازند 

و درباره آنها حکم بدهند؟ 
قان��ون اجازه کامل نظ��ارت را به مجلس داده 

اس��ت و مجلس باید نظ��ارت کامل بر همه امور 
داشته باش��د، بنابراین اگر تخلفی مشاهده شود 
هیأت اختالف اس��تان ها و هیأت مرکزی بر آن 

موارد نظارت کامل خواهند داش��ت. وظیفه این 
هیأت ها این اس��ت که ضمن آنکه به اختالفات 
بین نه��اد اجرایی ش��هرداری و فرمانداری ها با 
شورا رس��یدگی می کنند اگر احدی از اعضا نیز 
تخلفی انجام داده باش��د تخلف به این هیأت ها 

می آی��د و این هیأت ها اختیار قانونی دارند که با 
این تخلفات برخورد کنند. نوع برخورد از توقیف 
شفاهی و کتبی گرفته تا تعلیق فرد خاطی جزو 
اختیارات این هیأت هاست. حتی این برخوردها 
یعن��ی تا تعلیق و لغو عضویت اعضا را براس��اس 
احکام صادر می کنند. در این هیأت های اختالف 
نماینده دادگس��تری، در هر اس��تان دو نماینده 
مجلس آن اس��تان و دو نماینده کش��ور حاضر 

هستند. 
در موضوعاتی مانند امالک نجومی که شورا 
ای�ن تخلف را به مجلس ارجاع داده نظارت 

به چه نحوی انجام می شود؟ 
در موضوعات��ی مانند ام��الک نجومی هیأت 
نظارت بر موضوع نامه ای می زند و به دستگاه های 
نظارتی مانند بازرسی کل کشور می فرستد. اگر 
این تخلفات در حوزه اعتبارات دولتی باشد این 
نامه به دیوان محاس��بات کشور فرستاده خواهد 

شد و اگر موضوعات دیگر باشد به سایر نهادهای 
نظارتی قطعاً ارسال می شود. اگر تخلفات سنگین 
و نیاز به تحقیق و تفحص و بررسی داشته باشند، 
نمایندگان مجلس می توانند براساس تعدادی که 
قانون مشخص کرده درخواست تحقیق و تفحص 
کنند و به ش��هرداری مدنظر یا استانداری مورد 

نظر ورود کنند. 
در ح�وزه تخلفات برخی چه ش�هردار، چه 
اعض�ا ی�ا حتی دول�ت اع�الم می کنند که 
تخلفی صورت نگرفت�ه و روند قانونی بوده 
است، اگر براساس قانون روند قانونی باشد 
اما در عمل آن رویه غیر قانونی به نظر برسد 

چگونه این برخورد انجام می شود؟ 
م��ا دو جرم داریم. یکی جرم ش��کلی موضوع 
اس��ت که اگر قوانین ش��کلی رعایت نش��وند با 
آنها برخورد می ش��ود. یک جرم نیز جرم ماهوی 
و سوءاس��تفاده از قانون اس��ت که در هر صورت 
مجلس موظف است ورود کند و به آن بپردازد و 
براساس احکام با ارجاع خاطیان به نهاد مرتبط با 

آنها برخورد کند. 

س��یدحمیدرضا کاظم��ی، عضو کمیس��یون 
شوراها و امور داخلی مجلس معتقد است بحث 
نظارت مجلس عام است و به اینکه موضوعی به 
مجلس ارجاع داده ش��ود اگر جای شک و شبهه 

داشته باشد به آن می پردازد. 
با توجه به اینکه مجلس بر همه امور نظارت 
دارد س�وال این است که نظارت مجلس بر 
عملکرد شورای شهر و شهرداری ها به چه 

نحوی انجام می شود؟ 
نهاد ناظر بر ش��هرداری ها، شورای شهر است. 
این ش��ورای شهر اس��ت که بودجه شهرداری را 

تصویب می کند و بر اجرای آن نظارت دارد. 
بله این سلس�له نظارت ها مشخص است و 
در قانون به نظارت وزارت دولت بر شورای 
ش�هر اش�اره ش�ده، اما به هر حال مجلس 
در رأس همه امور اس�ت و بی ش�ک باید بر 
عملکرد همه نهاد ها نظارت داش�ته باشد، 

آیا کمیس�یون ش�وراها و مجلس، نظارتی 
بر عملکرد ش�ورهای ش�هر و شهرداری ها 

ندارد؟ 
در ش��رایطی این اتفاق می افتد که مطلبی به 
مجلس ارجاع داده ش��ود تا مجلس بخواهد آن 
را بررسی کند. در آن صورت مجلس به موضوع 
ورود می کند و به تفحص می پردازد. در کل خود 
شوراها بر عملکرد شهرداری ها نظارت دارند و اگر 
قصوری از س��وی ش��هرداری اتفاق افتاده باشد، 

شهرداری آن را به مجلس ارجاع می دهد. 
م�ن نمی خواهم موردی به مس�ئله خاصی 
بپردازم اما مثالً در مسئله امالک نجومی که 
به تازگی مورد اختالف شهرداری و شورای 
شهر است مجلس چگونه ورود می کند؟ آیا 

اگر ش�ورای شهر این مس�ئله را به مجلس 
ارج�اع نم�ی داد مجلس خ�ود را مکلف به 

ورود به چنین مسائلی نمی بیند؟ 

اکنون ت��ا مهرماه مجلس تعطیل اس��ت، اما 
بی ش��ک با ش��روع کار مجلس به مسئله امالک 

نجومی پرداخته خواهد شد. به هر حال مجلس 
بدون درخواس��ت شورا ها می تواند هر مطلبی را 
که برایش جای ش��ک و شبهه دارد بررسی و به 
آن ورود کند. این مس��ئله نیز که اکنون مطرح 
است بی شک کمیسیون با آغاز به کار خود به آن 

ورود خواهد کرد. 
اگ�ر مس�ئله ای ب�رای نماین�دگان ج�ای 
شک و ش�بهه داشته باش�د چگونه به آن 

می پردازند؟ 
بی ش��ک نخس��تین مس��ئله بحث تحقیق و 
تفحص اس��ت و مجلس از این طریق به مسائل 
می پردازد و به ش��ک و ش��بهه ها پاسخ می دهد 
و پ��س از وصول نتیجه براس��اس تخلف صورت 
گرفته، آن را به نهاد مربوطه ارجاع می دهد. قطعا 

بحث نظارت مجلس عام اس��ت و خاص نیست. 
مجل��س می تواند به هر موضوع��ی ورود کند و 
گزارش بگیرد. برای ورود مجلس در هر موضوعی 
راه باز است و از طریق گزارش و تحقیق و تفحص 

به آن می پردازد. 
از آغ�از به کار مجلس ده�م هرچند زمان 
زی�ادی نمی گ�ذرد آیا ت�ا به ح�ال اقدامی 
برای نظارت بر شهرداری ها و عملکرد آنها 

صورت گرفته است؟ 
همان طور ک��ه می دانید از آغاز به کار مجلس 
ده��م تنها س��ه ماه می گ��ذرد. در این س��ه ماه 
زمان زیادی برای نظارت وجود نداش��ته اس��ت. 
تنها یکبار ش��هردار تهران به کمیسیون دعوت 
ش��د و ایشان از روند عملکرد و موضوعات کاری 
شهرداری گزارشی ارائه کردند. قرار است جلسه 
بعدی پ��س از آغاز به کار مجل��س بعدی یا در 

کمیسیون یا در شهرداری برگزار شود. 

ش��هاب الدین بی مقدار، نماین��ده مجلس در 
کمیس��یون ش��وراها معتقد اس��ت که مجلس 
تاکنون نسبت به عملکرد ش��هرداری و شورای 
شهر جدی نبوده و الزم است بیشتر به عملکرد 

این نهاد توجه کند. 
با توجه به اختالف ش�ورای ش�هر تهران با 
شهرداری در حوزه امالک نجومی و ارجاع 
آن به مجلس این نظارت به چه نحوی انجام 

خواهد شد؟ 
معموالً مجل��س از طریق تحقیق و تفحص و 
کمیسیون اصل 90 بر این مسائل ورود می کند. 
کمیسیون شوراها اختیار اینکه به مسئله اختالف 
میان ش��ورا و ش��هرداری ورود کند، ندارد و این 
مس��ئله در اختیارات کمیس��یون اصل 90 قرار 

دارد. 
بنابراین اگر کمیسیون شوراها احساس کند 
تخلفی در حال وقوع اس�ت و این تخلف از 
جایی ارجاع نشود خود مستقل نمی تواند به 

آن تخلفات بپردازد؟ 

نه، کمیس��یون ش��وراها این اختیار را ندارد. 
اما اگر نماینده ای تخلف��ی را ببیند می تواند آن 
موضوع را به کمیسیون اصل 90 که ناظر بر همه 
نهادهاس��ت ارجاع کند تا این کمیسیون دستور 
تحقیق و تفحص بده��د و پس از آن در صورت 
محرز بودن تخلف آن را به نهادهای مرتبط مانند 

قوه قضاییه برای اجرای احکام ارجاع دهد. 
پس تنها کمیسیون 90 می تواند به تخلفات 
ورود کند و نماینده مثاًل کمیسیون شوراها 

نمی تواند به این مسائل وارد شود؟ 
بله، کمیس��یون اص��ل 90 خ��ود می تواند به 
تخلفاتی که برایش ش��بهه ایجاد کرده بپردازد، 
اما اعضای کمیس��یون ش��وراها این اختیار را به 
صورت رسمی ندارند. ممکن است نماینده ای از 
کمیسیون شوراها احساس کند تخلفی در حال 
اتفاق است و روی آن بررسی کند تا به کمیسیون 

اصل 90 ارجاع کند ولی خود کمیسیون شوراها 
نمی تواند این مس��ئله را مانن��د موضوع امالک 

نجومی مورد تفحص قرار دهد. 
اساساً نحوه ورود مجلس به مسائل شهری و 
تخلقات شهری چگونه است. تاکنون اغلب 

مس�ائلی که در مجلس مدنظر قرار گرفته 
متوجه دولت بوده است و کمتر دیده شده 
نهادی مانند شهرداری زیر ذره بین مجلس 

باشد، چرا این توجه در مجلس کم است؟ 
مجل��س در رأس امور اس��ت و بای��د بر همه 
چیز نظارت داش��ته باش��د. بودجه شهرداری ها 
نیز براس��اس مصوبات مجلس تعیین می شود و 
این یعنی ش��هرداری ها نیز زیر ذره بین مجلس 
هستند، یعنی اگر ش��هرداری عوارضی دریافت 
می کند با تأیید مجلس اس��ت. بنابراین این گونه 

نیست که مجلس به شهرداری بی توجه است. 
بل�ه به هر ح�ال مس�ائلی چ�ون دریافت 
عوارض با تأیید مجلس انجام می ش�ود، اما 
در م�ورد اینکه عواید ای�ن عوارض چگونه 
و کجا مصرف می شود مجلس رأساً نظارت 
تام�ی ن�دارد و ای�ن گزارش ها به واس�طه 
ش�وراها به دست مجلس می رسد. جاهایی 
اما جای مناقش�ه دارد و الزم است مجلس 

بر آنها ورود کند چرا این اتفاق نمی افتد؟ 

بله، متأس��فانه این ک��م کاری در مجلس 
بوده و در گذش��ته ه��م ای��ن بی توجهی به 
عملک��رد ش��هرداری وجود داش��ته اس��ت. 
 الزم اس��ت مجل��س جدی تر به این مس��ئله 

بپردازد. 
اخت�الف  ح�ل  کمیس�یون های  هرچن�د 
در مجل�س برای نظ�ارت بر روند ش�ورا و 
ش�هرداری ها وج�ود دارند، ام�ا آیا روندی 
مدنظر مجلس نیس�ت که کام�اًل عملکرد 
ش�هرداری و ش�وراها را زی�ر ذره بین قرار 

دهد؟ 
اکن��ون چنی��ن عملک��ردی وج��ود دارد و 
کمیس��یون شوراها هرجا که جای شک و شبهه 
وجود داشته باشد آن را به هیأت های نظارت بر 
اختالف ارجاع می ده��د. در موارد خاصی مانند 
امالک نجومی تنها دست ش��وراها است که باز 
ه��م در آنها می تواند تحقیقاتی انجام دهد و اگر 
تخلف برایش محرز بود آن را به کمیسیون اصل 

90 ارجاع دهد. 

موضوع اختی��ارات واگذار ش��ده به 
ش��هرداری که در شورای سوم صورت 
گرف��ت هم��واره یک��ی از موضوع��ات 
پرحاش��یه و داغ این ش��ورا بوده است. 
این موضوع به ویژه در س��ال گذش��ته 
بی��ش از پیش پررنگ ش��د تا آنجا که 
بیش از 20 نفر از اعضای شورای شهر 
تهران، نام��ه ای را با مضمون  »کاهش 
اختیارات تفویض ش��ده به ش��هرداری 
ته��ران« امضا کرده و به رئیس ش��ورا 
تقدیم کردن��د که براس��اس آن طرح 
کاه��ش اختی��ارات تفویض ش��ده ب��ه 
ش��هرداری ته��ران با ی��ک فوریت به 
پیش��نهادی  مت��ن  رس��ید.  تصوی��ب 
ارائه شده از س��وی اعضای امضاکننده 
ط��رح به این ش��رح بود: »ب��ا توجه به 
اینکه ش��ورای اس��المی ش��هر تهران 
جه��ت تس��ریع درانجام امور ش��هر و 

ش��هروندان و افزایش بع��د نظارتی به 
استناد وظایف و اختیارات قانونی خود 
من��درج در قانون تش��کیالت وظایف، 
انتخابات ش��وراهای اس��المی کشور و 
انتخاب ش��هرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ 
موضوع بن��د ۱۴ م��اده ۷۱ اختیاراتی 
را که به ش��هردار تهران تفویض نموده 

بازپس می گیرد.«
مطابق م��اده واحده ای��ن طرح که 
به ض��رورت اجرای ط��رح می پردازد؛  
»ب��ه اس��تناد اص��ل یکص��د و پنجم 
قان��ون اساس��ی و مف��اد بنده��ای ۸، 
۱0، ۱2، ۱۴ و ۳0 م��اده ۷۱ از فصل 
س��وم  )وظایف و اختیارات ش��وراها( 
قانون تش��کیالت، وظای��ف و انتخابات 
ش��وراهای اس��المی کش��ور و انتخاب 
ش��هرداران و مفاد آیین نامه های مالی 
و معامالتی ش��هرداری های تهران و به 

منظور اجرای درس��ت قانون و نظارت 
بر عملکرد ش��هرداری، کلیه اختیارات 
تفویض ش��ده به موجب مصوبه شماره  
)۱۶0/2۷۵۱( که در هفدهمین جلسه 
ش��ورای اس��المی ش��هر تهران مورخ 
 سه ش��نبه هش��تم تیرم��اه یک هزار و 
س��یصد و هفتاد و هشت، به شهرداری 
تهران و مصوبات بعدی ش��ورای شهر 
ته��ران در این خص��وص، کان لم یکن 
اعالم می ش��ود و از تاریخ تصویب این 
مصوبه، ش��هرداری اجازه اس��تفاده از 
اختی��ارات تفویضی مصوبه منس��وخه 
را ن��دارد و مالک عمل، مف��اد قوانین 
مثبته جاری کش��ور است.« آنگونه که 
محمدمهدی تندگویان، عضو ش��ورای 
شهر در آن زمان در رابطه با این طرح 
به رس��انه ها گفت اتفاق��ی که قرار بود 
رخ دهد این بود ک��ه قراردادهایی که 

ت��ا به حال ش��هردار ب��ه تنهایی امضا 
می ک��رده، بعد از اج��رای طرح مذکور 
بای��د در قال��ب مصوبات ش��ورا جای 
بگی��رد و پ��س از تأیید ش��ورای امضا 
ش��ود و این ش��امل س��قف قراردادها 
می شود. او همچنین گفته بود: »شاید 
این طرح به نتیجه هم نرسد مهم این 
است که بدانیم قراردادهایی که انجام 
می ش��ود، باید اعداد و ارقام مشخصی 
داش��ته باش��د.« هرچن��د ب��ه گفت��ه 
حکیمی پور، دیگر عضو ش��ورای شهر 
تهران این طرح موجب شفافیت مالی 
ش��هرداری تهران می شد و ابهامات را 
از بین می برد، اما اخبار منتش��ر شده 
هفته گذشته نشان داد همچنان عدم 
قراردادهای ش��هرداری  در  ش��فافیت 

پابرجاست. 
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ناظران مشغول کارند 

شهرداری ها، از جمله سازمان های مهم و زیرساختی هر 
شهر و کشور هستند. اهمیت این نهادها تنها با عمران و 
شهرسازی مرتبط نیست، بلکه نقش فرهنگی، اجتماعی 
و آموزشی شهرداری ها که به واسطه تقابل مستقیم این 
س��ازمان ها با شهروندان جامعه ش��کل می گیرد، درخور 
توجه و اهمیت بس��یاری اس��ت. با این وج��ود گاهی در 
اقصی نقاط جهان، ش��هرداری ها و س��ازمان های وابسته 
ب��ه این نه��اد، اعمالی را مرتکب می ش��وند که مجرمانه 
و خالف قوانین حقوقی محس��وب می ش��ود. در چنین 
ش��رایطی پرس��ش اصلی اینجاس��ت که »آیا نیازی به 
حضور نهادی مدنی و فع��ال قضایی برای پیگیری روند 
فعالیت شهرداری ها وجود ندارد؟« پاسخ این سوال مثبت 
اس��ت. در واقع امانت داری و وثوق شهرداری ها مسئله ای 
مهم اس��ت که الزم است گاهی توسط شوراهای نظارتی 
مورد بررس��ی قرار گیرد. بدیهی اس��ت بخش مهمی از 
تخلف های��ی ک��ه در این س��ازمان رخ می دهد به ضعف 
مدیریت و فس��اد اداری بازمی گردد. با این شرایط برخی 
کش��ورها تالش کرده اند با رعایت تعدادی از اصول ساده 
اما کلیدی، نرخ مشکالت و تخلفات شهرداری ها را کاهش 

داده یا به حداقل برسانند. 
آلبانی 

کش��ور کوچک آلبانی که جمعیتی بس��یار اندک )در 
ح��دود ۳میلیون نفر( را در خود جای داده اس��ت، یکی 
از کش��ورهای موفق در عرصه قانونگذاری و حفظ حریم 
ش��هرداری ها از وقوع جرایم ناخوش��ایند است. برگزاری 
کارگاه های آموزش��ی و جلس��ات پرس��ش و پاسخ بین 
نهادهای نظارت بر فعالیت های شهرداری و مردم یکی از 
مثبت ترین فعالیت های این کشور در راستای آگاه سازی 
ش��هروندان نس��بت به حقوق و امتیازات شهروندی شان 
اس��ت. افزون بر اینها، اس��تفاده موثر از ش��هروندان در 
روند شفاف س��ازی جرایم، شناس��ایی عوامل فاس��د در 
ش��هرداری ها و کنت��رل ح��دود وظایف کارمن��دان این 
س��ازمان از دیگر فعالیت های مثبت ش��وراهای نظارت 
بر فعالیت های نهادهای وابس��ته به شهرداری در آلبانی 
محسوب می ش��ود. تقابل موثر مردم با نهادهای نظارتی 
باعث ش��ده کمتر شهروندی در آلبانی احساساتی منفی 
نسبت به فضای اداری سازمان های وابسته به شهرداری 

داشته باشد. 
مکزیک 

طرح شفاف س��ازی و مبارزه با فس��اد مالی و اداری در 
ش��هرداری مکزی��ک از مهم ترین طرح هایی اس��ت که 
اخیرا توس��ط دولت این کش��ور به مرحل��ه اجرا درآمده 
اس��ت. عناصر کلیدی این طرح شامل مواردی همچون 
آگاهی بخش��ی به ش��هروندان، یکپارچه س��ازی قوانین 
محلی و ملی، نظارت و ارزیابی مس��تمر بازرسان دولتی 
بر روند فعالیت های شهرداری ها، نظرسنجی های کیفی 
از ش��هروندان در خصوص وضعیت خدمات و امکانات و 
س��رویس های خدماتی، تعیین شاخص های کیفی برای 
س��نجش نرخ پیش��رفت ش��هرها طی دوره های زمانی 
مش��خص، س��نجش میزان بازدهی مالی شهرداری ها و 
خروجی های مرتبط با زیباسازی و معماری شهری است. 
دولت مکزیک تصمیم گرفته با آگاهی بخشی مستمر به 
شهروندان، نرخ جرایم شهرداری ها را کاهش داده و قوانین 
نقض شده توسط مدیران رده را شناسایی کند. از ابتدای 
اجرای این طرح تاکنون هزاران دفترچه حاوی اطالعات 
آموزش��ی بین شهروندان توزیع ش��ده است؛ دفاتری که 
انتظار م��ی رود ضمن باال بردن معلومات ش��هروندان به 

کاهش جرایم مدیران شهرداری ها نیز کمک کند. 

قزاقستان 
مدتی است این کشور نه چندان مشهور آسیای میانه، 
برای کاهش نرخ فس��اد اداری در س��ازمان های دولتی و 
به ویژه در ش��هرداری ها، اقدام به آم��وزش ناظرانی برای 
کنترل فضای اداری شهرداری ها کرده است. این ناظران 
موظفن��د در فواصل زمانی مختلف ب��ا کنترل وضعیت 
رفاهی عمومی، بررس��ی می��زان رضایت ش��هروندان از 
خدمات شهرداری ها و کنترل امور مالی این سازمان ها، به 
اندازه گیری دقیق وضعیت کیفیت خدمات آنها بپردازند. 
در ط��ول مدت زمان اجرای این طرح )پنج س��ال اخیر( 
نرخ رضایت شهروندان از خدمات شهرداری ها ۱2درصد 

افزایش داشته که قابل توجه و بسیار مثبت است. 
بلغارستان 

ط��رح آموزش فرهنگ اداری /س��ازمانی بلغارس��تان، 
یکی از ارزش��مندترین طرح های این کش��ور در س��طح 
س��ازمان های دولتی اس��ت. این طرح که از سال 200۷ 
در قال��ب طرح عموم��ی ارتقای فرهن��گ اداری به اجرا 
درآمد، بعدها به صورت تخصصی به افزایش سطح کیفی 
فعالیت های س��ازمان های مختلف پرداخ��ت. این طرح 
به گونه ای زیرساختی به شفاف سازی فعالیت های ادارات 

دولتی و کاهش نرخ جرائم این سازمان ها می پردازد. 
در واق��ع ای��ن طرح بی��ش از آنک��ه نظارتی باش��د، 
آموزش محور اس��ت. افراد شاغل در سازمان های مختلف 
می آموزن��د که وجدان حرفه ای و اخالقی بر دس��تورات 
غلط مدیران فاس��د رده باال اولوی��ت دارد و در نتیجه زیر 
بار فرامین مبتنی بر فساد مالی نرفته و تخلفات سازمانی 
را گزارش می کنند. این طرح آموزش��ی شامل سه بخش 

اصلی است: 
- آموزش به کارمندان رده پایین برای تشخیص جرائم 

و عملکردهای خالف قوانین اداری/حرفه ای 
- آم��وزش به کارمن��دان رده میانی و مدیران س��طح 
متوس��ط برای ارتقای سطح عملکرد شخصی و پرهیز از 

اشاعه روش های غیرقانونی برای پیشرفت
- آموزش به مدیران رده باال و ارش��د برای شناس��ایی 
کارکن��ان فاس��د و حذف هر گونه فعالی��ت غیرقانونی و 

مجرمانه. 

آزموده

شماره604 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073298

ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

نظارت مجلس بر شورای شهر و شهرداری ها بررسی می شود

 مجلس در رأس امور است 

محمد محمودی شاه نشین: 

هیات های اختالف در مجلس ناظرند 

سیدحمیدرضا کاظمی: 

بحث نظارت مجلس عام است

شهاب الدین بی مقدار: 

شهرداری بر اساس مصوبات مجلس عمل می کند 

اختیارات تفویض شده به شهرداری تهران 

سارا برومند 

جمله »مجلس در رأس امور اس�ت« 
مجل�س  نیس�ت.  ناآش�نایی  جمل�ه 
آن  نماین�دگان  و  اس�المی  ش�ورای 
موظف ان�د در هم�ه مس�ائل عملکرد 
نهادهای مختل�ف را تحت نظارت قرار 
دهند و مانع آن ش�وند ک�ه تخلفی از 
جانب نه�ادی اتفاق بیفت�د، اما اغلب 
دی�ده ش�ده که ن�گاه ج�دی مجلس 
دولت ها را نش�انه رفته و عملکرد آنها 
را بررس�ی می کند و کمتر دیده ش�ده 
نمایندگان مجلس موضوعات ش�هری 
و ش�هرداری ها را تحت نظارت داشته 
باش�ند و عملکردش�ان را زیر ذره بین 
قرار دهند. هر چند رویه مجلس بر آن 

است که تخلفات از سوی شورای شهر 
ابالغ شود و س�پس به آن بپردازد، اما 
در مسئله امالک نجومی شاهد هستیم 
بازرس�ی کل کش�ور پیش از مجلس و 
حتی شورای شهر نسبت به این اتفاق 

آگاه شده و به آن ورود کرده است.
این نش�ان می دهد که الزم اس�ت 
مجل�س ن�گاه ریز بین ت�ری ب�ر همه 
نهاد ها به خصوص ش�هرداری داش�ته 
باش�د. هر چند هیأت ه�ای نظارت بر 
تخلف�ات در مجلس فعال هس�تند و 
تالش دارند مانع ایجاد تخلف ش�وند 
اما احس�اس می ش�ود ای�ن هیأت ها 
وس�یله جدی برای مقابله با تخلف ها 
نیس�تند و الزم اس�ت مجل�س رویه 
جدی ت�ری نس�بت ب�ه ش�هرداری و 

شوراها در پیش بگیرد. 

 احمد توکلی: فرصت نشد
بر شهرداری نظارت کنیم

احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره سازمان دیده بان شفافیت 
وعدالت گفت: طی تماس��ی که با آقای قالیباف داش��تیم، ایشان 
گفتند که عالوه بر قوه قضاییه، س��ازمان شما هم در مورد واگذاری 

امالک نجومی رسیدگی کند. 
* از بس��یاری نیروهای عدالت خواه و پاکدس��ت دوس��تان 
اصالح طلب خود دعوت کردم تا برای این کار همکاری کنند. 
* امیدواریم این اقدامات بیش از یکی، دو ماه طول نکشد

* در بیانیه نهایی، این ماجرا ش��رح داده ش��ده و مشخص 
خواهد شد که مرتکبان چه کسانی بوده اند. 

* بنده قبال به عنوان نماینده مجلس ناظر بر دولت بودم و به 
دلیل اینکه دولت مشغله های زیادی برای ما داشت دیگر فرصت 

نمی شد که به موضوعات شهرداری و پیرامون آن بپردازیم. 
* در بحث بس��تن برخی رس��انه ها که به موضوع واگذاری 
اموال ش��هرداری اعت��راض کرده اند به م��اده 2۳ قانون جرایم 
رایانه ای اس��تناد شده است که نمی ش��ود به این ماده استناد 
کرد، چرا که رسانه های مجوزدار تابع قانون مطبوعات هستند 

و نه تابع قانون جرایم رایانه ای. 



ترجمه: سارا گلچین
usatoday :منبع

ندا انتظامی
روزنامه نگار هنری

4/6 میلیون دالر غرامت 
یک  سرنگ تزریق

هی��أت منصف��ه دادگاهی در ش��هر اندرس��ون در 
ایال��ت کارولین��ای جنوبی آمری��کا رأی به پرداخت 
4/6 میلیون دالر غرامت به زنی داد که در پارکینگ 
ش��رکت خرده فروش��ی Target با س��رنگ تزریق 

زخمی شده بود. 
قب��ل از اینکه خان��م کارال دنیس گریس��ون برای 
ش��کایت از Target ب��ه دادگاه ب��رود، وکیل��ش به 
ای��ن ش��رکت خرده فروش��ی پیش��نهاد داده بود که 
12ه��زاردالر غرام��ت ب��ه خان��م گریس��ون بدهد، 
ام��ا Target ای��ن پیش��نهاد را نپذیرف��ت. اگر رقم 
اعالم ش��ده از س��وی هیأت منصفه این دادگاه نهایی 
شود، این یکی از گران ترین رای های دادگاه در تاریخ 

دعاوی قضایی شهر اندرسون خواهد بود. 
خانم گریسون پس از اعالم این رأی گفت که برای 
صحبت درباره این موضوع »بیش از حد دس��تپاچه« 

است. 
براس��اس اس��ناد موج��ود در دادگاه، جراحت این 
خانم در س��ال 2014 در پارکینگ فروشگاه شرکت 
Target اتفاق افتاد. گریس��ون خودروی خود را در 
پارکینگ پارک کرده و در حال پیاده ش��دن بود که 
دخترش کایلیگ، یک س��رنگ تزریق را روی زمین 
دی��د و آن را برداش��ت. خان��م گریس��ون وقتی این 
صحنه را دید با س��رعت س��عی کرد سرنگ تزریق را 
از دس��ت دخترش به س��مت دیگری پرتاب کند، اما 
این سرنگ در کف دس��ت خودش فرو رفت و باعث 

آسیب دیدگی اش شد. 
اس��ناد نش��ان می دهن��د ک��ه خانم گریس��ون به 
فروش��گاه رفته و زخمی ش��دن دستش را به یکی از 
کارمندان آنجا گزارش کرده اس��ت. کارمند فروشگاه 
ه��م در گ��زارش خود خان��م گریس��ون را »نگران« 

توصیف کرده است. 
خان��م گریس��ون در ی��ک مرکز درمان��ی آزمایش 
ایدز و هپاتی��ت داد و داروهایی را مصرف کرد چون 
مشکوک به گرفتن ویروس ایدز بود. نتایج آزمایش او 
برای ایدز و هپاتیت البته طبق اس��ناد و گزارش های 

به دست آمده منفی بود. 
براس��اس اس��ناد دادگاه، داروهای ایدز باعث شد 
خانم گریسون بیمار و بستری شود. کلینت گریسون، 
همس��ر خانم گریس��ون در پی بیماری او مجبور شد 
چن��د روزی مرخصی گرفته و از همس��رش در خانه 

مراقبت کند. 
وکیل خانم گریس��ون دراین ب��اره گفت: »وقتی ما 
پیگیر این کار ش��دیم، تنها می خواستیم Target را 
متقاعد کنیم که هزینه های درمان و پولی را بگیریم 
که همس��ر این خان��م به خاطر مرخص��ی گرفتن از 
دس��ت داد. ما تالش کردیم منطقی باشیم و موضوع 
را به دادگاه نکشانیم، اما Target موضع سختی در 
برابر ما گرفت و به نظر من دادگاه پیام خاصی با این 

رأی به آنها داد.«
س��خنگوی ش��رکت خرده فروش��ی Target هم 
در  این ب��اره گفت ک��ه این ش��رکت از نتیجه دادگاه 

راضی نیست و آن را قبول نمی کند. 
خان��م اریکا وینکل��س گفت: غرام��ت نهایی بابت 
صدمه ای که به این خانم خورده هنوز از سوی دادگاه 
اعالم نش��ده اس��ت. Target اکنون به دنبال انجام 
اقدام��ات پس از اعالم رأی و درخواس��ت تجدیدنظر 

دراین باره است. 

استراتژی جدید مایکروسافت برای 
EDGE موفقیت

از س����ال 2010 م�یالدی 
مایکروس����افت  تاکن����ون 
بازاریابی  استراتژی  براساس 
خود ب��رای کاربران��ی که از 
موتور جست وجوی اینترنتی 
این ش��رکت یعنی Bing استفاده می کنند، جوایز و 

مشوق هایی در نظر گرفته است. 
به ای��ن صورت که با اس��تفاده کارب��ران از موتور 
جست وجوی مایکروسافت امتیازی برای آنان در نظر 
گرفته می ش��ود که با اس��تفاده از آن افراد می توانند 
به خرید از فروش��گاه های اس��تارباکس پرداخته یا از 

کدهای تخفیف سایت آمازون بهره مند شوند. 
ای��ن برنام��ه تبلیغاتی ک��ه پیش از ای��ن با عنوان 
می ش��د  ب��رده  ن��ام  آن  از    Bing Rewards
تغییر ن��ام داده و مایکروس��افت به منظور بس��ت و 
گس��ترش این برنامه به س��ایر محص��والت خود نام 
انتخ��اب  آن  ب��رای  را   Microsoft Rewards"

کرده است.
 ای��ن تغییر نام به این منظور صورت گرفته اس��ت 
که مایکروس��افت قصد دارد در ازای استفاده کاربران 
وین��دوز از EDGE مرورگ��ر جدی��د این ش��رکت 
جوای��زی را برای آنها در نظ��ر بگیرد تا از این طریق 
بر تعداد کاربران جانشین اینترنت اکسپلورر بیفزاید. 
بنابراین و براس��اس مکانیزم در نظر گرفته ش��ده 
از س��وی مایکروس��افت، شما با اس��تفاده از مرورگر 
افزای��ش  را  خ��ود  امتی��ازات  می توانی��د   EDGE
 داده و از آن جه��ت خریده��ای خ��ود در آین��ده 

استفاده کنید.
 ب��ه ی��اد داش��ته باش��ید ک��ه ص��رف ب��از بودن 
مرورگ��ر در پ��س زمین��ه وین��دوز ب��رای کس��ب 
امتی��از کاف��ی نب��وده و تنه��ا ب��ه هن��گام انج��ام 
 جس��ت وجوی اینترنتی به حس��اب کاربری تان تعلق 

خواهد گرفت. 
برنامه ری��زی اخیر مایکروس��افت برای گس��ترش 
اس��تفاده از مرورگ��ر EDGE در ش��رایطی صورت 
می گی��رد که با وجود ف��روش ۳۵0میلیون نس��خه 
از وین��دوز 10 میزان اس��تفاده کاربران از جانش��ین 
اینترنت اکس��پلورر چندان قابل توجه نبوده اس��ت 
چراکه میزان اس��تفاده از مرورگ��ر EDGE درحال 
حاضر مع��ادل 2/4درص��د از کل کارب��ران اینترنت 
اس��ت که این رقم برای مایکروس��افت به هیچ وجه 

رضایت بخش نیست. 
حال مایکروس��افت امیدوار است با گسترش طرح 
تش��ویقی خود به مرورگر جدیدش کاربران بیشتری 

را جذب آن کند. 

انتخاب بین پول یا زمان، مس��ئله مهمی 
اس��ت که می توان��د کیفیت زندگ��ی ما را 

مشخص کند. 
پروفس��ور هرش��فیلد، اخی��را ب��ا چنین 
انتخابی روبه رو ش��ده بود. او دعوت ش��ده 
بود که در س��مینارهای آخ��ر هفته خارج 
از ایال��ت تدریس کند، اما نوزاد دختری در 
خانه داش��ت که 12 هفت��ه پیش تر به دنیا 

آمده بود. 
درآم��د ای��ن ش��غل هزین��ه نگه��داری 
از ک��ودک را پوش��ش م��ی داد، ام��ا ای��ن 
نگ��ه  دور  ن��وزادش  از  را  او  روز  دو   کار 

می داشت. 
محاس��به ارزش پ��ول، آس��ان ب��ه نظر 
می رس��ید، ام��ا ارزش گ��ذاری روی مقدار 
زمان��ی که برای رس��یدگی به خان��واده از 
دس��ت می رفت، س��خت تر بود. او حساب 
کرد تا وقت مهدک��ودک رفتن بچه، 222 
آخر هفته باقی مانده بود که می توانس��ت 
صرف گذراندن اوقات با کیفیت خانوادگی 
 و دس��ت جمعی رفتن به منزل دوس��تان 

شود. 

کدام مسیر به شادی منتهی می شود؟ 
پول یا زمان؟ 

ما این س��وال را در یک پروژه تحقیقاتی 
از بی��ش از 4000 آمریکای��ی از س��نین 
مختلف با س��طوح درآمد متنوع و وضعیت 
تاهل و فرزند متفاوت پرس��یدیم و نتایج را 
در مقاله ای در نش��ریه شخصیت شناسی و 
روانشناس��ی اجتماعی منتش��ر کردیم. ما 

دریافتیم بیش��تر مردم ب��رای پول بیش از 
وقت ارزش قائل هستند. 

64درص��د از پنج جامع��ه آماری 441۵ 
نفری ما، پول را انتخاب کردند. 

آیا انتخاب درست، پول است؟ 
به عالوه ما از جامعه آماری خود خواسته 
بودیم که سطح شادی و رضایتمندی خود 
از زندگ��ی را گ��زارش کنند. م��ا دریافتیم 
افرادی ک��ه زمان را انتخاب ک��رده بودند، 
به طور متوس��ط نس��بت به افرادی که پول 
را انتخاب کرده بودند شادتر و رضایتمند تر 

بودند. 
ش��اید این مثال به س��ادگی نشان دهد 
افرادی که پ��ول را انتخاب می کنند گرچه 
به لحاظ اقتصادی متمرکزتر هستند، اما به 

جایش کمتر شادند. 
م��ا همچنین برای بررس��ی این موضوع 
از پاس��خ دهندگان خواستیم درآمد ساالنه 
مش��اغل خانگی خود را با ذکر ساعاتی که 
در هفت��ه کار می کنند )ب��رای اندازه گیری 
گ��زارش  دارن��د(  زم��ان  چق��در   اینک��ه 

کنند. 
م��ا دریافتی��م حتی هنگامی ک��ه میزان 
اوقات فراغت و پول پاسخ دهندگان یکسان 
ب��ود )و به همین ترتیب س��ن، جنس��یت، 
وضعی��ت تاه��ل، وضعی��ت سرپرس��تی از 
فرزندان و اینکه چقدر مادیات برای ش��ان 
مهم است( افرادی که در این انتخاب زمان 
را ب��ر پول ترجیح داده بودن��د، هنوز افراد 

شادتری بودند. 

بنابرای��ن اگ��ر دو فرد با ش��رایط برابر را 
درنظر بگیریم، کس��ی ک��ه زمان را به پول 
ترجیح می دهد، ش��ادتر از فردی است که 

پول را به زمان ترجیح می دهد. 
ای��ن تحقیق ادعا نمی کند ک��ه می تواند 
بگوی��د کدام یکی عامل اصلی ش��اد بودن 

است. 
پژوهش های دیگری که رابطه بین ثروت 
و ش��ادی را بررس��ی کرده ان��د، پیش��نهاد 
می کنند که درآمد بیشتر به طور مستقیم 
تا نقطه مش��خصی ب��ا ش��ادی در ارتباط 
اس��ت )7۵ ه��زار دالر در آمریکا( و تا قبل 
از رس��یدن به این میزان س��رمایه اس��ت 
که می��زان رضایتمن��دی از زندگی با پول 
افزای��ش می یاب��د. اما تحقیقات ما نش��ان 
می دهد ارزش��ی که خود اف��راد برای این 
منابع مرتبط به هم قائل هستند، می تواند 

بر میزان شادی موثر باشد. 
در تحقی��ق ما اف��رادی که زم��ان را به 
پ��ول ترجی��ح می دادن��د درب��اره هر دوی 
 آنها تفک��رات متن��وع و اه��داف متفاوتی 

داشتند. 
برخالف کسانی که پول را به وقت ترجیح 
می دادند و همیش��ه تمرکزش��ان روی این 
بود ک��ه به اندازه کافی پول ندارند، افرادی 
که زمان را انتخاب می کردند، بیش��تر روی 
کیفی��ت گذران��دن آن و برنامه ریزی برای 
ای��ن کار و در واق��ع به ج��ای نیازها روی 
خواس��ته ها و به جای خودشان روی افراد 

دیگر متمرکز بودند. 
منبع: نیویورک تایمز

کدام را باید انتخاب کرد؛ پول یا وقت

چندی پیش ش��بکه مستند برنامه ای در مورد س��ریال »هزاردستان« پخش کرد؛ 
س��ریالی که از بهترین س��اخته های علی حاتمی است و در زمان پخش خود یکی از 

پربیننده ترین سریال های تلویزیون بود. 
در این مستند که به روند ساخت این سریال ۳4 ساله پرداخته بود ، بخش جذاب 
آن چگونگی س��اخت و گریم سکانس س��ر بریدن باقرمیرزا یا مامور تامینات با بازی 
جهانگیر فروهر بود. باید گفت زحمتی را که علی حاتمی و گروهش برای ساخت این 
سریال کشیدند چه در مرحله فیلمبرداری و چه در مرحله ساخت شهرک سینمایی 
امروزه در کم  تر س��ریالی می توان دید. ساخت شهرکی که به گفته خود علی حاتمی، 
زمان شروعش جوان بوده و وقتی تمام شده پیرمردی از شهرک بیرون آمد. از سوی 
دیگر علی حاتمی برای س��اخت این سریال هشت سال زمان صرف کرد. هرچند این 
س��ریال بارها از تلویزیون پخش ش��د و آن طور که در خبرها آمده است، این سریال 
با کیفیت بهتر و HD از ش��بکه تهران در س��ال گذشته پخش شده است اما ارزش 
تاریخی، هنری و پژوهش��ی این س��ریال به اندازه ای است که نیاز به پخش هرساله و 

مرتب دارد. 
البته بازپخش نه تنها س��ریال »هزاردس��تان«، بلکه سریال  های زیاد دیگری شامل 
این موضوع می ش��وند. س��ریال هایی که در گذش��ته با بودجه زیادی ساخته شده و 
در زم��ان پخش خود مخاطبان زیادی هم داش��ته اند و از همه مهم تر، قابلیت پخش 

مجدد دارند. 
 چندی پیش مدیر ش��بکه تهران اعالم کرد یکی از سیاست های این شبکه پخش 
س��ریال های پرمخاطب و جذاب گذشته اس��ت، هرچند گفته او براساس بی پولی این 
ش��بکه برای ساخت س��ریال جدید است، اما باید گفت اگر این امر محقق شود، یکی 
از بهترین اقدامات تلویزیون اس��ت که به جای صرف هزینه برای ساخت سریال هایی 
که مخاطب ندارد به پخش این س��ریال های قدیمی اق��دام کند. کاری که هم باعث 
می شود مخاطب امروزی آن را ببیند و هم مخاطب دیروز مروری به خاطرات گذشته 

خود داشته باشد. 
در تمام دنیا پخش مجدد س��ریال امری عادی اس��ت. این امر نه تنها در سریال ها 
و برنامه های مخصوص بزرگس��االن، بلک��ه در برنامه های مخصوص کودک و نوجوان 

دیده می شود. 
البت��ه تفاوت پخش مجدد در ایران و خارج از ایران در این اس��ت که س��ریال ها و 
برنامه های فاقد ارزش هم وارد چرخه تکرار می ش��وند؛ امری که باعث می ش��ود تنها 

برای تلویزیون هزینه دربرداشته باشد و برای مخاطب دلزدگی از تلویزیون. 
چرخه بازپخش در تلویزیون ایران اغلب بدون برنامه اس��ت، به عبارت دیگر بدون 
آنکه به نیاز مخاطب توجه شود، تلویزیون صرفا برای پر کردن آنتن اقدام به بازپخش 
سریال ها می کند و به عبارت دیگر باز پخش سریال های قدیمی و حتی جدید تالشی 

است برای پر کردن ساعت های مرده. 
برخ��الف تلویزیون ایران، بازپخش س��ریال ها در آن س��وی آب ه��ا قوانین خود را 
دارد. به عن��وان مث��ال کارتون »پروفس��ور بالتازار« در کش��ور س��ازنده اش هر هفت 
س��ال یکب��ار پخش می ش��ود، چرا ک��ه س��ازندگان و مدی��ران تلویزیون کرواس��ی 
معتقدن��د که کودکان در هر س��نی نیاز دارن��د این کارتون را ببین��د، هم کودکانی 
ک��ه ت��ازه وارد چرخ��ه دی��دن تلویزیون ش��دند از دی��دن آن لذت می برن��د و هم 
 کودکانی که بزرگ تر ش��دند و ح��ق دارند از دیدن برنامه ه��ای دوران کودکی خود 

لذت ببرند. 
باز پخش نه برای صرفه جویی در بودجه تلویزیون اس��ت و نه برای آنتن پر کردن، 
بلکه بازپخش بهانه ای است برای تکرار سریال های پرمخاطب که هنوز بعد از گذشت 
چند س��ال دیدنی است. متاس��فانه امری که در تلویزیون ایران همه سریال ها حتی 
س��ریال هایی ک��ه در زمان خودش مخاطب نداش��ته به چرخه بازپخش می رس��د و 
متاس��فانه باعث می شود بازپخش  س��ریال خوبی همچون »هزاردستان« در البه الی 

سریال های مختلف گم شود. 

لذت دیدن سریال های قدیمی
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کاریکاتور

طرح: داوود کاظمیوزیر جهاد کشاورزی: گرانی مرغ در بازار ربطی به این وزارتخانه ندارد

 اقتصاد جهان ثروتمند هر روز بیش از پیش به کارکنان ورزیده وابس��ته می ش��ود و 
مدارک دانشگاهی خواهان بسیاری دارند. طبق اطالعات موسسه مطالعات شهری، در 
س��ال 1972 یک مرد بین 2۵ تا ۳4 س��اله با تحصیالت دانشگاهی می توانست انتظار 
22 درصد درآمد بیش��تر نس��بت به همکار بدون مدرک خود داشته باشد. امروزه این 
اختالف س��طح درآمد به 70درصد افزایش یافته اس��ت. اما حقوق و مزایای تحصیالت 

دانشگاهی به طور مساوی بین همه فارغ التحصیالن توزیع نشده است. 
موسس��ه تحقیقاتی »س��طح درآمد« گزارش��ی از می��زان بازده مال��ی آموزش عالی 
در دانش��گاه های آمری��کا تنظی��م ک��رده اس��ت. تنظیم کنن��دگان درآم��د ش��غلی 
 فارغ التحصی��الن را پ��س از محاس��به کم��ک هزینه ه��ا و مخ��ارج ام��روزی ب��ا هم 

مقایسه کرده اند. 
گرچه ممکن اس��ت رش��د درآمد درم��ورد فارغ التحصیالن دانش��گاه های برتر بیش 
از هر زمانی گزینش��گرانه باش��د، اما طب��ق گفته این گزارش، ب��ازده مالی یک مدرک 

دانشگاهی خیلی بیشتر به رشته تحصیلی وابسته است تا دانشگاه. 
دانش��جویان علوم کامپیوتر و مهندس��ی، با دس��تیابی به 20 س��ال بازده مالی قابل 
مالحظ��ه به میزان 12درصد بازده س��االنه، بیش��ترین درآمد را دارن��د. )این در حالی 
اس��ت که کمپانی های زنجیره ای »اس اند پی« تنها توانس��ته اند ب��ه 7.8درصد بازدهی 
مالی س��االنه برس��ند.( به عالوه میزان درآمد مالی مهندس��ان، کمترین وابس��تگی را 
ب��ه بودجه های رس��می دارد، فارغ التحصیالن مراکز کمتر برگزی��ده نیز کاهش اندکی 
در میزان درآمد را تجربه کرده اند. رش��ته های بازرگان��ی و اقتصاد نیز با ارائه میانگین 
بازده خالص 8.7درصدی، درآمد خوبی دارند. رشته های مربوط به هنر  و علوم انسانی 
می توانن��د عواید معنوی حاصل کنن��د اما بازده اقتصادی آنها بی��ش از بقیه غیر قابل 

پیش بینی است. 
دانشجویانی که درمورد چشم انداز مالی خود دغدغه دارند باید کمتر نگران رتبه بندی 

دانشگاه شان باشند و وقت بیشتری را صرف تجدید معلومات ریاضی خود کنند. 

کدام مدارک تحصیلی بیشترین بازده مالی را دارند؟ 

تالفی نخبه ها

مدرسه مدیریت

ترجمه: شبنم شمس مقدم
منبع: اکونومیست

بیشترین بازده مالی بر اساس مدرک تحصیلی
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