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به رغم سیاست های ضدمهاجرتی ترامپ

استخدام 10 هزار پناهجو 
توسط استارباکس

 10میلیارد دالر خسارت تعویق
در اجرای قراردادهای جدید نفتی 
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سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی مفاهیم مترادفی نیستند. یادگیری 
س��ازمانی به مفه��وم یادگیری افراد و گروه های درون س��ازمان و س��ازمان 

یادگیرنده به معنی یادگیری س��ازمان به عنوان سیس��تمی کلی 
است. بنابراین باید میان یادگیری سازمانی به مفهوم افراد و...

 تفاوت میان یادگیری سازمانی
و سازمان یادگیرنده
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 راه حل دانمارکی برای
حل مشکل ارتباطات بانکی

فشار بنگاه های اقتصادی دو طرف، بانکی را وادار به همکاری می کند
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سرمقـاله

 بازار سنتی
ناچار به استفاده از 

فناوری است

از  بس��یاری  روزه��ا  ای��ن 
کسب و کارهای اینترنتی از جمله 
اپلیکیشن های درخواست خودرو 
مثل اس��نپ و تپس��ی زیر فشار 
هس��تند و هر روز خبری درباره 

آنها منتشر می شود. 
کرای��ه  اتومبی��ل  اتحادی��ه 
در ح��ال حاض��ر نگ��ران رش��د 
درخواس��ت  اپلیکیش��ین های 
خودرو اس��ت و از س��وی دیگر 
کام��ا ب��ه مزایای��ی ک��ه برای 
مصرف کنن��ده نهایی ایجاد کرده 
واق��ف اس��ت. کارب��ری آس��ان، 
ش��فافیت و ایج��اد رضایت برای 
مش��تریان مزایایی هس��تند که 
این اپلیکیش��ن ها ایجاد کرده اند 
و معم��وال در دیگ��ر بخش های 

صنعت تجارت الکترونیک...
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با توجه به نقشی که بخش خدمات در توسعه اقتصادی کشورها دارد، 
پیش بینی ها حکایت از آن دارد که در سال 1395 خدمات از وضعیت رو 

به بهبودی برخوردار بوده است. 
به گزارش خبرآناین، رش��د بخش خدمات که تا حدود زیادی وابسته 
به رشد سایر بخش های اقتصادی است، طی دوره 1386 به بعد به غیر از 
س��ال های 1386، 1389 و 1390 که ارقام رشد باالی 5درصد را تجربه 
کرده است، در بقیه سال ها، ارقام رشد از 2.6 درصد )سال 1388( فراتر 

نرفته و در برخی سال ها )سال 1392( منفی نیز بوده است. 
آخرین شواهد آماری برای رشد بخش خدمات مربوط به مرکز آمار ایران 
اس��ت که در شش ماهه 1395 رش��د این بخش برابر با 5 درصد اعام شده 
است. برآورد مرکز پژوهش ها از رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحوالت 

زیربخش های خدمات در سال 1395 برابر با 3.7 درصد است. 
در این میان، آخرین ش��واهد آماری برای رش��د خدمات بازرگانی در 
سال 1395 مربوط به نیمه نخست سال جاری است که توسط مرکز آمار 
ایران اعام شده و طی آن رشد این بخش برابر با 3.2 درصد بوده است. 
برآورد مرکز پژوهش ها با توجه به آخرین شواهد آماری در دسترس تا 
انتهای ش��ش ماهه سال جاری حاکی از آن است که خدمات بازرگانی در 

سال 1395 رشدی حدود 1.1 درصد خواهد داشت. 
در تحلیل دلیل این رقم رش��د برای س��ال 1395 باید اش��اره کرد که 
خدمات بازرگانی واس��طه بین  طرفین عرضه و تقاضای بازار کاال اس��ت، 
چراکه از یک سو ستانده بخش هایی همچون کشاورزی و صنعت از کانال 
خدمات بازرگانی صادر شده یا در بازار داخلی عرضه می شوند و از سوی 
دیگ��ر، کاالهای مورد نیاز فعالیت های اقتص��ادی و نهادهای مختلف که 

به واسطه واردات یا تولید داخل تامین می شوند، از کانال این نوع خدمات 
در اختیار آنها قرار می گیرد. بنابراین قابل انتظار است که ستانده خدمات 
بازرگانی هم از ستانده بخش هایی چون کشاورزی و صنعت متاثر شده و 

هم از حجم تجارت خارجی کشور تحت تاثیر قرار گیرد. 

سخنگوی دولت گفت: براس��اس آمارهای رسمی اعام شده از دی سال 
گذشته تا دی ماه امسال، 11میلیارد و 500 میلیون دالر سرمایه گذاری در 
کشور انجام شده است که بسیاری از این فرصت های سرمایه گذاری، انتقال 

دانش و فناوری را به همراه دارد. 
محمدباقر نوبخت در مراسم بهره برداری از 2 هزار و ۴06 پروژه مخابراتی 
اس��تان اصفهان افزود: این سرمایه گذاری ها پس از برجام که سرپنجه تدبیر 
اصفهانی ها در آن نقش داش��ت، انجام شده و البته به زمان نیاز است تا این 

سرمایه های ثبت شده اجرایی شود و مردم از ثمرات آنها استفاده کنند. 
وی با اشاره به اینکه برطرف شدن تحریم ها فرصت خوبی را برای تقویت 
اقتصاد کش��ور به وجود آورده اس��ت، افزود: دولت باوجود مشکات فراوان و 
محدودیت های منابع مالی س��عی کرده اس��ت با استفاده از فرصت به وجود 
آم��ده طرح های عمرانی و واحدهای صنعتی و تولیدی را که براثر تحریم ها 

دچار رکود و رخوت شده بودند، فعال کند. 
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: دولت 
در یک س��ال گذشته سعی کرده اس��ت طرح های عمرانی راکد و نیمه راکد 
بخش خصوصی از جمله واحدهای تولیدی را فعال کند و برای این منظور 
16 هزار میلیارد تومان اختصاص داده است.  نوبخت با اشاره به اینکه طرح ها 
و پروژه ه��ای عمرانی دولتی نیمه فعال زیادی در کش��ور وجود دارد، گفت: 
ب��رای فعال کردن ای��ن طرح ها نیز 37 هزار میلیارد تومان از س��وی دولت 

اختصاص یافته است. 
وی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته توانسته است 
رشد منفی اقتصادی را به رشد مثبت اقتصادی تغییر دهد، ادامه داد: رشد 
اقتصادی کش��ور در شش ماه نخست امسال با احتساب درآمدهای نفتی به 
6.5 درص��د و بدون درنظرگرفتن درآمدهای نفتی به   ۴.5 درصد رس��یده 
است.  سخنگوی دولت با بیان اینکه برخی افراد حتی خورشید و روشنایی 
روز را در پ��اره ای موارد تکذیب یا تش��کیک می کنند، گفت: خوش��بختانه 
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی طی یک ماه گذشته در دو گزارش که 

آخرین آن سه روز قبل بود با تایید رشد اقتصادی ایران اعام کرد که ایران 
در بین کشورهای منطقه از لحاظ اقتصادی با ثبات ترین است. 

به گفته وی، صندوق بین المللی پول نیز در گزارش اخیر خود به این نکته 
اشاره کرده است که ایران در بین کشورها هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان 

را در اختیار دارد. 
نوبخت با اش��اره به وضعیت اقتصادی جهان و کش��ورهای منطقه گفت: 
کشورهای جهان اکنون در یک شرایط نیمه رکود به سر می برند و کشورهای 
منطقه نیز به دلیل افت قیمت نفت که طی ش��ش ماه گذشته کمی بهبود 
یافته و از زیر 30 دالر به 52 دالر افزایش یافته است با مشکات اقتصادی 
مواجه ش��ده اند.  وی ادامه داد: در چنین شرایطی عربستان سعودی مجبور 
به استقراض 68 میلیارد دالری از طریق انتشار اوراق قرضه شد و به همراه 
کویت حقوق کارکنان خود را کاهش داد و حتی مجبور ش��د یارانه ها را نیز 

کاهش دهد. 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه اظهارکرد: اما در چنین ش��رایطی، دولت 
تدبیر و امید نه تنها پرداخت یارانه ها را قطع نکرد، بلکه طرح تحول سامت 
را به خوبی اجرا کرده و توانس��ته است رشد منفی اقتصاد کشور را به مثبت 

بیش از ۴درصد تبدیل و طرح های عمرانی خود را اجرایی کند. 
سخنگوی دولت در عین حال تصریح کرد: برای آنکه رشد اقتصادی محقق 
شده بتواند یخ های ایجاد شده بر اقتصاد کشور در پی رشد منفی حاصل از 
تحریم ها را آب کند و آثار خود را در زندگی مردم نشان دهد، زمان نیاز دارد. 
وی با اشاره به اینکه براساس اعام صندوق بین المللی پول که اسناد آن 
برای همه قابل دسترسی است، اقتصاد ایران از نظر قدرت و حجم جایگاهی 
فراتر از استرالیا، هلند و امارات دارد، افزود: دستیابی اقتصاد ایران به جایگاهی 
شایس��ته از اهداف دولت تدبیر و امید است و بی تردید بستر آن از 38 سال 

قبل در این کشور پی ریزی شده است. 
نوبخت اضافه کرد: باید از این ظرفیت ها برای خدمت رسانی بیشتر و بهتر 
به ملت بزرگ ایران استفاده کنیم و دولتمردان در این راستا تاش می کنند. 

سرنوشت رشد خدمات در سال 95

انتظار مثبت بودن رشد خدمات بازرگانی در سال جاری دور از ذهن نیست

نوبخت: ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان است

نوبخت: ایران هجدهمین 
اقتصاد بزرگ جهان است
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 رامتین منزهیان
دکترای امور مالی



معاون وزیر نفت خبر داد
ساخت پاالیشگاه در برزیل و اسپانیا 
با هدف استفاده اجباری از نفت ایران

کاظم��ی گفت هدف از س��اخت پاالیش��گاه در 
خارج از کش��ور این اس��ت که این پاالیش��گاه ها 
به نحوی طراحی ش��وند که اجب��ارا از نفت ایران 

استفاده کنند. 
عب��اس کاظمی، مدیر عامل ش��رکت پاالیش و 
پخش فرآورده ه��ای نفتی در گفت وگ��و با ایلنا 
درباره برنامه س��اخت پاالیشگاه در دیگر کشورها 
اظهار داش��ت: س��اخت پاالیش��گاه در خ��ارج از 
کشور توس��ط امور بین الملل نفت دنبال می شود 
و کارهای کارشناس��ی این امر نیز به ما س��پرده 

شده است. 
وی افزود: امور بین الملل ش��رکت ملی نفت برای 
توسعه بازار و فروش نفت اقدام به ساخت پاالیشگاه 
در دیگر کش��ورها می کند و م��ا نیز تاکنون در چند 

مورد کارهای امکان سنجی را انجام داده ایم. 
مع��اون وزیر نف��ت تصریح کرد: هدف از س��اخت 
پاالیش��گاه در خ��ارج از کش��ور این اس��ت که این 
پاالیش��گاه ها به نحوی طراحی می شوند که اجبارا از 

نفت ایران استفاده کنند. 
وی یادآور ش��د: فعال برنامه ما س��اخت پاالیشگاه 
در دو کشور برزیل و اسپانیا است و در این خصوص 

مذاکراتی انجام شده است. 

ورود برخی بخش های پایین دستی 
پتروشیمی به بازار داللی

عضو هیات مدیره یک ش��رکت پتروشیمی گفت 
ش��ماری از فع��االن بخ��ش پایین دس��تی صنعت 
پتروش��یمی به ب��ازار داللی وارد ش��ده اند و گاهی 
در زمان اوج قیمت و التهاب بازار به خرید دس��ت 
می زنن��د که نش��ان دهنده فعالیت آنه��ا در عرصه 

واسطه گری به جای تولید واقعی است. 
 »محم��ود مجیب« دیروز در گف��ت و گو با ایرنا 
درباره برخی گالیه های مطرح شده از سوی صنایع 
پایین دستی نس��بت به اینکه نمی توانند مواد مورد 
نیاز را از ب��ورس کاال تامین کنند، افزود: نگاهی به 
آمار عرضه و تقاضا و همچنین معامالت محصوالت 
پتروش��یمی نش��ان می دهد در بیش��تر موارد گله 

صنایع پایین دست درست نیست. 
وی اضافه کرد: در برخی موارد صنایع پایین دست 
گالیه می کنند که نمی توانیم مواد مورد نیاز خود را 
از ب��ورس کاال خریداری کنیم یا اینکه باید بتوانیم 
ب��ه طور مس��تقیم از پتروش��یمی ها خری��د کنیم 
ام��ا واقعیت این اس��ت که عرض��ه و تقاضا و حجم 
معامالت در بورس کاال نشان می دهد این گالیه ها 

منطقی نیست. 
عضو هیات مدیره پتروشیمی امیرکبیر ادامه داد: 
متاس��فانه برخی تقاضاها که بر سامانه بورس کاال 
با مجوز »بهین یاب« ثبت می ش��ود، نشان می دهد 
شماری از صنایع پایین دست، منافع واسطه گری در 
این ب��ازار را به تولید ترجیح می دهند که این روند 

به وضوح در شیوه خریدها نمایان است. 
وی گف��ت: به عنوان نمونه هفته گذش��ته برخی 
از ان��واع محصوالت مانن��د »پلی اتیلن«ها با حجم 
مناسبی عرضه ش��دند اما حجم خرید بسیار اندک 
ب��ود، در حال��ی که قیمت مناس��ب ب��ود و صنایع 
پایین دس��ت در زمان مناس��ب ب��ودن قیمت باید 

خرید کنند. 
وی یادآور ش��د: گاهی سه نوع )گرید( مشابه در 
یک روز از س��ه پتروشیمی متفاوت عرضه می شود 
و فقط یک گرید متعلق به یک پتروشیمی با حجم 
باالی تقاضا و رقابت خریداری می شود و گریدهای 
دیگر بدون خریدار باقی می مانند، این در شرایطی 
اس��ت که اگر خریداران مصرف کننده واقعی بودند، 
دو گری��د مش��ابه را نیز می خریدند ت��ا برای تولید 
اس��تفاده کنند، ام��ا گریدی م��ورد تقاضای اصلی 

آنهاست که در بازار طالب بیشتری دارد. 
ب��ه گفته مجیب، این موارد ک��ه همگی به دلیل 
ش��فافیت معامالت بورس روش��ن می ش��ود، نشان 
می ده��د گالیه صنایع پایین دس��ت درب��اره خرید 
محصوالت پتروش��یمی در بیش��تر موارد درس��ت 

نیست. 
وی درب��اره عرضه کامل محصوالت پتروش��یمی 
در ب��ورس کاال گفت: افرادی ک��ه همواره به عرضه 
محص��والت پتروش��یمی در ب��ورس کاالی ای��ران 
اعتراض دارند دو دس��ته می ش��وند: گ��روه اول از 
ش��فافیت فراری اند و ترجی��ح می دهند برای خرید 
به واس��طه ها مراجعه کنند؛ زی��را ردیابی آنها برای 

مراجع مالیاتی امکان پذیر نیست. 
گ��روه دوم نی��ز ترجیح می دهند هم��واره بدون 
فاکتور و صورت حس��اب کار کنند و ارزش افزوده 
نپردازند و آمار و اطالعاتی نیز از آنها وجود نداشته 

باشد. 
به گفت��ه وی،  عرضه محصوالت پتروش��یمی در 
بورس کاال به سالمت و ش��فافیت اقتصادی کمک 
می کن��د و فعاالن این صنعت بای��د بتوانند در بازار 
ش��فاف بورس همس��و با توس��عه فعالیت هایش��ان 

حرکت کنند. 
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بی��ش از پنج م��اه از ابالغ 
نفت��ی  جدی��د  قرارداده��ای 
موس��وم به IPC می گذرد اما 
ق��راردادی در صنعت  هن��وز 
نفت نهایی نشده است. معاون 
وزی��ر نفت علت این مس��ئله 
فرآین��د  ش��دن  طوالن��ی  را 
اقناع س��ازی س��ایر مسئوالن 
می دان��د، اما یک کارش��ناس 
صنعت نفت بر این باور اس��ت 
میزان خس��ارت مستقیم  که 
اج��رای  در  س��االنه  تاخی��ر 
نفتی حداقل 10  قراردادهای 

میلیارد دالر است. 
مهرم��اه امس��ال ب��ود ک��ه 
نفت��ی  ج��دی  قرارداده��ای 
موس��وم ب��ه IPC ب��ه تایید 
هیأت وزیران رسید و با توجه 
به برگزاری مراسم رونمایی از 
ای��ن قراردادها انتظار می رفت 
با توجه به دوران پس��ابرجام 
این ن��وع قرارداده��ا در چند 
م��اه اولیه عملیاتی ش��ود اما 
ع��دم  بیانگ��ر  کار  خروج��ی 
موفقی��ت وزارت نفت در این 

زمینه است. 
امیرحسین زمانی نیا، معاون 
ام��ور بین المل��ل وزارت نفت 
درباره چرایی عدم تحقق این 
قراردادها ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: امیدواریم تالش های 
صورت گرفته ما در نیمه دوم 
س��ال 96 ب��ه بار بنش��یند و 
چندی��ن ق��رارداد خ��وب در 
ای��ن صنع��ت نهای��ی ش��ود . 
کش��ور ما تک صدایی نیس��ت 
و اجماع س��ازی بین ذی نفعان 
زمانبر بوده و این گونه نیس��ت 
که اگر کس��ی چی��زی گفت 
سایر مس��ئوالن از آن پیروی 
باید آن مس��ئول  کنند، بلکه 
سایر دس��ت اندرکاران را اقناع 
کند ب��ه همین دلیل عملیاتی 

شدن قراردادهای جدید نفتی 
بسیار طوالنی شد. 

وی ب��ا بیان اینکه ش��رکت 
مل��ی نف��ت آمادگ��ی الزم را 
ب��رای اج��رای قراردادها دارد 
و رایزنی ه��ای بین المللی نیز 
می افزاید:  اس��ت،  شده  انجام 
موض��وع  در  نف��ت  وزارت 
قراردادهای جدید نفتی هزینه 
دموکراس��ی و مردم ساالری را 
پرداخت کرد زی��را در فرآیند 
سیاس��ی، حزب��ی و جناح��ی 
در ای��ران حاکم اس��ت با این 
بین المللی  وج��ود مذاک��رات 
ما ب��رای جذب س��رمایه گذار 
در قال��ب قرارداده��ای نفتی 
ج��دی پیگی��ری ش��ده، ب��ه 
طوری ک��ه حدود 60 میلیارد 
دالر مذاکره انجام ش��ده است 
و اینک��ه چ��ه می��زان از این 
مذاکرات نهایی شود به فضای 

بین المللی بستگی دارد. 
از دی��د این مقام مس��ئول 
افتادگی  عقب  برای  نمی توان 
در اجرایی ش��دن قراردادهای 
جدی��د نفت��ی آم��ار و ارق��ام 

تعیین کرد اما کش��ور هشت 
سال به دلیل تحریم ها و سایر 
با عقب ماندگی مواجه  مسائل 
شد حال یک سال نیز به این 

هشت سال اضافه شود. 
این در حالی اس��ت که رضا 
پدی��دار، عضو ات��اق بازرگانی 
اج��رای  در  تاخی��ر  ته��ران، 
قراردادهای نفتی را خس��ارت 
مل��ی می داند و ب��ه »فرصت 
می��زان  می گوی��د:  ام��روز« 
خس��ارت مس��تقیم از مح��ل 
اج��رای  در  س��االنه  تاخی��ر 
حداقل  نفت��ی،  قرارداده��ای 
10 میلیارد دالر است که این 
مس��ئله با توجه به وابس��تگی 
نف��ت،  ب��ه  کش��ور  اقتص��اد 
نگران کنن��ده اس��ت زی��را در 
صورت عدم تحقق درآمدهای 
در  توسعه ای  نفتی،  طرح های 

کشور متوقف می شود. 
با اش��اره به طرح های  وی 
صنع��ت  در  ش��ده  متوق��ف 
پتروش��یمی  به خصوص  نفت 
می گوی��د: در دولت 67 طرح 
در صنع��ت پتروش��یمی آغاز 

ش��د ک��ه مجموع پیش��رفت 
فیزیک��ی آن 20 درصد بود، 
ای��ن طرح ه��ا در نهای��ت به 
55 ط��رح کاه��ش یافتند و 
12 طرح کامال متوقف ش��د، 
این تصمیمات خس��ارت های 
زی��ادی دارد. ب��ا توج��ه ب��ه 
بای��د  نفت مح��ور،  اقتص��اد 
نسبت به توسعه صنعت نفت 
حس��اس باش��یم به خصوص 
س��رمایه گذاری  میزان  اینکه 
در صنع��ت نف��ت به ش��دت 

کاهش یافته است. 
تفاهم نامه  امسال  از مهرماه 
و اس��ناد محرمانگ��ی با چند 
ش��رکت های نفتی بین المللی 
صورت گرفته است و تنها دو 
HOA با دو شرکت ایرانی و 
خارجی نهایی ش��ده است. در 
ق��راردادی  نخس��تین مرحله 
با یک ش��رکت داخل��ی و در 
ب��ا  ق��راردادی  دومی��ن گام، 
ش��رکت های توتال، ش��رکت 
مل��ی نف��ت چین )س��ی ان 
پ��ی س��ی( و ش��رکت دولتی 
توس��عه  منظور  به  پتروپارس 

آخری��ن می��دان گازی پارس 
جنوبی منعقد ش��د. همچنین 
با چند  تفاهم نام��ه  تع��دادی 
شده  نهایی  خارجی  ش��رکت 

است. 
پدیدار با بیان اینکه هر گونه 
خلل در جلب سرمایه گذاری و 
توق��ف در ای��ن کار منجر به 
کاهش کسب درآمدهای نفتی 
می شود، می گوید: قیمت نفت 
خام در 2017، 60 دالر تعیین 
ش��ده است و با توجه به اینکه 
قیم��ت نفت خ��ام در بودجه 
تعیی��ن  دالر   55  ،96 س��ال 
ما  مستقیم  درآمدهای  ش��ده 
از ف��روش نفت ب��ه باالی 40 
میلیارد دالر در س��ال خواهد 
رسید که این رقم با احتساب 
ص��ادرات س��ایر فرآورده های 
نفت��ی ب��ه 60 میلی��ارد دالر 
خواهد رس��ید و ب��ا توجه به 
می��زان تعهدات ای��ن درآمد، 
در نهایت س��ال آین��ده 100 
میلی��ارد دالر درآم��د از محل 
صادرات نف��ت و فرآورده های 

نفتی خواهیم داشت. 
وی در پاس��خ به اینکه از دید 
ش��ما مقص��ر اصل��ی در جذب 
سرمایه گذار چه کسانی هستند، 
اج��رای  در  اخی��ر  می افزای��د: 
تمام��ی طرح ها عمال خس��ارت 
ملی برای کش��ور اس��ت که ما 
را از برنامه ریزی و هدف گذاری 
تمام��ی  می کن��د،  مح��روم 
مسئوالن در این خصوص سهم 

دارند. 
با ای��ن وج��ود وزارت نفت 
تالش می کن��د تا قراردادهای 
جدی��د نفتی ب��ه مرحله اجرا 
قراردادها  ای��ن  زی��را  برس��د 
تعیین ش��ده است  به گونه ای 
بازگش��ت  ص��ورت  در  ک��ه 
تحریم ه��ا، س��رمایه گذار قادر 
نخواهد بود به سرعت سرمایه 

اصلی خود را پس بگیرد. 

 10میلیارد دالر خسارت تعویق
در اجرای قراردادهای جدید نفتی 

پاالیشگاهگاز

پتروشیمی

معاون وزیر نفت: گاز را فقط 
می سوزانیم

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت گاز با تصریح 
بر اینکه گاز برای س��اختن  )کش��ور( است نه برای 
س��وختن، گفت: متأسفانه در کش��ور ما این نعمت 
خدادادی فقط س��وزانده می ش��ود.  به گزارش ایرنا، 
حمید رضا عراقی دیروز در نشس��ت اعضای شورای 
هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان در گرگان 
اظهار داشت: در کشوری هستیم که گاز فراوان دارد، 
ولی به دالیل مختلف از آن استفاده بهینه نمی کنیم.  
مع��اون وزیر نفت گفت: بخش��ی از هدررفت گاز به 
دلیل احداث غیراصولی س��اختمان و سازگار نبودن 
آن با اقلیم هر منطقه است، ضمن اینکه ارزان بودن 

قیمت هم موجب اسراف شده است. 
عراقی ابراز داشت: دولت وظیفه دارد گازرسانی به 
ش��هرها و روستاها را توسعه دهد، اما از دیگر سو به 
دلیل کنترل نشدن مصرف این سرمایه ملی همچنان 
ه��در می رود.  وی با بیان اینکه مدیریت مصرف گاز 
باید پررنگ تر از گذش��ته باشد،گفت: دولت تدبیر و 
امید به این موضوع ورود کرده اس��ت. به عنوان مثال 
کمیسیون عالی انرژی که طی 10 سال گذشته فقط 

سه جلسه داشته است،فعال خواهد شد. 
وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش ب��ا یادآوری 
اینک��ه طی دو تا س��ه روز آینده کاه��ش دما را در 
کشور ش��اهد خواهیم بود، اظهار کرد: انتظار داریم 
مشترکان گاز صرفه جویی را در اولویت قرار دهند تا 

با مشکل افت فشار یا قطعی مواجه نشویم. 
وی ب��ر ض��رورت تأمی��ن س��وخت جایگزین در 
آپارتمان ه��ا، مجتمع ه��ای مس��کونی، واحده��ای 
صنعت��ی، خدمات��ی، ادارات و دیگ��ر مراکز عمومی 
تأکید کرد و افزود: این اقدام پیشگیرانه باعث خواهد 

شد در مواقع اضطرار با مشکل مواجه نشویم. 
به گزارش ایرنا، مدیرعامل ش��رکت گاز گلس��تان 
نی��ز گف��ت: می��زان مص��رف گاز در این اس��تان از 
میانگین کش��وری باالتر اس��ت.  صف��ر علی جمال 
لیوانی با تأکید بر نظارت بیشتر دستگاه های مسئول 
همچون شهرداری و سازمان نظام مهندسی بر بحث 
ساخت و س��از، افزود: احداث س��اختمان در اس��تان 
گلس��تان متناس��ب با ویژگی های مناط��ق معتدل 
اس��ت که این عامل به افزایش بی رویه مصرف دامن 
زده اس��ت.  وی از مردم گلس��تان به ویژه رانندگان 
خودروهای عمومی به س��بب قط��ع گاز جایگاه های 

سی ان جی عذرخواهی کرد. 
رضا مروتی معاون عمرانی اس��تاندار هم با اش��اره 
به تعطیلی مدارس گلس��تان برای روزش��نبه گفت: 
این تصمیم برای صرفه جویی در مصرف گاز صورت 

گرفت و ربطی به بارندگی و دیگر مسائل ندارد. 
اس��تان گلس��تان با یک میلیون و 900 هزار نفر 

جمعیت 520 هزار مشترک گاز دارد. 

الهه ابراهیمی 

شنبه
16 بهمن 1395

شماره 715

درحالی که تحلیلگ��ران بازار نفت انتظار 
داشتند روند بازگش��ت کشورمان به سطح 
پی��ش از تحریم ها حدود س��ه س��ال طول 
بکشد اما با گذشت یک سال از برجام و رفع 
تحریم ها ایران توانست جایگاه پیشین خود 

را در بازار نفت به دست آورد. 
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری 
ایرن��ا، در چن��د روز گذش��ته بس��یاری از 
رس��انه های جهان با ابراز شگفتی از افزایش 
توان تولید صنعت نفت کشورمان خبر دادند. 
به ب��اور مقام ها و کارشناس��ان داخلی و 
خارجی، صنعت نفت ایران بیش��ترین سود 
را از توافق هس��ته ای و رفع تحریم ها کسب 
ک��رد. در حالی که پی��ش از تحریم میزان 
تولید نفت ما نزدیک به 4 میلیون و صادرات 
آن حدود 2.5 میلیون بشکه در روز بود که 
به علت تحریم ها تولید نفت ایران به حدود 
2.5میلیون بش��که رس��ید. از ط��رف دیگر 
صادرات ایران نیز به یک میلیون بش��که در 
روز رس��ید که به تدریج در حال کاهش بود 
و در برخ��ی دوره ها به کمت��ر از این میزان 

هم نیز رسید. 
بس��یاری از کارشناس��ان بین المللی بازار 
نف��ت قبل از توافق هس��ته ای، بازیابی توان 
پیشین صنعت نفت ایران را سخت و زمانبر 
ارزیابی می کردن��د. برخی حتی زمان مورد 
نیاز این صنعت برای رسیدن به سطح پیش 
از تحریم ها را سه تا پنج سال می دانستند اما 
آمارهای داخلی و بین المللی حکایت از آن 
دارد که ایران توانسته است این مسیر دشوار 

را یک ساله طی کند. 
تارنمای »اویل پرایس« اخیرا در گزارشی 
از روند آرام افزایش تولید نفت ایران خبر داد 
و نوش��ت: مهم ترین دلیلی که سال گذشته 
به کاهش قیمت جهان��ی نفت دامن می زد 
نگرانی ها از افزایش ت��وان تولید و صادرات 
نفت ایران بود. تحریم ها باعث شده بود ایران 
مشتریان خود را از دست دهد. هنگامی که 
با توافق هس��ته ای بخشی از فشارها کاسته 
شد ایران خود را برای افزایش ناگهانی تولید 
آم��اده کرد. همین موض��وع باعث هراس و 

سقوط قیمت نفت شد. 
کارشناس��ان پیش از این تصور می کردند 
که س��ال ها طول می کش��د تا ایران بتواند 
ظرفیت ه��ای خ��ود را بازس��ازی کند و به 
سطح پیش از تحریم ها برساند اما همه این 

تحلیل ها اشتباه بودند. 
با توجه به نمودارها و آمارهای اعالم شده 
ای��ران تقریبا پس از یک س��ال از تحریم ها 
توانس��ت میزان تولید را به س��طح پیش از 
تحریم ها نزدیک کند. در ژانویه 2011 )دی 
ماه 1389( تولید روزانه نفت ایران نزدیک به 
3.8 میلیون بشکه بود که با تشدید تحریم ها 

به تدریج رو به کاهش نهاد. 
از نیمه دوم س��ال 2012 ب��ه بعد به ویژه 
در نخس��تین ماه های سال 2013 تولید به 
کمتر از 2.5 میلیون بش��که در روز رس��ید. 
روند پایین تولید نفت ایران تا پیش از اجرای 
توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 5+1 
)ژانویه 2016( در سطح کمتر از 3 میلیون 
بش��که در نوسان بود. از آن زمان تاکنون در 
دوره ای کمتر از یک س��ال تولید نفت ایران 
نزدیک به یک میلیون بشکه افزایش یافت. 
تارنمای »اویل پرایس« تولید کنونی نفت را 
نزدیک به 3.8 میلیون بش��که در روز اعالم 

کرد. 
این تارنما پیش بینی کرد ایران در تالش 
است تا س��ال 2021 تولید نفت خود را به 
4.8میلیون بش��که در روز برساند تا درآمد 

ساالنه 70 میلیارد دالری را کسب کند. 

جهش صادرات به اروپا و آسیا
اتخاذ برخی سیاست ها باعث شد نگرانی 
از جلب مش��تری به زودی ج��ای خود را به 
خوش بینی به آینده بده��د. طی دوره یک 
س��اله پس از اجرای برج��ام، روند افزایش 
صادرات هم ش��تاب فزاین��ده ای پیدا کرد. 
بررس��ی میزان ص��ادرات نفت کش��ورمان 
گویای این نکته است که کشورهای آسیایی 
و اروپای��ی برای خرید نف��ت از ایران رقابت 

می کنند. 
 »بلومبرگ« چند روز پیش نوشت میزان 
نفتی که کشورهای اروپایی در روزهای ماه 
گذش��ته میالدی از ایران خریداری کرده اند 
در پنج سال اخیر بی سابقه بوده است. براین 
اس��اس در ماه ژانویه 2017 روزانه بیشتر از 
600 هزار بش��که نفت ایران ب��ه اروپا صادر 
می شد.  خبرگزاری رویترز هم روز 27 ژانویه 
در گزارشی نوشت: از زمان توافق هسته ای و 
برداشته شدن تحریم ها علیه ایران، صادرات 
نفت به بیشترین میزان خود رسید. عالوه بر 
این صادرات نفت ایران در ماه فوریه میالدی 
هم افزایش تدریجی و آرامی خواهد داشت. 
تارنمای »هلنیک شیپینگ« که در حوزه 
بازار نفت فعال است روز 26 ژانویه اعالم کرد 
در ماه گذشته صادرات روزانه نفت خام ایران 
ب��ه اروپا 767 هزار بش��که بود که به میزان 
صادرات پیش از تحریم ها نزدیک شده است. 
ایران به عنوان س��ومین تولیدکننده بزرگ 
 اوپک، ص��ادرات به اروپا را در ماه دس��امبر 
10 درصد افزایش داد. ترکیه و ایتالیا روزانه 
 ه��ر کدام حدود190 و اس��پانیا و یونان هم

 97 هزار بش��که از ای��ران وارد کردند. ایران 
پی��ش از تحریم ها و در س��ال های 2011 و 
2012 روزانه 800 هزار بشکه نفت به اروپا 

صادر می کرد. 

یک سال پس از برجام 
بازگشت قدرتمندانه تولید نفت ایران به پیش از تحریم ها



 مبادالت تجاری
ایران و چین افت کرد

آخرین آماره��ا از وضعیت تجارت جهانی نش��ان 
می دهد که صادرات چین در س��ال ۲۰۱۶ میالدی 
نس��بت به س��ال گذش��ته با افت بیش از7درصدی 
مواجه شده و این درحالی است که مبادالت تجاری 
ایران با این کش��ور نیز که به عنوان یکی از مهم ترین 
ش��رکای تجاری ایران شناخته می شود، روند نزولی 
داش��ته است.  به گزارش ایسنا، اداره ملی آمار چین 
به تازگی ارقامی را منتش��ر کرده که نشان می دهد 
می��زان ص��ادرات چی��ن در س��ال ۲۰۱۶ میالدی 
در مقایس��ه با یک س��ال قبل از آن )۲۰۱۵ س��ال( 

7/7درصد کاهش یافته است. 
از س��وی دیگر آمارها نشان می دهد واردات چین 
در سال گذش��ته میالدی در مقایسه با سال ۲۰۱۵ 
میالدی نیز ۵/۵درصد کمتر ش��ده اس��ت. براساس 
آمارهای اعالم ش��ده، ارزش کل صادرات این کشور 
در سال ۲۰۱۶ میالدی، ۲۱۰۰ میلیارد دالر و میزان 

واردات این کشور ۱۵۹۰ میلیارد دالر بوده است. 
با ای��ن حال آنچه در آمار ارائه ش��ده جلب توجه 
می کند این اس��ت که با وجود چنین کاهشی مازاد 
تجاری چین در برابر کشورهای دیگر در سال ۲۰۱۶ 
میالدی ۵۰۹ میلیارد و ۹۶۰ میلیون دالر بوده است. 
همین موضوع می تواند باعث یک نبرد تجاری میان 
چین و بسیاری از کشورهای اروپایی و غربی شود. 

همچنین وزارت بازرگانی چین پیش از این اعالم 
ک��رده بود که ارزش کل س��رمایه گذاری مس��تقیم 
خارجی در این کش��ور طی سال ۲۰۱۶ میالدی به      
۱۱۸ میلیارد دالر رسیده است که در مقایسه با یک 

سال قبل از آن 4.۱ درصد بیشتر شده است. 
اما از سوی دیگر بررسی وضعیت مبادالت تجاری 
ایران و چین نش��ان می دهد که در س��ال گذش��ته 
می��الدی و روند مب��ادالت تجاری ای��ران و چین با 
لحاظ وزن��ی خیلی تغییر نکرده اما از نظر ارزش��ی 

روند کاهشی داشته است. 
براس��اس آمارهای اعالم ش��ده از اتاق مش��ترک 
بازرگانی ایران و چین، ایران در س��ال ۲۰۱4 بیش 
از ۵۰ میلیارد دالر با چین مبادالت تجاری داش��ته 
است و پس از آن روند کاهشی مبادالت با چین آغاز 
شد. در س��ال ۲۰۱۵ این رقم به حدود ۳۵ میلیارد 
دالر رس��ید و پیش بینی می ش��ود که ب��ا ادامه این 
حرکت کاهشی تا پایان سال ۲۰۱۶ این عدد به ۳۱ 

میلیارد دالر برسد. 
به گفته برخی از کارشناس��ان، این کاهش ارزش 
مبادالت تجاری با چین در        دو - سه سال اخیر 
صرفا به دلیل کاهش ارزش قیمت نفت، پتروشیمی، 
میعانات گازی و سایر مواد اولیه خام مثل      سنگ 
آه��ن، م��واد کانی خامی ب��وده که ب��ه چین صادر 
می کرده ای��م. به طور کلی رون��د افت مبادالت ایران 
با چین بس��یار متوازن با رون��د کلی افت صادرات و 

واردات مان است. 

نابودی 100هزار فرصت شغلی در ازای 
ورود یک میلیارد دالر کاالی قاچاق

مع��اون مدیرکل فرهنگی س��تاد مرکزی مبارزه با 
قاچ��اق کاال و ارز می��زان کنونی قاچ��اق کاال را ۱۵ 
میلی��ارد و ۵۰۰ میلی��ون دالر اعالم ک��رد و گفت: 
واردات هر یک میلیارد دالر کاالی قاچاق ۱۰۰ هزار 

فرصت شغلی را از بین می برد. 
عبدالمجی��د نگارش نژاد با اعالم این خبر در گفت 
و گو با ایرنا افزود: اکنون ۱4 میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
دالر کاالی قاچ��اق از مب��ادی قانون��ی وارد کش��ور 
می ش��ود که ب��ه معنای حذف ی��ک میلیون و 4۵۰ 
هزار فرصت ش��غلی است. به گفته او، قاچاق کاال به 
کشور به مثابه هجمه دشمن به خاک کشور است و 
نقش رس��انه ها نسبت به حساس کردن این موضوع 

اهمیت دارد. 
او گفت: مبارزه ب��ا پیامدهای قاچاق در دو عرصه 
تقاض��ا و عرض��ه رخ می دهد. در بخ��ش عرضه باید 
کار فرهنگی صورت گیرد و پیوس��تار فرهنگی برای 
مبارزه با فس��اد اقتصادی تنظیم ش��ود. نگارش نژاد 
ادامه داد: در بحث تقاضا نیز همین رویکرد را داریم. 
باید برای مردم و مس��ئوالن دغدغه مبارزه با قاچاق 

کاال پدید  آید و این اقدام ها مردمی شود. 
معاون مدیرکل فرهنگی س��تاد مرک��زی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز اضافه کرد: در سطح تقاضا باید رفتارها 
نسبت به مصرف کاالی قاچاق یا کاالهای خارجی که 

از مبادی قانونی وارد می شود، تغییر کند. 
او گفت: مقابله های فیزیکی با قاچاق کاال مانند آن 
اس��ت که توپی را با فشار زیر آب نگه داریم، اما اگر 
روزنه و علت قاچاق را متوجه شویم نیازی به چنین 
مقابل��ه ای نخواهد ب��ود. نگارش نژاد اف��زود: با وجود 
صرف هزینه های زیاد در مبادی، هنوز نتوانس��ته ایم 
جل��وی ورود کاالی قاچ��اق مانند گوش��ی همراه را 
بگیریم که در این زمین��ه، طرح های تکمیلی مانند 

شناسه دار کردن تلفن همراه صورت گرفته است. 
ب��ه گفت��ه او نزدیک به ۹۵درص��د کاالی قاچاقی 
که به کشور وارد می ش��ود تاریخ گذشته است. این 
مسئول یادآوری کرد: زنان در خانه برای خرید کاال 
تصمیم گیر اصلی به ش��مار می روند و در خانواده ها 
نقش محوری دارند، بنابراین باید در زمینه تبلیغات 
برای مبارزه با قاچاق بین جامعه زنان اقدام بیشتری 

شود. 

3 تولید، تجارت، خدمات

س��وزانا هیلدلون��د، رئی��س 
ش��ورای تج��اری وزرات ام��ور 
خارج��ه دانم��ارک در دیدار با 
مسعود خوانساری ،رئیس اتاق 
ته��ران ت��الش هر چه بیش��تر 
وزارتخانه های دو کشور را برای 
حل مشکالت اجرایی تحریم ها 
ضروری دانست. هیلدلوند بازار 
ایران را بس��یار بزرگ دانست و 
بررسی این بازار را الزمه افزایش 
همکاری با ایران عنوان کرد. او 
گف��ت: من ب��ا پیگی��ری برای 
برقراری خط اعتباری موافقم و 
باید بیشتر در این زمینه مذاکره 
براس��اس  همچنی��ن  کنی��م. 
تجرب��ه ای که از س��ال ها قبل 
داش��تیم می گویم که ارتباط با 
تشکل هایی مانند اتاق بازرگانی 
به ارتقای روابط کمک می کند. 
رئیس شورای تجاری وزارت 
امور خارجه دانمارک در پاسخ 
به گفته مس��عود خوانس��اری 
که خواس��تار پیگی��ری وزارت 
ب��رای حل  دانمارک  خارج��ه 
مسائل بانکی شد، گفت: تاکید 
می کن��م ک��ه در وزارت ام��ور 
خارج��ه تالش های��ی در ای��ن 
زمینه انج��ام می ش��ود که به 
سود همه ماست. برای برقراری 
روابط و سازوکارهای بانکی باید 
پیوند بیشتری بین شرکت های 
تج��اری دو طرف برق��رار کرد. 
افزای��ش این ارتباط ه��ا راهی 
است که می توانیم از طریق آن 
به بانک ها برای فعالیت بیشتر با 

ایران فشار بیاوریم. 
هیلدلون��د از مذاک��رات ب��ا 
ص��ادرات  صن��دوق ضمان��ت 
دانمارک)EKF(  با طرف های 
ایرانی خبر داد و ابراز امیدواری 
کرد که هرچه سریع تر به نتیجه 

مناسب برسد. 
با اش��اره به س��فرهای قبلی 
هیأت های��ی از این کش��ور به 
ای��ران، نتیج��ه این س��فرها را 
مثبت ارزیابی کرد و از سفر سه 

هیأت دیگر به ای��ران در ماه. . 
. خب��ر داد و گفت: دانمارکی ها 
عالقه زیادی به سرمایه گذاری 
در ای��ران دارن��د، به ویژه اینکه 
و  دارو  س��المت،  زمین��ه  در 
انرژی های سبز می توانیم با هم 
همکاری کنیم. اعزام هیأت های 
م��ا به ایران ب��ه تدریج افزایش 
خواهد داش��ت، چ��ون اولویت 
جدی ما توس��عه م��راودات با 

ایران است. 
رئیس  خوانس��اری  مسعود 
اتاق ایران در این نشس��ت با 
اش��اره به قابلیت ها و ظرفیت 
صنای��ع و وضعی��ت اقتصادی 
از دانمارکی ها گالیه  دوکشور 
کرد و گفت: پ��س از توافق و 
خوبی  فرصت  برج��ام  اجرای 
برای تقویت ارتباطات تجاری 
فراهم شده است. با این وجود 
در یک��ی دو س��ال گذش��ته 
دانمارک فعالیت چندانی برای 
اقتصادی  م��راودات  توس��عه 
ب��ا ایران نداش��ته اس��ت. در 
حالی که برخی از کش��ورهای 
اروپای��ی مانند اتریش، ایتالیا، 

فرانس��ه و آلمان بسیار زودتر 
موقعیت ه��ای  بررس��ی  وارد 
همکاری، امض��ای تفاهمنامه 
و بس��تن قراداد شده اند. او به 
طرح این س��وال نیز پرداخت 
در  دانمارکی ه��ا  چ��را  ک��ه 
برق��راری رواب��ط اقتصادی با 

ایران تعلل می کنند. 
رئی��س ات��اق ته��ران گفت: 
براب��ر اطالعاتی که م��ا داریم 
دانمارک کش��وری است که در 
حوزه سرمایه گذاری در خارج از 
مرزهای خودش بسیار قدرتمند 
عمل ک��رده و نزدیک به ۱۹۰ 
میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری 
خارجی انجام داده اس��ت. این 
در حال��ی اس��ت ک��ه اقتصاد 
ایران هم اکنون ظرفیت حداقل 
جذب س��االنه ۵۰ میلیارد دالر 
س��رمایه خارج��ی را دارد که 
فرصت مناس��بی برای توسعه 
همکاری ها و مشارکت برمبنای 

انتفاع دوجانبه است. 
خوانس��اری در توضیح��ات 
بیش��تری به مش��کالت میان 
بانک ها ی دو کش��ور پرداخت 

و گفت: به نظر می رس��د یک 
مانند  محدودیت هایی  عام��ل 
رواب��ط بانکی بین دو کش��ور 
ارائ��ه ضمانت ه��ای  ع��دم  و 
صادرات��ی و بیم��ه از س��وی 
شرکت های  اس��ت.  دانمارک 
دانمارک��ی هم عمدت��ا به این 
نگرانی  یک  به عنوان  مس��ئله 
اشاره کردند که به دلیل عدم 
تضمین صادرات و مش��کالت 
بانکی  م��راودات  در  موج��ود 
ب��رای ورود به ف��از عملیاتی 
همکاری تعل��ل می کنند و به 
اصطالح دس��ت به عص��ا راه 

می روند. 
در  خارج��ه  وزارت ه��ای  او 
کش��ورهای مختلف را با دالیل 
برق��راری  در  سیاسی ش��ان 
تحریم ها مس��ئول دانس��ت و 
گف��ت: در حال حاض��ر هم ما 
انتظار داریم که این وزارتخانه ها 
در زمینه احیا و توس��عه روابط 
اقتصادی پ��س از لغو تحریم ها 
فعاالن��ه عم��ل کنن��د. دلیل 
حضور ما در چنین جلس��اتی 
همین اس��ت که ت��الش کنیم 

این وزارتخانه ها و دولت ها برای 
راه اندازی خط��وط اعتباری در 
صندوق ه��ای ضمانت صادرات 
و دادن تضمی��ن ب��ه فع��االن 

اقتصادی سریع تر عمل کنند. 
رئی��س اتاق تهران با اش��اره 
به س��ابقه بسیار خوب ایران در 
عمل ب��ه تعه��دات و پرداخت 
بدهی ها حتی در شرایط سخت 
تحریم گفت: ایران جزو معدود 
کش��ورهایی اس��ت که بدهی 
خارجی معوقه ن��دارد و میزان 
بدهی هایش نیز بس��یار اندک 
اس��ت. این مس��ئله قابل رصد 
است و سابقه همکاری ایران با 
شرکت های خارجی این قضیه 

را به روشنی نشان می دهد. 
ب��ه  خوانس��اری  مس��عود 
زمینه ه��ای هم��کاری می��ان 
دو کش��ور اش��اره کرد و گفت: 
در ح��وزه صنعت غ��ذا و دارو 
دارای ظرفیت های  دو  کش��ور 
هس��تند.  باالی��ی  هم��کاری 
در زمین��ه انرژی ه��ای نو هم 
دانمارک  سرمایه گذاری  زمینه 
فراهم اس��ت به وی��ژه اینکه در 
ای��ن زمینه دولت ای��ران برای 
بازگشت سرمایه تضمین داده 
اس��ت و نیاز امروز ایران هم به 
انرژی های ن��و نیز افزایش پیدا 

کرده است. 
به گزارش سایت اتاق تهران، 
ات��اق تهران  هی��أت تج��اری 
ک��ه روز دهم بهمن ته��ران را 
ب��ه قصد کش��ور چ��ک ترک 
کردند، شامگاه چهارشنبه وارد 
دانمارک ش��دند. این هیأت، با 
مقامات، کنفدراس��یون صنایع 
دانم��ارک )DI( قدیمی تری��ن 
نهاد بخش خصوصی دانمارک 
وزارت  قائم مق��ام  مع��اون  و 
صنعت، کسب وکار و امور مالی 
این کشور دیدار کردند و پس از 
آن از کارخانه کریستین هنسن 
شناخته شده در صنایع غذایی، 

بازدید کردند. 

فشار بنگاه های اقتصادی دو طرف، بانکی را وادار به همکاری می کند

رئیس اتحادیه بنکداران مواد  غذایی: راه حل دانمارکی برای حل مشکل ارتباطات بانکی
مواد  غذایی گران نمی شود

رئی��س اتحادیه بنکداران مواد   غذایی ضمن تاکید 
بر اینکه برای ش��ب عید افزایش قیمت مواد  غذایی 
نداریم، گف��ت: هنوز محموله ه��ای وارداتی برنج از 
گمرک ترخیص نش��ده اند که با ترخیص آنها، قیمت 
برنج خارج��ی کاهش می یابد.  محم��د آقاطاهر در 
گفت وگو با ایس��نا، درب��اره ممنوعیت ترخیص برنج 
واردات��ی در گمرک گفت: قرار بود این ممنوعیت از 
اول دی برداش��ته ش��ود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده 
است و هنوز برنج های خارجی ترخیص نشده اند.  او 
با اشاره به تغییرات قیمت پس از آزاد شدن ترخیص 
برنج های وارداتی گفت: قیم��ت برنج خارجی کمی 
افزایش پیدا کرده اس��ت، اما پس از ورود محموله ها 
به بازار می توان ش��اهد کاهش قیمت برنج خارجی 
ب��ود.  رئیس اتحادی��ه بنک��داران مواد غذایی درباره 
قیم��ت برنج ایران��ی و خارجی در ب��ازار اظهار کرد: 
قیمت برنج ایرانی متغیر اس��ت و در عمده فروشی ها 
از کیلویی ۸۰۰۰ تا ۱۳ هزار تومان اس��ت. به گفته 
آقاطاهر، قیمت برنج ایرانی در ۱۵ - ۱۰ روز گذشته 
تغییر نداش��ته است. او قیمت برنج خارجی را نیز از 

کیلویی 4۲۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان عنوان کرد. 

۵ پروژه اصلی شرکت صنایع مس 
این هفته افتتاح می شود

مدیرعامل ش��رکت ملی صنای��ع مس ایران گفت: 
پنج پروژه اصلی ش��رکت مس شامل کارخانه ذوب 
سرچشمه، پاالیش��گاه خاتون آباد، نیروگاه سیرجان، 
کارخانه تولید مواد ناریه در سرچش��مه و بازس��ازی 
و نوس��ازی پاالیش��گاه سرچش��مه و چن��د پ��روژه 
نوسازی و بازسازی قرار است در این هفته به دست 

رئیس جمهور به بهره برداری برسد. 
احم��د مرادعلی��زاده در گفت وگو با ایس��نا گفت: 
وضعیت دانش��گاه علوم پزش��کی رفس��نجان خیلی 
خوب اس��ت، اما چیزی که تا به ح��ال مغفول بوده 
رابط��ه دو طرفه صنع��ت مس و دانش��گاه بوده که 
می تواند برقرار ش��ود.  او افزود: این رابطه در درمان 
منطقه، بهداش��ت و درم��ان صنعت م��س و اثرات 
محیط زیس��ت و مس��ائل و خدم��ات اجتماعی در 

منطقه می تواند تاثیر بلندمدت بگذارد. 
م��راد علیزاده ب��ا بیان اینکه برای خرید دس��تگاه 
آنژیوگرافی به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان حتما 
کمک می کنیم، ادامه داد: در س��ایر مسائل دیگر در 
قالب س��رویس خدم��ات درازمدت ب��ه مرور طوری 
کمک می کنیم که اثرات خوب و مثبتی داشته باشد. 
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هفته آینده برای توسعه همکاری های ایران و مالزی صورت می گیرد

 سفر وزیر صنایع و کاالهای کشاورزی مالزی
به ایران در صدر هیأت 2۵ نفره

ماه س��یو کئون��گ، وزی��ر صنایع و 
کاالهای کشاورزی مالزی هفته آینده 
در ص��در یک هی��أت ۲۵ نف��ره برای 
مذاکره با مقام های جمهوری اس��المی 
ایران به منظور توس��عه همکاری های 
دوجانب��ه ب��ه تهران س��فر می کند. به 
گ��زارش ایرنا، وزی��ر صنایع و کاالهای 
کش��اورزی مال��زی در س��فر دو روزه 
خود به تهران که از روز یکش��نبه آغاز 
می شود با مقام های جمهوری اسالمی 
ایران از جمل��ه محمدرضا نعمت زاده 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت، محمود 
حجت��ی وزیر جهاد کش��اورزی و علی 
نوبخ��ت حقیق��ی رئیس کمیس��یون 
بهداشت مجلس شورای اسالمی دیدار 
و گف��ت وگ��و خواهد ک��رد. برگزاری 
س��میناری در خصوص چوب، برپایی 
نمایش��گاه و س��میناری برای معرفی 
خ��واص روغن نخ��ل )پالم(، بررس��ی 
احی��ای مجدد دفتر منطق��ه ای روغن 
پال��م در ته��ران و چگونگ��ی ارتق��ای 
همکاری ه��ای دو کش��ور در زمین��ه 
کائوچو از برنامه های پیش بینی ش��ده 
وزیر مالزیایی در سفر به تهران است. 

وزی��ر صنایع و کاالهای کش��اورزی 
مالزی پیش از س��فر ب��ه ایران به هند 
سفر و با مقام های این کشور نیز برای 

توسعه همکاری ها مذاکره می کند. 
دولت مالزی در بودجه س��ال ۲۰۱7 
می��الدی توج��ه خاص��ی ب��ه افزایش 
صادرات در س��ه زمینه کائوچو، روغن 
پالم و چوب داش��ته و س��فر »ماه سیو 
کئون��گ« به هند و ایران در راس��تای 

سیاس��ت دولت این کش��ور در بودجه 
است. 

در بودج��ه س��ال ۲۰۱7 می��الدی 
مالزی ۲۸۶ میلی��ون رینگیت )حدود 
افزای��ش  ب��رای  دالر(  میلی��ون   7۲
صادرات روغن پال��م، کائوچو، چوب و 
فلفل اختصاص یافته اس��ت. همچنین 
 ۱۲ )ح��دود  رینگی��ت  میلی��ون   ۵۰
میلی��ون دالر( برای انج��ام تحقیقات 
علم��ی ب��ه منظ��ور افزای��ش کیفیت 
محصوالت روغ��ن پالم تخصیص یافته 
که نش��ان از توجه دولت مالزی به این 

بخش از اقتصاد کشور است. 
جمه��وری اس��المی ای��ران یک��ی از 
واردکنندگان سنتی روغن پالم از مالزی 
اس��ت و به دلیل ش��رایط خ��اص طی 
س��ال های اخیر، اقدام به کاهش واردات 

این محصول از مالزی کرده است. 
می��الدی   ۲۰۱4 س��ال  در  ای��ران 
۲۹/۶درصد نسبت به سال ۲۰۱۳ و در 
سال ۲۰۱۵ میالدی حدود ۱۰ درصد 
نسبت به سال ۲۰۱4 و در سال ۲۰۱۶ 
میالدی نیز حدود ۱۹ درصد نسبت به 
س��ال قبل از آن واردات روغن پالم از 

مالزی را کاهش داده است. 
یکی از اهداف س��فر وزی��ر مالزیایی 
به ایران، احیای مجدد بازار کشورمان 
برای واردات این محصول است و طبق 
اخبار منتش��ره در رس��انه های مالزی، 
ماه س��یو کئونگ در نظ��ر دارد با ارائه 
نتای��ج تحقیقات علم��ی، مضر نبودن 
این محص��ول را ب��رای واردکنندگان 

کشورهای هند و ایران تشریح کند. 



بانللک مرکزی اعللام کرد 
بللرای  محدودیللت  ایجللاد 
آزادی های شللخصی از جمله 
ممنللوع الخروجللی بدهکاران 
بانکللی در موارد اسللتثنایی و 
به عنللوان آخرین اقللدام و در 
شرایطی که سللایر اقدام های 
قانونی و اجرایی بانک ها منتج 
به نتیجه نشللده باشد، اعمال 

می شود. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
ولی اهلل سللیف هفته پیش در 
ناملله ای 16 بندی بلله مدیران 
عامللل بانک هللا با اشللاره به 
ممنوعیللت  قانونللی  الیحلله 
بانکللی،  بدهللکاران  خللروج 
خواستار استفاده از این الیحه 
به عنللوان آخرین اقللدام و نه 
به عنللوان اهرم فشللار در گام 
بانکی  بدهکاران  علیه  نخست 
شده بود و حاال بانک مرکزی 
در تازه تریللن اطاعیلله خود 
اعام کرده است که این ایجاد 
آزادی های  بللرای  محدودیت 
ممنللوع  دربللاره  شللخصی 
الخروجی بدهکاران بانکی جز 
در موارد استثنایی و به عنوان 
آخریللن اقللدام و در صورتی 
که سللایر اقدام های قانونی و 
اجرایی منجر به نتیجه نشده 

باشد، انجام نمی شود. 
روز  همچنیللن  سللیف 
حاشللیه  در  چهارشللنبه 
جلسلله هیأت دولت در جمع 
خبرنگاران از عدم تاثیر اجرای 
مناسللبات  بر  بخشللنامه  این 
بانکللی گفللت و تاکیللد کرد: 
این موضوع تاثیر مشخصی بر 
مسللائل بانکی ندارد و در این 
زمینه گشایش هایی هم اتفاق 
افتللاده و شللرایط اقتصادی و 
مناسللبات بانکی کشور مسیر 

خود را طی می کند. 
 16 جدیللد  بخشللنامه  در 
بانللک  کل  رئیللس  مللاده ای 
مرکزی، بدهللکاران حقیقی و 
حقوقی از هم تفکیک شده اند 
و سقف بدهکاران حقیقی نیز 
صللد میلیون تومللان افزایش 
یافته اسللت. با این بخشنامه، 
اشللخاص  خروج  ممنوعیللت 
حقیقی با بدهی 300 میلیون 
تومللان و مدیللران اشللخاص 
حقوقی با بدهی 500 میلیون 
تومللان یللا باالتللر کلله فاقد 
وثیقه هللای ارزنللده و کافللی 

باشند، قابل طرح است. 
مرکزی  بانللک  اطاعیه  در 
آمللده اسللت: »ایللن بانک با 
حاصل  اختیللارات  بلله  توجه 
از مفاد مللاده واحللده الیحه 
خللروج  ممنوعیللت  قانونللی 
بدهکاران بانک ها مصوب سال 
1359 شللورای انقاب، اجازه 
دارد بلله منظللور جلوگیللری 
از خللروج اشللخاصی کلله به 

بدهللکار  کشللور  بانک هللای 
هسللتند، از طریق دادسللرای 
تهللران  انقللاب  و  عمومللی 
ممنوعیت خروج آنها از کشور 
را درخواسللت کنللد. در این 
مسیر بانک مرکزی همواره به 
دلیل اهمیت ویژه آزادی های 
شللخصی و حقللوق اجتماعی 
افللراد در تاش بوده با تعیین 
خللاص  مقللررات  و  ضوابللط 
در ایللن زمینه ضمللن توجه 
بلله وصللول مطالبللات معوق 
را  ایللن محدودیت  بانک هللا، 
در موارد استثنایی و به عنوان 
آخرین اقدام و در شرایطی که 
سایر اقدامات قانونی و اجرایی 
بانک ها منتج به نتیجه نشللده 
باشد، اعمال کند. در سال های 
گذشته به ویژه از سال 1369 
بالغ بر هفللت فقره  تاکنللون 
بخشللنامه متضمللن تعییللن 
ضوابط و شللرایط به شللبکه 
بانکی کشور اباغ شده که در 
بانک  اقدام، رئیس کل  آخرین 
مرکللزی دسللتور بازبینی این 
ضوابط را صادر و در نهایت در 
تاریخ 25 دی ماه سال جاری 
بخشللنامه ای به مدیران عامل 

بانک ها اباغ کرد.«

افزایش سقف بدهی 
اشخاص به منظور اعمال 

ممنوعیت خروج 
در همیللن بللاره مدیللرکل 
حقوقی بانک مرکزی با اشاره 
به تغییر شرایط ممنوع الخروج 
شللدن بدهکاران بانکی گفت: 
سقف بدهی اشخاص حقیقی 
بلله منظور اعمللال ممنوعیت 
خروج به 300 میلیون تومان 

افزایش یافته است. 
اردشللیر فریدونی، مدیرکل 
بانللک مرکزی گفت:  حقوقی 
به طور خاص در سال 1394 
بلله بانک هللا اعام شللده بود 
اشخاص  افزایش سقف بدهی 
بلله منظور اعمللال ممنوعیت 

خروج اسللت که در بند سلله 
بخشللنامه لحاظ شده و مبلغ 
اشللخاص  خصللوص  در  آن 
حقیقی به 300 میلیون تومان 
و در خصوص اشخاص حقوقی 
تا سللقف 500 میلیون تومان 

افزایش پیدا کرده است. 
فریدونی گفت: براساس آمار 
و اطاعات موجود این تصمیم 
به تنهایی طی یک سال اخیر 
ممنوع الخروجی  محدودیللت 
تعداد بسللیاری از اشخاص را 
از میان برداشللته تا بتوانند با 
اقتصادی  فعالیت هللای  انجام 
بازپرداخت  بلله  مبادرت  خود 

دیون معوقه کنند. 
وی درباره برخللی ابهام های 
بخشنامه اباغی بانک مرکزی 
و مبنای صدور این بخشللنامه 
گفت: براسللاس نظر رئیس کل 
بانللک  مرکللزی مقرر شللد در 
بخشنامه جدید حقوق مکتسبه 
افللراد بیللش از پیللش مللورد 
توجه قللرار گیرد، به طوری که 
احتمال تضییع حقوق افراد در 
آن متصور نبللوده یا به حداقل 

ممکن برسد. 
وی افللزود: هرچنللد ایللن 
اباغی  موضوع در بخشللنامه 
سللال 1392 مدنظللر بللوده، 
بنابرایللن بللرای آگاهی عموم 
مردم الزم اسللت به برخی از 
بندهای بخشللنامه جدید که 
نسللبت به سال 1392 به نفع 
تغییراتی  مللردم دسللتخوش 

شده، اشاره شود. 
وی تصریللح کرد: به طوری 
که در صدر بخشنامه، بانک ها 
مکلللف شللدند وضعیت فعلی 
تمللام ممنوع الخروجین را به 
طور مجدد با مفاد بخشللنامه 
جدید مطابقللت دهند و رفع 
ممنوعیللت خروج اشللخاصی 
را کلله بر خللاف بخشللنامه 
شللده اند  ممنوع الخروج  اخیر 
بللا فوریللت به بانللک مرکزی 
اعام کننللد. در ضمن توجه 

به حفظ حقوق شهروندی که 
پیش تربیان شللد، بار دیگر در 
مقدمه بخشللنامه مورد تاکید 

قرار گرفته است. 
بانللک  حقوقللی  مدیللرکل 
مرکزی بللا بیان اینکلله آگاه 
کردن اشللخاص به طور حتم 
به شللکل کتبی توسط بانک 
عامللل در خصوص اقللدام به 
ممنوعیللت خللروج آنها الزم 
است، گفت: اطاع افراد از دو 
جهت حائز اهمیت است، یکی 
عدم مواجهه آنی اشللخاص با 
ایللن تصمیم هنگام سللفر در 
مبللادی خروجللی کشللور به 
منظور جلوگیری از ورود ضرر 
و زیان مادی و معنوی و دوم، 
اطاع قبلی و اقدام اشللخاص 
برای تعیین تکلیف یا تسللویه 

بدهی خویش. 
وی درباره اینکه بانک ها در 
اغلب قراردادهای تسللهیاتی 
ضمانللت  خواسللتار  خللود 
بلله  اشللخاصی  یللا  شللخص 
غیللر از فرد تسللهیات گیرنده 
ایللن  در  افللزود:  می شللوند، 
نگاهی  با  بانک مرکللزی  میان 
امکان  بلله موضللوع،  مثبللت 
ضامنین  خللروج  ممنوعیللت 
را مسللتند به این بخشللنامه 
ممنللوع کللرده اسللت و برای 
مدیران شرکت های ورشکسته 
و منحللله بلله طور صللرف در 
مللوارد خاص منللدرج در بند 
10 بخشللنامه را که متضمن 
ورشکستگی به تقلب و تقصیر 
آنها است مجاز دانسته است، 
زیرا تسللویه دیللون آنها تابع 
شللرایط خللاص و بللر عهده 
مدیر تسللویه بوده و شللخص 
ورشکسللته بلله طللور عملی 
امور مالی  امکان دخالللت در 

خود را ندارد. 
وی اضافه کرد: در این رابطه 
مفللاد بند هشللت بخشللنامه 
مبنی بللر اینکه به طور صرف 
امکان اعمال ممنوعیت خروج 

مدیللران فعلی میسللر خواهد 
بود شایان توجه است. 

مسللئول  مقللام  ایللن 
تغییرات  ازجمله  بانک مرکزی 
انجام شللده در متن بخشنامه 
جدید را گسترده کردن دایره 
شللمول هر نوع مسللاعدت به 
مدیونیللن وفللق بنللد 11 آن 
اعللام کللرد و گفت: بللر این 
اساس بانک ها موظف هستند 
در صللورت حصللول هریللک 
از شللرایط منللدرج از جمللله 
تقسللیط بدهی، تودیع وثیقه 
مکفللی و هرگونه اقللدام موثر 
در جهت تعیین تکلیف دیون 
و رفللع ممنوعیت خروج افراد 
اقدام کننللد. همچنین ماک 
قللرار دادن ارزش روز وثیقلله 
تودیعی مورد توجه بوده است. 
حائللز  نکتلله  افللزود:  وی 
اهمیت دیگر برقراری ضمانت 
بللرای  مختلللف  اجراهللای 
اشللخاص مسللئول در قبللال 
عللدم رعایت مفاد بخشللنامه 
طی بندهای 14 و 15 اسللت 
که همگی مبین دیدگاه بانک 
مرکزی در قبال بانک ها برای 
اعمال این محدودیت هستند. 
بانللک  حقوقللی  مدیللرکل 
مرکللزی بللا اشللاره بلله اینکه 
براسللاس مفللاد مللاده واحده، 
اختیار تام و بدون قید و شرط 
بلله بانللک مرکزی اعطا شللده 
اسللت، تصریح کرد: به رغم این 
موضوع، بانک مرکزی وظیفه ای 
در قبال بررسی و اعمال نظارت 
بللر ماهیللت درخواسللت های 
بانک های عامل ندارد، دایره امور 
ممنوع الخروجللی اداره دعاوی 
درخواسللت های  تمام  حقوقی 
واصللله را به طللور تخصصی، 
دقیللق و جزیی مورد بررسللی 
قللرار داده و پللس از حصللول 
اطمینان مبنی بر تطابق آن با 
مفاد بخشنامه اباغی، مبادرت 
به اعام مشللخصات افللراد به 
دادسللرای ناحیه 9 مستقر در 
فرودگاه مهر آبللاد برای اعمال 

ممنوعیت خروج می کند. 
وی ضمللن تاکیللد بللر این 
موضللوع کلله اسللاس روابللط 
اجتماعی وفای به عهد است و 
ما بر این عقیده ایم که بدهکار 
همواره در تاش برای تسللویه 
دیللون خود اسللت، گفللت: در 
موارد اعمال ممنوع الخروجی به 
واقع دست بانک ها از هر اقدامی 
برای وصول مطالبات خود کوتاه 
بوده و به ناچار این محدودیت 
را اعمال می کنند. به هر ترتیب 
این بانک آمادگی دارد تا نسبت 
به بررسللی هرگونه اظهارنظر، 
اعتللراض و انتقاد و پیشللنهاد 
واصله از سوی اشخاص حقیقی 
و حقوقللی ذی نفع اقدام الزم را 

انجام دهد. 

تشریح بخشنامه بانک مرکزی درباره ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی

ممنوع الخروجی بدهکاران، آخرین اقدام است

بانک، بیمه، توسعه4
نرخنــامهبانکنامه

دالر 3.824 تومان
صرافللان بازار ارز و طا نرخ هر دالر امریکا را 3.824 
تومللان و هللر قطعه تمام بهللار آزادی طللرح جدید را 
1.188.600 تومللان تعییللن کردند که نشللان دهنده 

نوسان قیمت ها است.
هر یللورو در بازار آزاد 4.196 تومللان و هر پوند نیز 
4.863 تومللان قیمللت خورد. همچنین هر نیم سللکه 
622.000 تومللان و هللر ربع سللکه 330.000 تومان 
فروخته شللد. هر سللکه یک گرمی 209.000  تومان 
خرید و فروش شد و هر گرم طای 18 عیار 114.048 

تومان قیمت خورد.

براساس رتبه بندی نشریه The Banker اعالم شد
 بانک پاسارگاد، تنها بانک ایرانی
در بین 10 برند برتر خاورمیانه

 بانک پاسللارگاد در موفقیتی دیگر توانست با کسب 
جایللگاه 175 در بین 500 برند برتللر بانکی جهان در 
سللال 2017 و به عنوان تنهللا بانک ایرانی در میان 10 
برنللد برتر بانکللی خاورمیانه، ایفای نقللش کند و برای 

نظام بانکی کشور افتخار بیافریند. 
به گزارش روابط  عمومی بانک پاسارگاد، گروه برند مالی 
)Brand Financial(نشللریه بنکر )The Banker( از 
گروه انتشللاراتی تایمز مالی )Financial Times( همه 
ساله نسبت به ارزیابی برند بانک های برتر جهان براساس 
شللاخص های فرآیند ایجاد برند، درآمدهللا و قدرت برند، 
ارزش ویژه برند و عملکرد آن در کسللب سهم بازار اقدام 
می کند.  در آخرین رتبه بندی نشریه بنکر منتشر شده در 
سال 2017، بانک پاسارگاد در رقابتی فشرده با بانک های 
بین المللی موفق شللد با 153 پله صعود، در جایگاه 175 
برند برتللر بانک های جهان و همچنین در فهرسللت 10 
برند برتر بانک های خاورمیانه قرار گیرد و پیشللرفت قابل 
ماحظه ای را به ثبت برساند. این موفقیت بانک پاسارگاد 
در صحنه بانکداری بین المللی افتخاری بزرگ نه فقط برای 
بانک پاسارگاد، بلکه موفقیتی عظیم برای نظام بانکی کشور 
در دوران پسا برجام است.  گفتنی است بانک پاسارگاد در 
سللال 2015 و در نخسللتین حضور خود در این رقابت ها 
موفق به کسب جایگاه 328 در بین 500 برند برتر بانکی 
جهان شده  بود. این بانک همچنین به عنوان برترین بانک 
ایران  )Bank of The Year( در سللال 2016 از سوی 
نشللریه بنکر انتخاب شده  است.  الزم به ذکر است ارزش 
مالی برند بانک پاسارگاد براساس رتبه بندی مذکور معادل 
978 میلیللون دالر ارزیابی شللده که در صورت های مالی 

بانک مورد شناسایی قرار نگرفته   است. 

توسعه همکاری بانک تجارت با پژو
نشست مشترک بانک تجارت و شرکت سرمایه گذاری 

مشترک ایران خودرو - پژو )ایکاپ( برگزار شد. 
  بلله گللزارش روابللط عمومللی بانک تجللارت، رضا 
دولللت آبادی، عضللو هیات مدیره بانک در نشسللت با 
نمایندگان شرکت سرمایه گذاری مشترک ایران خودرو 
- پللژو )ایکاپ( با اشللاره به اقدامات انجام شللده برای 
تسللهیل فرآیندهای تجارت خارجی در کشللور گفت: 
هملله ارکان اصلی اقتصاد کشللور مصمم به حمایت از 
سللرمایه گذاری خارجی در ایران هسللتند.  وی افزود: 
بانللک تجارت به عنللوان بانللک همکار شللرکت ایران 
خودرو آمادگللی کامل دارد تا خدماتی شللامل صدور 
ضمانتناملله بانکی و گشللایشLC داخلللی و خارجی، 
صدور ضمانتنامه گمرکللی و اعطای اعتبار را در قالب 

یک بسته خدماتی به شرکت ایکاپ ارائه دهد. 
علللی مهرپور، مدیرامور بین الملللل بانک تجارت نیز با 
تاکید بر تعامل سازنده میان بانک و شرکت ایکاپ گفت: 
تاکنون شللعبه بانک تجارت در پاریس نقش سللازنده ای 
را در توسللعه ایللن تعامل برعهده داشللته و در ادامه این 
همکاری خدمات بیشللتری از سللوی این شعبه به طرف 
فرانسللوی ارائه خواهد شللد.  پس از اجرایی شدن برجام 
شرکت سرمایه گذاری مشترک ایران خودرو - پژو یکی از 
شرکت هایی بود که با هدف ایجاد خط تولید داخلی و در 
فازهای بعدی صادرات خودرو به سللایر کشور ها با افتتاح 

حساب در بانک تجارت در ایران آغاز به کار کرد. 

مدیرعامل بانک سرمایه مدیر 
برگزیده جهادی اجرایی کشور شد

مدیرعامل بانک سللرمایه در مراسم نکوداشت مدیران 
جهادی اجرایی کشللور به عنوان مدیللر برگزیده جهادی 
اجرایی کشور معرفی شد.  به گزارش روابط عمومی بانک 
سللرمایه، در مراسم نکوداشللت مدیران جهادی اجرایی 
جمهوری اسللامی که در راسللتای نامگذاری سللال 95 
به عنوان سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« و همزمان 
بللا آغاز دهه مبللارک فجر به همت کارگللروه مدیریت و 
برنامه ریزی اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
مرکز اسناد و کتابخانه ملی در تهران برگزار شد، مدیرعامل 
بانک سللرمایه به دلیل عملکرد جهادی در تحقق اقتصاد 
مقاومتی به عنوان مدیر برگزیده جهادی اجرایی کشللور 

انتخاب و موفق به دریافت تندیس همایش شد. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

3.824دالر آمریکا

4.196یورو اروپا

4.863پوند انگلیس

1.071درهم امارات

1.066لیر ترکیه

575یوان چین

34ین ژاپن

3.053دالر کانادا

3.931فرانک سوییس

12.450دینار کویت

1.030ریال عربستان

298دینار عراق

53روپیه هند

920رینیگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

494.000مثقال طا

114.048هر گرم طای 18 عیار

1.156.000سکه بهار آزادی

1.188.600سکه طرح جدید

622.000نیم سکه

330.000ربع سکه

209.000سکه گرمی

بانکنامه

شنبه
16 بهمن 1395

شماره 715
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علی حیدری
کارشناس بازار سهام

رئیس سازمان بورس:
امسال 120 هزار میلیارد ریال از 

اسناد خزانه منتشر شد
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار کشور گفت: 
در سال جاری 120هزار میلیارد ریال از اسناد خزانه  
د ر بازار سرمایه منتشر شده و به صورت مستقیم در 
خط تولید و ش��کوفایی اقتصاد کشور قرار گرفت. به 
گزارش ایرنا، ش��اپور محمدی افزود: دولت در سال 
جاری همچنین از طریق س��لف موازی اس��تاندارد 
مبلغ 2 هزار و 650 میلیارد ریال از طلب کشاورزان 
را با ی��ک روش قانون��ی در بازار س��رمایه از طریق 
ب��ورس پرداخت ک��رد. محمدی خاطرنش��ان کرد: 
همچنین 10 ه��زار میلیارد ری��ال در قالب مرابحه 
گندم انجام ش��د و 10 هزار میلیارد ریال نیز مرابحه 
س��امت و دارو در دست انتشار است. وی ادامه داد: 
50 هزار میلی��ارد ریال اوراق مش��ارکت نفت را در 
بازار س��رمایه فروختیم و مبلغ 250 میلیارد ریال از 
طریق ابزارهای مالی، تامین و در این راس��تا کمبود 
و کس��ری های خود را از برخی کش��ورهای اسامی 
کامل می کنیم. وی خاطرنش��ان ک��رد: نحوه تامین 
مالی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه، اوراق 
سلف بورس کاال، انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت 

و صندوق ها است. 

درج نماد اوراق اجاره دولتی آموزش 
و پرورش در سامانه پس از معامالت

ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی اوراق بهادار و 
تس��ویه وجوه )س��مات( از درج نماد اوراق اجاره 
دولت��ی آم��وزش و پ��رورش در س��امانه پ��س از 
معام��ات خب��ر داد. با تصمیم هی��أت وزیران، به 
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی اجازه داده ش��د 
باب��ت پرداخت بدهی ه��ای وزارتخانه های آموزش 
و پ��رورش و علوم، تحقیقات و فناوری نس��بت به 
انتش��ار حداکثر مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق 
صک��وک اجاره اقدام و منابع مالی تجهیز ش��ده را 
صرف بازپرداخ��ت بدی های مذک��ور کنند. اصل، 
س��ود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق موضوع 
این تصویب نامه توس��ط س��ازمان برنامه و بودجه 
کش��ور به عنوان متعهد تامی��ن و تخصیص اعتبار، 
در لوایح بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی 
و خزانه داری کل کش��ور با اولویت یا از س��ر جمع 
بودجه نس��بت به تس��ویه آنها اق��دام می کنند. در 
همین رابطه، ش��رکت س��پرده گذاری اوراق اجاره 
دولت��ی آموزش و پ��رورش را با نماد  »ذاجاد« در 
س��امانه پس از معامات درج کرد تا شرایط جهت 

عرضه این اوراق فراهم ش��ود. 

 پوشش 62 درصدی
پیش بینی های »کطبس«

شرکت زغال سنگ نگین طبس پیش بینی درآمد 
هر سهم س��ال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 را 
با س��رمایه 150 میلیارد ریال به صورت حسابرس��ی 
نش��ده منتش��ر کرد. »کطبس« س��ود هر سهم در 
 س��ال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395 را مبلغ 
302 ریال برآورد و اعام کرد طی دوره 9 ماهه این 
س��ال مالی با شناس��ایی 187 ریال سود به ازای هر 
سهم معادل 62 درصد از پیش بینی هایش را محقق 
ک��رد. »کطبس« دالیل تغیی��ر اطاعات پیش بینی 
سال مالی 95 را حسابرسی نشده نسبت به اطاعیه 

قبلی به شرح زیر منتشر کرد. 
1-  تغیی��ر در مبل��غ ف��روش به دلی��ل تصویب 
افزایش 24 درصد در نرخ زغال سنگ توسط کمیته 

پشتیبانی زغال سنگ انجام یافته است. 
2-  ش��رکت در ح��ال تکمی��ل فرآین��د تنظی��م 
قرارداده��ای مربوطه اس��ت، که با امض��ای  الحاقیه 
ی��ا اباغ افزایش قیمت قابل اعمال، در اس��رع وقت 

اطاع رسانی خواهد شد. 

 پیشنهاد افزایش سرمایه
 175  درصدی »اپرداز«

س��رمایه افزای��ش  پیش��نهاد  آوا  ف��ن   گ��روه 
 770 میلی��ارد ریال��ی، مع��ادل 175 درص��د را به 
مجم��ع عمومی فوق العاده پیش��نهاد داد. ش��رکت 
گروه فن آوا اعام کرده است برنامه افزایش سرمایه 
از مبل��غ 440 میلی��ارد ری��ال به یک ه��زار و 210 
میلیارد ریال دارد. افزایش سرمایه»فن آوا« از محل 
مطالبات حال ش��ده س��هامداران و آورده نقدی به 
منظور توس��عه کسب و کار و سرمایه گذاری در حوزه 
الکترونیک و مخابرات که در تاریخ 9 شهریور 1395 
به تصویب هیات مدیره رس��یده و جهت اظهارنظر به 
حس��ابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود. 
بدیهی است انجام افزایش س��رمایه یاد شده منوط 
به موافقت س��ازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب 
مجم��ع عمومی فوق العاده اس��ت و در این خصوص 

اطاع رسانی الزم خواهد شد. 

شرکت ها و مجامع

در آخری��ن روز از معامات 
ب��ورس اوراق بهادار تهران در 
هفته گذش��ته نماد معاماتی 
ازش��ش ماه  بعد  تجارت  بانک 
و 14 روز توق��ف، بازگش��ایی 
ش��د.دو هفته قبل تر نیز نماد 
بانک ملت بازگش��ایی شد.این 
مه��م در حالی اتفاق افتاد که 
س��هامداران حقیقی دو بانک 
مل��ت و تجارت بع��د از ماه ها 
بلوکه ش��دن      سرمایه شان 
ب��ا ضررهای بس��یاری مواجه 
بان��ک  شدند.س��هامداران 
ص��ادرات نیز منتظر ش��رایط 
مشابهی هس��تند.توقف بیش 
از ش��ش ماه ای��ن نماده��ا به 
اصل نقدش��وندگی در بورس 
ته��ران صدمات ج��دی وارد 
آورده و ب��ه ج��و بی اعتمادی 
ب��ازار س��هام دام��ن زده  در 
اس��ت.بدین ترتیب به زودی با 
بانک صادرات  نماد  بازگشایی 
س��هامداران این بانک ش��اهد 
ش��رایط جدی��دی در قیمت 
پایان��ی سهام ش��ان خواهن��د 
بود.این نم��اد نیز از اواخر تیر 
م��اه س��ال ج��اری متوقف و 
سرمایه س��هامداران آن بلوکه 
شده اس��ت و این یعنی اصل 
نقد  شوندگی معنی خود را در 
ب��ورس تهران از دس��ت داده 
است و در نهایت باعث خروج 
نقدینگی از بازار سهام خواهد 
شد.با این حال در بین صنایع 
مختلف حاضر در بازار س��هام 

تنها صنایع و گروه هایی چون 
معدن��ی نظی��ر روی، س��رب، 
مس، سنگ آهن و زغال سنگ 
فوالدی  گروه های  نمادهای  و 
ش��رایط  از  پتروش��یمی  و 

مساعدی برخوردارند.

افت 0.8 درصدی شاخص 
کل

در پای��ان معام��ات هفته 
منته��ی ب��ه 13 بهم��ن ماه 
ب��ورس  کل  ش��اخص   ،95
تهران ب��ا 0.8 درص��د به کار 
خ��ود پای��ان داد.در ابت��دای 
معامات هفته ای که گذشت 
تهران  ب��ورس  کل  ش��اخص 
)TEDPIX(   ب��ه رق��م 77 
ه��زار و 714 واحد رس��ید و 
در آخری��ن روز معامات��ی با 
ع��دد 77 ه��زار و 975 واحد 
به کار خود پایان داد.در هفته 
بازار اول نیز  گذشته شاخص 
با 0.9 درصد و ش��اخص بازار 
دوم ب��ا 0.7درص��د کاه��ش 
نس��بت به هفت��ه قبل مواجه 
شدند.در پنج روز کاری هفته 
گذش��ته ارزش کل معامات 
اوراق بهادار به 9477 میلیارد 
ری��ال بالغ ش��د ک��ه افزایش 
9 درصدی را نش��ان می دهد.

اطاع��ات دریافت��ی از بورس 
اوراق به��ادار ته��ران نش��ان 
می ده��د ط��ی هفت��ه ای که 
گذشت تعداد 5757 میلیون 
ان��واع اوراق بهادار در بیش از 
335 هزار دفعه مورد معامله 
ق��رار گرف��ت که ب��ه ترتیب 
31 درصد و 33 درصد افزایش 

را تجربه کرد.همچنین تعداد 
یک میلیون برگه اوراق بدهی 
ب��ه ارزش 993 میلیارد ریال 
معامل��ه ش��د ک��ه 59 درصد 
کاهش را نش��ان می دهد.این 
درحالی اس��ت که تعداد 37 
صندوق های  از  واحد  میلیون 
س��رمایه گذاری قاب��ل معامله 
در ب��ورس ته��ران ب��ه ارزش 
کل بی��ش از 387 میلی��ارد 
ریال مورد معامله قرار گرفت 
و ب��ه ترتیب ب��ا 87 درصد و 

94 درصد افزایش همراه شد.

رشد 12 واحدی شاخص 
کل فرابورس

شاخص کل فرابورس ایران 
در روز انتهای هفته گذش��ته 
واح��دی   849 ارتف��اع  در 
ق��رار گرف��ت و در مقایس��ه 
با آخری��ن روز هفت��ه قبل تر 
از آن ب��ا 12 واح��د افزای��ش 
مواجه شد.در هفته معاماتی 
بهمن م��اه،   15 ب��ه  منته��ی 
شدن    دست به دس��ت   ش��اهد 
 895 میلی��ون ورقه به ارزش 
8 هزار و 16 میلیارد ریال در 
116 هزار نوبت دادوس��تد در 
بازارهای ش��ش گانه فرابورس 
بودی��م؛ به گون��ه ای که ارزش 
ای��ن معام��ات به  و حج��م 
ترتیب با یک درصد افزایش و          
هم��راه  کاه��ش  18 درص��د 
شدند.مقایس��ه بازار س��هام با 
مجم��وع بازاره��ای فرابورس 
ایران نشان می دهد 97 درصد 
از  34 درص��دی  و  حج��م  از 
فرابورس  معامات  کل  ارزش 

در اختی��ار بازار س��هام بوده 
اس��ت.حجم و ارزش بازار اول 
نس��بت ب��ه هفته پی��ش نیز، 
حدود 19 درصد افزایش یافته 
و در مقابل بازار دوم به ترتیب 
30 و 24 درص��د افت حجم و 

ارزش را به خود دید.

رشد چشمگیر ارزش 
SME معامالت بازار

رص��د نق��ل و انتقال ه��ای 
ب��ازار  در  صورت گرفت��ه 
و  کوچ��ک  ش��رکت های 
متوس��ط نیز حاکی از رش��د 
و      95  ارزش  113 درص��دی 
معام��ات  حج��م    درص��دی 
این بازار در مقایس��ه با هفته 
 8 ب��ه  منته��ی  معامات��ی 
بهمن م��اه اس��ت و در 5 روز 
معاماتی ای��ن هفته، 3 هزار 
ورق��ه ب��ه ارزش 16 میلیارد 
ریال توس��ط س��رمایه گذاران 
حقوق��ی و نه��ادی در ب��ازار 
دست به دس��ت   SME
بده��ی،  اس��ت.اوراق  ش��ده 
س��رمایه گذاری  صندوق های 
و   )ETF( معامل��ه   قاب��ل 
اوراق تس��هیات مس��کن به 
ترتی��ب حدود 5 ه��زار، 222 
و 263 میلیارد ریال از ارزش 
معامات ب��ازار ابزارهای نوین 
مال��ی را در اختیار داش��تند 
به  نس��بت  ارزش ETFه��ا  و 
هفته قبل با رشد 40 درصدی 
مواج��ه ش��د.به ای��ن ترتیب 
بازار ابزاره��ای نوین مالی در 
مجموع میزبان دادوس��تد 22 
میلیون ورقه ب��ه ارزش بیش 

از 5 ه��زار میلی��ارد ریال در 
24 ه��زار دفعه معاماتی بود.

همچنین در تاریخ 10 بهمن 
ماه شاهد گشایش نماد اسناد 
خزان��ه کوتاه مدت ک��ه تاریخ 
سررس��ید آنها نوزدهم همین 
م��اه اس��ت، بودیم.ع��اوه بر 
این عرضه اولیه اس��ناد خزانه 
در نم��اد »اخ��زا111« نیز در 
همین تاریخ در بازار ابزارهای 

نوین مالی انجام شد.

سهم 42 درصدی بازار دوم 
از ارزش معامالت 

در آخری��ن روز معامات��ی 
هفته گذشته، بازار دوم با سهم 
42 درصدی، بیش��ترین ارزش 
را در میان بازارهای فرابورس 
ایران به خ��ود اختصاص داد 
و ب��ازار پای��ه، اوراق بدهی و 
ب��ازار اول ب��ه ترتیب 26، 20 
و 9 درص��د در رده های بعدی 
ایستادند.در هفته ای که پشت 
ارزش  س��ر گذاش��تیم، رصد 
معام��ات خ��رد بازار س��هام 
)ش��امل بازاره��ای اول، دوم، 
پای��ه و SME( ب��ه تفکی��ک 
گروه ه��ای صنع��ت، نش��انگر 
س��هم 21 درصدی پیمانکاری 
صنعتی از ارزش کل معامات 
اس��ت و در ادام��ه محصوالت 
غذایی و آشامیدنی به جز قند 
و ش��کر، س��اخت محصوالت 
س��رمایه گذاری ها،  فل��زی، 
و  ام��اک  انبوه س��ازی، 
محص��والت  و  مس��تغات 
ش��یمیایی در رده های دوم تا 

ششم قرار گرفته اند.

بازار بورس تهران از روز شنبه تا چهارشنبه 
هر هفته فعال است. از این رو ابتدای هر هفته، 
تحلیل هفتگی ارائه می شود. این تحلیل بیشتر 
جنبه اطاع رسانی و آموزش دارد.  تصمیمات 
لحظه ای ترامپ، اخذ مالیات از س��هامداران، 
س��ود اوراق خزان��ه              25 درص��دی، 
بازگشایی نماد بانک تجارت، عرضه نمادهای 
خودروی��ی، بدهی میلی��اردی دولت، قیمت 
ارز داخلی و رش��د انس جهانی طا از جمله 
عواملی هس��تند که در صورت عدم مدیریت 
صحیح شاخص کل را به پایین تر از 77 هزار 
واحد سوق می دهند. در این میان حال صنایع 

معدنی، فوالدی و پتروشیمی خوب است که 
این ح��ال خوش به لطف تغییر بهای جهانی 
کاالس��ت. انتظار می رود بهای مس و روی در 

سال 2017 تا 20 درصد رشد یابد. 

تحلیل هفته پیش رو... 
بررس��ی اولیه بودجه سال 96 حکایت از 
تورم 10 درصدی برای س��ال آینده دارد اما 
با رش��د نقدینگی تا مرز 25 درصد می توان 

انتظار داش��ت که تورم در س��ال آینده در 
محدوده 10 تا 20 درصد در نوس��ان باشد. 
ای��ن میزان تورم در نگاه اول س��بب رش��د 
قیمتی بازار بورس خواهد شد اما اگر با رشد 
بنیادی صنایع مربوطه همراه نباشد جز سود 
مقطعی و ضربه س��نگین بر اقتصاد نتیجه 
دیگری نخواهد داشت.  در این هفته کماکان 
س��ه صنعت معدنی، پتروشیمی و فوالدی 
خریدوفروش س��ودآوری خواهند داش��ت 
به طوری که بازدهی برخی از ش��رکت های 
این س��ه صنعت بی��ش از 650 درصد بوده 
است.  طبق دیدگاه بانک جهانی پیش بینی 
می ش��ود که قیمت نفت در سال 2017 به 

بیش از 55 دالر برسد.  

تحلیل هفتگی بازار بورس تهران

در پی زیان سهامداران نمادهای بانکی رقم می خورد

فرار نقدینگی از بازار سهام
بورس کاالخبر

یک هفته با بورس کاال
طی هفته گذشته رویدادها و اظهار نظرهای مختلفی 
پیرام��ون ب��ورس کاالی ای��ران اتفاق افتاد ک��ه در این 

گزارش نگاهی داریم به مهم ترین آن رویدادها. 

تامین مالی معادن کوچک و متوسط
به گزارش بورس کاالی ایران، رئیس هیأت عامل سازمان 
توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
در گفت و گویی طی هفته گذش��ته نقش بورس کاال را در 
تامین مالی بنگاه ها مهم عنوان کرد و گفت: بورس کاال قادر 
خواه��د بود به معادن کوچک و متوس��ط و تولیدکنندگان 
خ��رد در تامین مالی کمک کند. همچنی��ن این بورس در 
توازن بخشیدن به عرضه و تقاضا، شفافیت قیمت، حمایت 
از تولیدکننده و در نهایت اقتصاد کاالهای مختلف در کشور 
یاری می رس��اند. مهدی کرباس��یان در ادامه افزود: سازمان 
ایمی��درو از راه اندازی بورس کاال و به وی��ژه بورس کاالهای 
غیر کشاورزی حمایت کرد؛ بنابراین از طرف سازمان ایمیدرو 
اصرار بر این اس��ت که بورس کاال باید با قدرت بیش��تر در 
زمینه عرض��ه و تقاضای محصوالت معدنی به فعالیت خود 
ادامه دهد. همچنین نکته ای که در این میان وجود دارد این 
است که بورس کاال قادر خواهد بود به بخش معادن کوچک 

و تولیدکنندگان خرد در تامین مالی کمک کند. 

انعکاس مطلوب بازار سرمایه در برنامه ششم توسعه
صبحان��ه کاری کانون نهادهای س��رمایه گذاری دوش��نبه 
گذش��ته تحت عنوان بودجه سال 96 و انتظارات بازار سرمایه 
از مجلس ش��ورای اس��امی درباره الیحه آن با حضور رئیس 
کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��امی و جمعی از 
مدیران عامل نهادهای مالی و فعالین بازار سرمایه برگزار شد. 
در ابتدای این نشس��ت محمد رضا پور ابراهیمی با بیان اینکه 
بودجه سال 96 بر مبنای برنامه ششم توسعه و سیاست های 
کلی آن تدوین شده است ،عنوان کرد: برنامه ششم توسعه به 
صحن علن��ی آمده و حدود 140 ماده از آن تصویب ش��ده و 
بازار س��رمایه در این برنامه به خوبی دیده شده است، بنابر این 
از آنجا که بورس یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور 
اس��ت در برنامه ششم توسعه بازار سرمایه به ویژه حوزه بورس 
کاال و اوراق بدهی اقدامات گسترده ای پیش بینی شده است. 

راه اندازی بورس زعفران 
مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران طی هفته گذش��ته از 
راه اندازی بورس زعفران تا پایان دهه فجر خبر داد و گفت: 
ایران بزرگ ترین تولید کننده زعفران است و از آنجا که این 
بازار در کشور ما مبتنی بر خرده فروشی است باید منسجم 
و از استانداردهای روز بهره مند شود تا محصول زعفران را 
در قالب های بهتری به بازارهای جهانی عرضه کنیم. حامد 
سلطانی نژاد گفت: معامات گواهی سپرده زعفران تا پایان 
ده��ه فجر با همکاری تعاونی روس��تایی و تولید کنندگان 

زعفران در خراسان آغاز می شود. 

حذف دالالن کشاورزی با تقویت بورس کاال
از سویی نماینده مردم شهر بابک در مجلس طی هفته 
گذشته در رابطه با حذف دالالن از بورس کاال گفت: حذف 
دالالن و واس��طه گران غیرض��روری، بدون ش��ک موجب 
افزایش قیمت خرید از کش��اورزان و کاهش قیمت فروش 
به خانوارها خواهد ش��د. علی اس��دی کرم در ادامه افزود: 
همچنی��ن تقویت بورس کاال موجب آن خواهد ش��د که 
تعاونی ها بتوانند در فضایی ش��فاف محصوالت خود را به 

خریداران عمده واقعی و نه دالالن، عرضه کنند. 

تالش دولت برای ورود بنگاه های کوچک اقتصادی 
به بورس کاال

مع��اون وزی��ر و رئی��س هیأت مدی��ره و مدیرعام��ل 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران نیز 
ط��ی هفته اخی��ر از تاش دولت ب��رای ورود بنگاه های 
کوچک به بازارهای سرمایه و بورس کاال خبر داد. علی 
یزدانی در مراس��م افتتاح واحد تولیدی واقع در شهرک 
صنعتی اشتهارد که سه شنبه گذشته برگزار شد، ضمن 
گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر، اظهار کرد: ورود به بورس 
کاال یک��ی از اقدام��ات مهمی ب��ود تا بنگاه ه��ا بتوانند 

محصوالت خود را در این بورس ارائه دهند. 

استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه برای تامین 
مالی بخش کشاورزی

مدیرعامل بانک کش��اورزی طی هفته اخیر و در جمع 
خبرنگاران، فعالیت های بانک کشاورزی در ماه های گذشته 
را برشمرد و اعام کرد: بانک کشاورزی یکی از موفق ترین 
کارگزاری ه��ا را در بازار س��رمایه دارد و در بورس کاال هم 
بسیار فعال است. مرتضی ش��هیدزاده ادامه داد: در بورس 
کاال در زمینه خریدوفروش محصوالتی مثل ذرت، ش��کر، 

کشمش و زعفران فعالیت گسترده ای داریم. 

بهبود اوضاع صنایع کوچک با ورود به بورس کاال
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی 
هفت��ه اخیر از ص��ادرات     6 میلیون دالری کاال از صنایع 
کوچ��ک این اس��تان خبر داد. س��یاوش وحدت در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اینکه بیشتر این کاالهای صادر شده 
شامل پاستیک و فرش بوده است، گفت: میزان صادرات 
کاال از س��وی صنایع کوچک این اس��تان طی سال جاری 
نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته افزایش داشته است 
و حض��ور صنایع کوچک در بورس کاال موجب می ش��ود 
تولیدکنندگان بتوانند خرید مواد اولیه، بازاریابی و فروش 

محصوالت کاالهای خود را راحت تر انجام دهند. 

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

دستورالعمل و جزئیات پرداخت 
تسهیالت ۴۰ میلیونی مسکن مهر 

در شعب بانک مسکن
بان��ک مس��کن پ��س از تش��کیل چند جلس��ه با 
مس��ئوالن بانک مرکزی و وزارت راه و شهرس��ازی، 
تس��هیالت  پرداخ��ت  جزئی��ات  و   دس��تورالعمل 
۴۰ میلیونی مس��کن مهر را به کلیه ش��عب سراسر 

کشور ابالغ کرد. 
به گ��زارش فارس، بانک مرکزی برای تس��هیل در 
تکمیل پروژه های نیمه تمام و فروش اقس��اطی نشده 
تس��هیالت مس��کن مهر، چارچوب ضوابط و مقررات 
پرداخ��ت تس��هیالت ۴۰ میلیونی مس��کن مهر را به 
بانک های عامل ابالغ کرد و روز چهارش��نبه 13بهمن 
جزئی��ات پرداخت این تس��هیالت را به کلیه ش��عب 
ابالغ کرد.  بنا بر این گزارش، بانک مس��کن، یکی از 
بانک های عامل که بیشترین سهم را در پرداخت این 
تس��هیالت برعهده دارد، دس��تورالعمل را چهارشنبه 
13 بهم��ن به کلیه ش��عب خود ابالغ و براس��اس آن 
مقرر ش��د تا به 39۰ هزار واحد مس��کونی تسهیالت 

۴۰ میلیون تومانی اعطا کند. 
در متن نامه ابالغیه آمده است: 

ضمن ایفاد تصویرنامه ش��ماره 3۴2659/95 مورخ 
28/ 1۰/ 95 بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ایران 
مبنی بر »افزایش س��قف فردی تسهیالت مسکن مهر 
از 3۰۰ �  ۴۰۰ میلیون ریال جهت تس��ریع در تکمیل 
پروژه ه��ای نیمه تمام و فروش اقس��اطی نش��ده طرح 
مزبور به تش��خیص و تایید بانک عامل«، خواهش��مند 
است با رعایت موارد ذیل و چارچوب ضوابط و مقررات 
ذی ربط نس��بت به پرداخت تس��هیالت موضوعه اقدام 

فرمایند. 
ب��ه منظور تس��هیل و تس��ریع در رون��د تکمیل 
پروژه ه��ای و ایجاد انگی��زه الزم، چنانچه پروژ ه های 
دارای پیش��رفت فیزیکی 5۰ درص��د، فعال و دارای 
متقاضی موثر باش��د الزم اس��ت نس��بت به تشکیل 
پرونده و ارس��ال قرارداد به دفتر اس��ناد رس��می به 
منظور ثبت قرارداد اق��دام تا پس از حصول حداقل 
پیش��رفت فیزیکی 6۰ درصد، سهم الش��رکه متعلقه 
به تناس��ب بیش��تر فیزیکی حاصله طبق مقررات و 

ضوابط ذی ربط پرداخت گردد. 
2-در خص��وص پرداخ��ت تس��هیالت متمم طرح 
مس��کن مهر از 25۰ به 3۰۰ میلی��ون ریال، چنانچه 
پروژه ه��ای دارای پیش��رفت فیزیکی ۴۰ درصد فعال 
نیز باش��د الزم است نس��بت به انعقاد قرارداد متمم 
اقدام تا پس از حصول پیش��رفت فیزیکی 5۰ درصد، 
پرداخت مراحل سهم الشرکه که تسهیالت به تناسب 
پیش��رفت حاصله طب��ق مق��ررات و ضوابط ذی  ربط 
انج��ام گیرد بدیهی اس��ت افزایش س��قف از 3۰۰ به 
۴۰۰ میلیون ریال در این پروژه ها به ش��رح بند یک 

می باشد. 
3- تایی��د فعال بودن پروژه توس��ط ارزیاب بانک 

الزامی می باشد. 
۴- طبق ضوابط و مقررات ابالغی در افزایش سقف 
فردی تس��هیالتی به شرح فوق، صدور معرفی نامه از 
نهاد ذی رب��ط مبنی بر معرفی پروژه ه��ا )اعم از نام 
پ��روژه، تعداد واحد پروژه و. . .( هنگام انعقاد قرارداد 

تسهیالت متمم ابالغی الزامی می باشد. 
5-در خص��وص پروژه های��ی که دارای پیش��رفت 
فیزیک��ی نامتوازن می  باش��د )نامه عمومی ش��ماره 
7۴87/9/55 م��ورخ 9۴/1۰/15 ب��ا موضوع تفکیک 
پروژه های مش��ارکت مدنی مس��کن مه��ر( اعطای 
تس��هیالت متمم صرف��ا در صورت تعیی��ن تکلیف 
کل پ��روژه در چارچوب ضواب��ط و مقررات ذی ربط 

امکان پذیر می باشد. 
6- ب��ا توجه به اب��الغ مصوبه افزایش س��قف فردی 
تس��هیالت مس��کن مه��ر از 3۰۰ ب��ه ۴۰۰ میلی��ون 
ریال، س��قف ف��ردی معرفی نامه صادره از س��وی نهاد 
 ذی ص��الح ب��ه ازای ه��ر واح��د یکصد میلی��ون ریال

 )1۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال( و طی یک قرارداد متمم می باشد. 
بر این اس��اس، تمامی معرفی نامه ه��ای صادره از 
س��وی نهاد صدور بابت تس��هیالت متمم تا مرحله 
انعقاد قرارداد صرفا ۴5 روز کاری معتبر خواهند بود. 

جزئیات ساخت ۳ شهر جدید در 
تهران و سواحل جنوب ایران

معاون وزیر راه و شهرس��ازی از سپری شدن مراحل 
مطالعاتی ساخت سه شهر جدید »تیس«، »کوشک« 
و »خوارزمی« خبر داد و گفت: مراحل اجرایی ساخت 
این سه شهر جدید، در آینده نزدیک آغاز می شود.  به 
گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، محسن 
نریمان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت 
عمران شهرهای جدید، گفت: احداث نسل نو شهرهای 
جدید در حال مطالعه اس��ت و براساس برنامه شرکت 
عمران ش��هرهای جدید، قرار اس��ت 13 شهر به دیگر 

شهرهای جدید اضافه شود. 
مدیرعامل شرکت عمران ش��هرهای جدید، ادامه 
داد: مطالع��ات تخصص��ی ش��هرها دارای مراح��ل 
متعددی اس��ت، ام��ا در این میان مراح��ل مطالعه 
ش��هر جدید »تیس« و دریافت مصوبه شورای عالی 
شهرسازی برای ساخت آن، سریع تر از سایر شهرها 

انجام شده است. 
وی اظهار داش��ت: س��اخت س��ه ش��هر »تیس«، 
»کوش��ک« و ش��هر جدید »خوارزم��ی« در اولویت 

برنامه های شرکت عمران شهرهای جدید است. 
نریم��ان گفت: امیدواریم هر چه س��ریع تر فعالیت 
اجرایی س��اخت این شهرها آغاز شود و کار مطالعاتی 
آن به اتمام برسد.   مدیرعامل شرکت عمران شهرهای 
جدی��د، ادام��ه داد: برای احداث هر ش��هر جدید، در 
گام اول بای��د مطالعات تخصصی س��اخت آن انجام و 
س��پس، مصوبه شورای عالی شهرس��ازی و معماری 
دریافت ش��ود و در مرحله بعدی، هماهنگی های الزم 
برای ساخت این شهرها با مقامات استانی انجام شود.  
وی به مهر گفت: شهر جدید »تیس« در کنار دریای  
عمان، شهر جدید »کوشک« در شهرستان بندر لنگه 
و ش��هر جدی��د »خوارزمی« در جنوب ش��رقی تهران 

ساخته می شوند. 

 قرارداد بویینگ با فرمان ترامپ
لغو نمی شود

وزیر راه و شهرسازی از افتتاح پروژه های متعددی 
 در حوزه ه��ای مس��کن، حمل و نقل ریل��ی، هوایی،

 آزاد راه ها و نوسازی ناوگان خبر داد و گفت: قرارداد 
ب��ا بویین��گ یک ق��رارداد تجاری اس��ت و با فرمان 

رئیس جمهوری آمریکا لغو نمی شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، عب��اس آخون��دی از افتتاح 
پروژه های متعددی در حوزه های مسکن، حمل و نقل 
ریل��ی، هوایی، آزادراه ها و نوس��ازی ناوگان خبر داد 
و گف��ت: 8۰ هزار واحد مس��کن مهر به بهره برداری 

می رسد. 
وی در جمع خبرنگاران گفت: همچنین طرح های 
حمل و نقل ریلی، آزادراه ها و نوس��ازی ناوگان هوایی 
ک��ه دو فرون��د هواپیمای دیگ��ر نیز در اس��فندماه 
س��ال جاری به کش��ور وارد خواهد ش��د، جزو این 

طرح هاست. 
وی ادام��ه داد: در حوزه ریل��ی چهار خطه کردن 
مس��یر ته��ران- کرج و س��ه خطه ک��ردن تهران به 

گرمسار از دیگر پروژه های این ایام است. 
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در حوزه جاده ای 
نیز در اس��تان ها پروژه های متع��ددی افتتاح خواهد 
ش��د و 2۰۰ کیلومتر پ��روژه جاده ای در خراس��ان 

جنوبی به بهره برداری خواهد رسید. 
آخون��دی در خصوص حضور هیأت فرانس��وی و 
تفاهمات صورت گرفت��ه نیز گفت: عمده پیگیری ها 
با این هیأت مربوط به توافقات قبلی بوده است و در 
زمینه موضوع سرمایه گذاری فرانسه به کمک ایران، 

تبادل نظر شد. 
 وی اف��زود: فراخوانی ب��ه منظور ایج��اد ترمینال

 25 میلیون نف��ری در فرودگاه امام خمینی )ره( از 
یک ماه گذش��ته صورت گرفت. کش��ورهای مختلف 
ش��رکت کردند که کار به بهترین پیش��نهاد واگذار 

خواهد شد. 
وی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته شده 
اس��ت در پی فرمان ترامپ، ممکن اس��ت قرارداد با 
بویینگ لغو شود، گفت: خیر چنین اتفاقی نمی افتد، 

چرا که این یک قرارداد تجاری است. 
براساس اعالم وزارت راه و شهرسازی، در روزهای 
 اخی��ر برخی منابع خب��ری از احتمال لغ��و قرارداد

 ایران ایر با ش��رکت آمریکایی بویینگ جهت خرید 
1۰۰ هواپیم��ا به دلیل مغایرت با برخی دس��تورات 

اجرایی رئیس جمهور جدید آمریکا سخن گفته اند.

مذاکره با یک شرکت فرانسوی برای 
سرمایه گذاری در  فرودگاه مشهد

قائم مقام ش��رکت فرودگاه ها و ناوب��ری هوایی ایران 
توسعه فرودگاه مهرآباد را به دلیل محاصره آن از سوی 
شهر ، سخت و بحرانی خواند و گفت: همین مشکل را 
در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد داریم که با صرف 
اعتب��ار 18۰ میلیارد تومانی در صدد خارج س��ازی این 

فرودگاه از بن بست هستیم. 
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
حسین اسفندیاری، قائم مقام شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران، با اش��اره به بازدید ش��رکت وینسی فرانسه 
از فرودگاه ش��هید بهش��تی اصفهان و همچنین شهید 
هاش��می نژاد مشهد از ادامه مذاکرات با این شرکت برای 
انجام طرح های توسعه ای در دو فرودگاه بین المللی کشور 
خبر داد و گفت: ش��رکت وینس��ی فرانسه از بزرگ ترین 
ش��رکت های هلدینگی زیرس��اختی در دنیاس��ت که با 
2۰۰ هزارنفر نیروی خاص تاکنون در ساخت پروژه های 

فرودگاهی  3۴ کشور جهان مشارکت داشته است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه دو ام��کان را ب��رای همکاری با 
این ش��رکت در نظر گرفته ایم، گفت: نخست فرودگاه 
مشهد اس��ت که مذاکرات ما برای ساخت ترمینال در 
این فرودگاه با ش��تاب ادامه دارد و دومین فرودگاه نیز 
فرودگاه اصفهان بوده اس��ت ک��ه در حال پیگیری آن 
هستیم. در حال حاضر به دنبال آن هستیم تا نخست 
پروژه مش��هد به نتیجه برسد و در مرحله بعدی سراغ 

فرودگاه شهیدبهشتی اصفهان نیز خواهیم رفت. 
وی ادامه داد: براس��اس این پروژه ۴3 هزارمترمربع 
ترمینال خارجی و 25 هزارمترمربع ترمینال داخلی به 
فضای فرودگاه مشهد اضافه می شود که با استانداردهای 

روز بین المللی احداث خواهد شد. 
به گفته  اسفندیاری، این شرکت فرانسوی مقید است 
تا از معماری داخلی ایران و المان های فرهنگی داخلی 
در طراحی اولیه ترمینال های هر دو ش��هر مش��هد و 

اصفهان استفاده کند. 
اس��فندیاری با بیان اینکه هم زمان با توسعه فضای 
ترمینالی به همان نسبت نیز باید اپرون فرودگاه توسعه 
 BOT یابد، گفت: مدل س��رمایه گذاری نیز به صورت
)س��اخت، بهره برداری و واگذاری( اس��ت و در هنگام 
ساخت تا مرحله بهره برداری نیز نیروهای ایرانی در کنار 

نیروهای شرکت فرانسوی برای آموزش خواهند بود. 
قائ��م مقام ش��رکت فرودگاه ها و ناوب��ری هوایی ایران 
همچنین از برنامه های بلندمدت برای گس��ترش و رفع 
مشکالت فرودگاه مشهد خبر داد و گفت: ما برای اینکه 
فرودگاه مشهد را از حالت بن بست خارج کنیم در حدود 
18۰ میلیاردتومان بودج��ه تعریف کرده ایم که در هیچ 
یک از فرودگاه های کش��ور چنین بودجه ای لحاظ نشده 
است.  وی با بیان اینکه انتخاب مشهد به عنوان پایتخت 
فرهنگ اس��المی در س��ال 2۰17 همه را بسیج کرد تا 
این مشکل را حل کنند، گفت: به دلیل توسعه نامتوازن 
شهرها با مشکل بزرگی به اسم بن بست فرودگاهی مواجه 
هستیم. سال هاس��ت فرودگاه مشهد به سمت بن بست 
ش��دن می رود. یعنی ش��هر توس��عه پیدا کرده، فرودگاه 
محصور ش��ده و راه دسترس��ی به آن کم اس��ت. همین 

مشکل را در فرودگاه مهرآباد نیز داریم. 
وی با توضیح اینکه در س��ال های گذش��ته فرودگاه 
مهرآباد خارج از ش��هر بود و توس��عه نامتوازن شهری 
موجب حصر این فرودگاه ش��ده است، گفت: محاصره 
فرودگاه از س��وی ش��هرها امکان توسعه را از ما گرفته 
است. بن بست فرودگاه مشهد از دو ضلع سبب کاهش 
ایمنی و نشس��ت و برخاست ها ش��ده است و محاصره 
فرودگاه ها از س��وی ش��هرها ظرفیت فرودگاه ها را به 

بن بست رسانده است. 

عمران

 
در  بس��یاری  »جمعی��ت 
ته��ران  مرک��زی  بافت ه��ای 
و مراک��ز اس��تان ها زندگ��ی 
لح��اظ  از  ک��ه  می کنن��د 
واحده��ای  خدمات رس��انی 
مس��کونی و معاب��ر وضعی��ت 
مطلوبی ندارن��د که باید برای 
ایج��اد ش��رایط مطل��وب در 
ای��ن مناط��ق برنام��ه کاملی 
اج��را ش��ود، چرا ک��ه در این 
محدودیت هایی  ب��ا  مناط��ق 
چون ل��زوم حفاظ��ت از آثار 
تاریخ��ی و... مواجه ایم. وزارت 
راه و شهرس��ازی 27۰ محله 
با چنی��ن ش��رایطی در نقاط 
است  کرده  شناسایی  مختلف 
و ب��ا رویک��رد بازآفرینی برای 
ایجاد ش��رایط مطلوب در این 

مناطق برنامه دارد.« 
ای��ن اصلی تری��ن صحب��ت 
مع��اون اول رئی��س جمه��ور 
در جری��ان بازدیدش از پروژه 
س��یروس به حس��اب می آید؛ 
طرحی که از چند س��ال قبل 
به عنوان نمونه ای از بازس��ازی 
بافت های فرسوده کلید خورد 
به عن��وان  می توان��د  ح��اال  و 
الگویی جدی برای س��ال های 
آین��ده در دس��تور کار ق��رار 
گی��رد، مس��ئله ای که ش��اید 
گره های به وجود آمده بر سر 
راه نوسازی بافت های فرسوده 

را باز کند. 
در طول س��ال های گذشته 
یک��ی از اصلی ترین مس��ائلی 
بازار مس��کن به عنوان  که در 

اولویت��ی جدی مط��رح بوده 
شهرس��ازی  و  راه  وزارت  و 
نس��بت به پیگیری جدی آن 
تأکید ک��رده بحث نوس��ازی 
بافت های فرسوده است. طبق 
برآوردهای صورت گرفته چند 
میلیون ایرانی همچنان به طور 
رس��می در بافت های فرسوده 
رفاهی  نامطل��وب  ش��رایط  و 
زندگ��ی می کنن��د و این امر 
در کنار مش��کالت اقتصادی، 
ناهنجاری ه��ای  می توان��د 
فرهنگی قاب��ل توجهی را نیز 

به وجود آورد. 
ج��دای از تهدیدهای��ی که 
آن  ب��ا  فرس��وده  بافت ه��ای 
آنها  از  می توان  روبه روهستند 
به عن��وان ی��ک فرصت جدی 
نی��ز یاد کرد، زیرا از یک س��و 
ش��هرهای ب��زرگ با مش��کل 
زمین برای ساخت و س��ازهای 
جدی��د مواجهند و از س��وی 
ب��ه  مهاج��رت  دیگ��ر س��یر 
کالنش��هرها متوقف نش��ده تا 
عمال راه��ی جز اس��تفاده از 
بافت های فرس��وده  ظرفی��ت 

باقی نماند. 
در چنین چارچوبی بود که 
دولت یازدهم از همان ماه های 
ابتدایی نسبت به نوسازی این 
بافت ها اع��الم آمادگی کرد و 
در یکی از نخس��تین اقدامات 
تس��هیالت نوس��ازی افزایش 
یاف��ت. با ای��ن وج��ود اما به 
نظ��ر می رس��د در صورتی که 
ای��ن واحده��ا در قال��ب یک 
طرح کل��ی با هدف س��اخت 
مجتمع های مس��کونی به هم 

پیوس��ته ساخته نش��وند، کار 
دش��وار خواهد بود؛ موضوعی 
که در محله س��یروس تهران 
اجرایی ش��ده و ح��اال به نظر 
به  نس��بت  می رس��د دول��ت 
تکرار این م��دل با دید مثبت 

بیشتری می نگرد. 
عدم یکپارچگی 

اصلی ترین معضل 
بافت های فرسوده

عض��و هیأت مدی��ره انجمن 
اس��ت  معتق��د  انبوه س��ازان 
هرچند ارائه تس��هیالت برای 
مسکونی  واحدهای  نوس��ازی 
بخشی  در  می تواند  فرس��وده 
اثر گ��ذار باش��د،اما ب��رای به 
مدل های��ی  آوردن  وج��ود 
طرح های  پیگی��ری  کارآم��د 
ش��بیه ب��ه منطقه س��یروس 
ته��ران بیش��ترین اهمیت را 

خواهد داشت. 
ای��رج رهب��ر در گفت وگ��و 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« تأکید 
اقتصادی  هزینه ه��ای  ک��رد: 
ک��ه باالی��ی  اجتماع��ی   و 

 باقی ماند بافت های فرس��وده 
به همراه خواهند داشت باعث 
ش��ده هیچ تردی��دی در لزوم 
نوسازی آنها باقی نماند، با این 
وجود اما در این مس��یر هنوز 
دش��واری هایی وجود دارد که 
باید قبل از اجرا فکری جدی 

به حال آنها کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه نمونه 
س��یروس می تواند یک روش 
قاب��ل ات��کا در این بازس��ازی 
به حس��اب آید، تأکی��د کرد: 
در ای��ن مدل بخش��ی از بافت 

ب��ه  منطق��ه  ی��ک  فرس��وده 
انبوه س��از واگذار ش��د تا طبق 
نقش��ه و برنامه هایی که وجود 
دارد کار س��اخت آنه��ا انجام 
شود. برای اجرای این طرح در 
دیگر مناطق باید روشی شبیه 
به این به کار بس��ته شود، اما 
متأس��فانه در عمل کار سخت 
است. اگر تنها بخش کوچکی 
فرس��وده  بافت های  مالکان  از 
نس��بت به فروش یا واگذاری 
ام��الک خود مقاوم��ت کنند، 
اج��رای طرح های  ب��رای  کار 
کالن س��خت خواه��د ش��د و 
در کنار آن این اطمینان باید 
برای ساکنان به وجود آید، که 
پس از مدت��ی واحدهای خود 
را با کیفیت بیش��تری تحویل 
خواهن��د گرفت. اگ��ر بتوان با 
اعتماد  ای��ن  نمونه س��یروس 
را ب��ه وجود آورد ک��ه نتیجه 
قابل دفاع است، کار در آینده 

آسان تر خواهد شد. 
ایمان معصومی کارش��ناس 
و فع��ال بازار مس��کن نیز در 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
تأکی��د کرد: آنچه بیش��ترین 
اهمی��ت را در بحث نوس��ازی 
بافت های فرس��وده دارد بحث 
تغیی��ر در چگونگ��ی فعالیت 
ب��ازار مس��کن ای��ران اس��ت. 
تاکن��ون این ب��ازار این گونه 
پیش رفته که ساکنان، زمین 
خود را یا شخصا یا با واگذاری 
ب��ه ی��ک س��رمایه گذار خرد، 
خبری  و  می کردند  نوس��ازی 
از حض��ور انبوه س��ازان نبوده 

است. 

به گفته وی، از سوی دیگر 
با توجه به آس��یب پذیر بودن 
قش��ر س��اکن در بافت ه��ای 
فرسوده آنها در عمل بسیار با 
احتی��اط عمل می کنند و نیاز 
به اعتماد س��ازی در واگذاری 

زمین های شان دارند. 
ای��ن کارش��ناس ادامه داد: 
در صورت��ی که با اس��تفاده از 
مدل هایی چون س��یروس کار 
ش��ود، در عمل آنچ��ه عرضه 
می شود مورد توجه مردم قرار 
گیرد و در بخش های مختلف 
انتخاب ه��ای گس��ترده ای در 
اختی��ار س��اکنان بافت ه��ای 
فرس��وده قرار گی��رد می توان 
از کارها  انتظار داشت بخشی 
با سرعت بیشتری دنبال شود 
ام��ا در غیر این صورت ش��اید 
باز هم اولویت جدی نوسازی 
بافت های فرسوده به آینده ای 

نامشخص موکول شود. 
وزیر راه و شهرس��ازی بارها 
نس��بت ب��ه آنچ��ه در ط��ول 
س��ال های گذشته در شهرهای 
ای��ران اتفاق افت��اده و منجر به 
از بی��ن رفت��ن هویت ش��هری 
ش��ده اس��ت انتقاد کرده و هر 
اق��دام جدیدی در ای��ن زمینه 
را من��وط به حف��ظ این هویت 
دانسته  اس��ت، مسئله ای که به 
نظر می رس��د با حف��ظ فضای 
نوس��ازی  و  س��نتی  بافت های 
بتوان  واحدهای مس��کونی آن 
الاق��ل بخش��ی از آن عملیاتی 
ک��رد، موضوع��ی که ب��ا طرح 
س��یروس کلید خورده و شاید 
در آینده نیز ب��ه همین منوال 

عض��و هیات مدی��ره س��ازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان 
تهران معتقد است هزینه تجهیز 
س��اختمان پالس��کو به سیستم 
خ��ودکار اع��الم و اطفای حریق 
دو صدم ساخت مجدد آن برای 

مالکان آن هزینه داشت. 
روز  روانش��ادنیا«  »مه��دی   
جمع��ه درگفت وگو با ایرنا افزود: 
هزینه تجهیز این س��اختمان به 
 2۰ حدود  ایمنی  سیس��تم های 
میلیارد ری��ال )2میلیارد تومان( 
ب��رآورد می ش��ود درحال��ی اگر 
مالکان بخواهند امروز همان بنا را 
در 17 طبقه و 3۰ هزارمترمربع 
زیربنا مجدد بسازند، باید حداقل 
8۰۰ میلیارد ریال )8۰ میلیارد 

تومان( هزینه ساخت بپردازند. 
وی یادآور ش��د: البته باید به 
این رقم اولیه، هزینه های جانبی 
ساخت و س��از نظیر صدور پروانه 

ساخت را نیز افزود. 
روانشادنیا در عین حال افزود: 
البته این ارقام ب��ه معنی ارزش 
تجاری امالک واقع در آن نیست 
بلکه این حادثه دس��تکم 6 هزار 
میلی��ارد ری��ال )6۰۰ میلی��ارد 
تومان( خس��ارت ملک��ی به بار 

آورد که قابل جبران نیست. 
عض��و هیات مدی��ره س��ازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان 

تهران با تاکید ب��ر اینکه ایمنی 
س��اختمان ها باید مقدم بر بیمه 
آنها باشد، اظهار داشت: درقانون 
نظام مهندس��ی بیم��ه تضمین 
کیفیت س��اخت پیش بینی شده 
است که بر مبنای آن باید اجزای 
سازه ها برای 1۰ سال، معماری و 
نما برای پنج س��ال و تاسیسات 
مکانیکی س��اختمان برای س��ه 
س��ال از زمان بهره برداری بیمه 

شوند. 
روانش��ادنیا تاکی��د کرد: طبق 
ای��ن قان��ون س��ازندگان مل��زم 
بهره ب��رداران  ب��رای  هس��تند 
شناس��نامه فن��ی و ملکی صادر 
کنند ک��ه این شناس��نامه برای 
بیم��ه در زمین��ه  ش��رکت های 
اط��الع از کیفیت س��اختمان و 
تعیین میزان حق بیمه و ریسک 

آن راهگشاست. 
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد 
اس��المی یادآور شد: از میان ۴۰ 
بالی طبیعی ش��ناخته شده در 
دنیا 31 ب��الی طبیعی در ایران 
وج��ود دارد و از ای��ن نظر رتبه 

ششم دنیا را داریم. 
ب��ه  توج��ه  ب��ا  اف��زود:  وی 
مخاطراتی ک��ه از جانب بالهای 
طبیعی برای س��ازه های کش��ور 
تضمی��ن  بیم��ه  دارد،  وج��ود 
کیفی��ت بحث جدی اس��ت که 

می تواند کیفیت ساخت و س��ازها 
را به ش��کلی درآورد که بیمه ها 
نیز بتوانند در ارائه پوش��ش های 

بیمه ای ورود کنند. 
عض��و هیات مدی��ره س��ازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان 
ته��ران گف��ت: عالوه ب��ر وجود 
مشکالت در کیفیت ساختمان ها 
و ایمن��ی آنه��ا، ام��روز به وی��ژه 
فرس��وده شهری  افت های  درب 
ب��ا آس��یب پذیری هایی مواج��ه 

هستیم. 
داد:  توضی��ح  روانش��ادنیا 
ای��ن آس��یب ها تنه��ا متوج��ه 
س��اختمان ها نیس��ت بلک��ه در 
ش��هری،  امدادرس��انی  توزی��ع 
اس��تحکامات بناها و نفوذپذیری 
بافت های فرس��وده نیز مس��ئله 
جدی داریم که امدادرس��انی را 
در زم��ان بروز بحران با مش��کل 

جدی روبه رو می کند. 
رئیس کمیس��یون مبحث دوم 
مقررات ملی س��اختمان سازمان 
نظام مهندس��ی استان تهران در 
ادام��ه گفت وگوی خ��ود با ایرنا 
تاکید ک��رد: در موضوع مدیریت 
بح��ران، رویک��رد ما به ش��کلی 
اس��ت که در هر بحرانی که رخ 
می دهد، دنبال حل آن هس��تیم 
درحال��ی که باید تالش ها بر این 
باش��د که حادثه رخ ندهد و اگر 

اتف��اق افت��اد، در جه��ت بهبود 
اوضاع حرکت کنیم. 

روانشادنیا پیشگیری، آمادگی، 
مقابل��ه و بازس��ازی را از ابع��اد 
مدیری��ت بح��ران ارزیاب��ی کرد 
و ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه مقررات 
مل��ی س��اختمان به هم��ه این 
اج��زا پرداخت��ه اس��ت، گف��ت: 
برای نمون��ه مبحث 21 مقررات 
مل��ی س��اختمان ب��ه موض��وع 
مبح��ث  در  و  پدافندغیرعام��ل 
برای  س��اختمان ها  مق��ررات   3
پیش بینی  از حری��ق  جلوگیری 

شده است. 
ای��ن دانش��یار رش��ته عمران 
دانش��گاه عل��وم تحقیق��ات، به 
مل��ی  مق��ررات   22 مبح��ث 
ساختمان اشاره کرد و گفت: این 
بخ��ش به نگه��داری و تعمیرات 
ساختمان ها اشاره دارد که کمتر 
مالکان  س��ازندگان،  توجه  مورد 
و دس��ت اندرکاران ساخت و ساز 

شهری قرار گرفته است. 
اینک��ه  ب��ه  پاس��خ  در  وی 
اصول��ی  مباح��ث  ای��ن  چ��را 
رعای��ت  ساختمان س��ازی  در 
نمی ش��ود، گفت: مق��ررات ملی 
ساختمان نیازمند شیوه نامه هایی 
است زیرا برای نمونه در مقررات 
به عنوان  فردی  ملی س��اختمان 
مس��ئول نگهداری س��اختمان و 

فردی به عنوان بازرس ساختمان 
پیش بینی شده است که به طور 
دوره ای وضعی��ت س��اختمان را 
از نظر ایمنی بررس��ی کنند که 
متاسفانه در اجرای اینها مشکل 

داریم. 
روانشادنیا درباره مدیریت بعد 
از بح��ران توضی��ح داد: یکی از 
مس��ائل در این بخش، راهبردها 
برای نجات افراد در زمانی است 
که آتش سوزی در ساختمان رخ 

می دهد. 
وی توضی��ح داد: در این موارد 
راه های زی��ادی در دنی��ا وجود 
دارد ک��ه ب��رای تحق��ق آن باید 
از قب��ل امکاناتی چون سیس��تم 
مس��یر فرار، آسانسور اضطراری 
و حت��ی ام��کان ف��رود بالگ��رد 

پیش بینی شده باشد. 
وی ادامه داد: در بحث اطفای 
حریق و حضور آتش نش��انان نیز 
پناه گیری  اتاق ه��ای  پیش بینی 
می توان��د از بروز برخی بحران ها 

جلوگیری کند. 
روانش��ادنیا تاکی��د ک��رد: اگر 
س��اختمان پالس��کو به سیستم 
خ��ودکار اع��الم و اطفای حریق 
مجهز بود، شاید در حادثه اخیر، 
به صورت خودکار خاموش  آتش 
می ش��د و کس��ی هم خب��ردار 

نمی شد. 

تجهیز پالسکو به سیستم اطفای حریق دو صدم ساخت مجدد آن هزینه داشت
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ابطال سفارشات خودرو از آمریکا، 
فقط به خاطر ترامپ

خبرها از لغو سفارش��ات خودرو از خودروس��ازان 
آمریکایی از سوی برخی کشور ها حکایت دارد و تنها 
دلیل این امر بازخوردی اس��ت که از سیاس��ت های 
رئی��س جمهم��ور جدید ای��االت متح��ده، »دونالد 
ترام��پ« و وضع محدودیت های گذاش��ته ش��ده از 

سوی او حاصل می شود. 
به گ��زارش خودروکار، دونالد ترامپ در تاریخ 20 
ژانویه به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور ایاالت 
متحده س��وگند ی��اد کرد و رس��ما فعالیت خود در 

سمت رئیس جمهور آمریکا را آغاز کرد. 
او کمی با رئیس جمهور های سابق آمریکا متفاوت 
اس��ت و در همین مدت اندک، تمام دنیا تحت تاثیر 
برنامه های او که بیش��تر محدودیت به دنبال داشته، 

قرار گرفته است. 
حال نیز ش��اهد واکنش دیگر کشور ها در پاسخ به 
محدودیت های گذاشته شده از سوی ترامپ هستیم. 
در پی وضع محدودیت مهاج��رت و ورود به آمریکا 
از س��وی ترامپ، بعضی کش��ور ها واکنش خود را با 
لغو سفارش های خود از شرکت های آمریکایی نشان 
داده اند و تعداد مش��تریان این شرکت ها رو به نزول 

است. 
از جمله این ش��رکت ها می توان به ش��رکت تسال 
موت��ورز که در زمینه  تولی��د خودروهای الکتریکی 
فعالی��ت می کند، اش��اره ک��رد. براس��اس اعالم این 
ش��رکت، سفارش��ات مرب��وط ب��ه خودروی��ی ک��ه    
“Model 3 نام دارد و این کمپانی قرار است اواخر 
امس��ال راهی بازار کند، از س��وی بعضی مشتری ها 

لغو شده است. 
در پای��ان، از دیگ��ر اقدام��ات ترام��پ در ایج��اد 
محدودی��ت در بخش خودرو باید به ش��وک مالیاتی 
او به خودروس��ازان آلمانی اشاره کنیم، چرا که او در 
نظ��ر دارد برای خودرو های تولی��د خارج وارداتی به 

آمریکا مالیاتی 35 درصدی تعیین کند. 
حال باید دید رئیس جمهوری ترامپ روی صنعت 
خ��ودروی آمریکا چ��ه تاثیراتی را ب��ه دنبال خواهد 

داشت. 

دیوار تعرفه در کمین کمپانی های بزرگ 
واکنش تویوتا و سامسونگ به 

فشارهای دونالد ترامپ
 مدیرعامل کمپانی خودروسازی تویوتا به سخنان 
دونالد ترام��پ مبنی بر احتم��ال تعیین تعرفه های 
گمرکی س��نگین برای واردات خودروهای س��اخت 

این شرکت در مکزیک واکنش نشان داد. 
به گ��زارش مهر به نقل از یورونی��وز، آکیو تویودا 
تاکی��د کرد طی 30 س��ال گذش��ته تولی��دات این 
کمپان��ی در ایاالت متحده هم��واره روندی صعودی 

داشته است. 
توی��ودا گفت: »ام��روز تولیدات تویوت��ا در آمریکا 
افزای��ش یافته و در این کش��ور ش��بکه های فروش 
محلی تش��کیل ش��ده اس��ت. خودروهای ما توسط 
کارگ��ران آمریکایی و در کارخانه ه��ای واقع در این 
کشور ساخته می شوند. تویوتا می تواند به عنوان یک 

خودروساز آمریکایی محسوب شود.«
ش��رکت تویوت��ا در اواخ��ر م��اه ژانوی��ه از برنامه 
سرمایه گذاری معادل ۶00 میلیون دالر در کارخانه 
خود واقع در پرینستون ایالت ایندیانا پرده برداشته 
بود. پیش بینی می ش��ود اجرای ای��ن طرح به ایجاد 

۴00 فرصت شغلی در منطقه منجر شود. 
از سوی دیگر، شرکت کره ای سامسونگ نیز برای 
در امان ماندن از اعمال تعرفه های س��نگین گمرکی 
طرح س��اخت یک کارخانه در آمریکا برای تولیدات 
لوازم خانگی را در دستور کار خود قرار داده است. 

مقرون به صرفه ترین اسکوتر جهان 

برقی  اس��کوتر   »Niu technology«کمپان��ی
س��ازگار با محیط زیس��ت را تنها با قیمت استثنایی 

800 دالر روانه بازار کرد. 
ب��ه گ��زارش خ��ودروکار، »تاک��ن ه��و« یکی از 
بنیان گ��ذاران این کمپانی اظهار داش��ت: »هدف ما 
از تولید ای��ن محصول پیدا کردن یک راه حل برای 
مش��کل ترافیک ش��هری اس��ت و پس از تحقیقات 
گس��ترده ای که در وضعیت ترافی��ک چین، ایاالت 
متحده آمریکا و اروپا داشتیم به این نتیجه رسیدیم 
که مش��کل ترافیک کالنشهرها با اتومبیل های برقی 

حل نخواهد شد.«
پیش نمون��ه این محصول در ژوئن س��ال 2015 
می��الدی که برگرفته از ط��رح روروئک کودکان بود 
به تولید رس��ید،اما پس از دو هفته و درس��ت پیش 
از اجازه ترخیص کاال از گمرک، این ش��رکت چینی 
تصمی��م ب��ه جم��ع آوری تمامی آنها ب��ه ارزش 11 
میلی��ون دالر در ع��رض 15 روز گرفت و در نهایت 
س��ال گذش��ته نس��خه نهایی را با نامN1S در بازار 

بین المللی به معرض نمایش درآورد. 
این طرح، جادار تر و سبک تر از مدل پیشین آن و 
تنها دارای وزنی 10 کیلوگرمی است. دارای قدرتی 
2.۴ کیلوواتی )3.2اس��ب بخار( اس��ت و همچنین 
س��رعت آن به ۴5 کیلومتر در س��اعت می رس��د و 
باتری 29 آمپر /س��اعت آن، پیمودن یک مسیر 80 

کیلومتری را ممکن ساخته است. 
پیش بینی ه��ا حاک��ی از آن اس��ت ک��ه این مدل 
منحصر به فرد و ارزان قیمت بتواند محبوبیت زیادی 

را در بازارهای خارجی به دست بیاورد.

تولید خودروهای سنگین افزایش 
یافت

دی ماه امسال تولید انواع کامیون در خودروسازان 
داخلی به طور میانگین 115.2 درصد افزایش یافت. 
به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع کامیون 
در ایران خودرو دیزل با رشد ۶09.۶ درصدی همراه 
بوده و از 52 دس��تگاه در دی ماه س��ال گذشته به 

3۶9 دستگاه رسید. 
تولی��د انواع کامیون در س��روش دی��زل مپنا نیز 
صع��ودی بوده و از صفر دس��تگاه در دی ماه س��ال 
گذش��ته به 132 دس��تگاه افزایش یافت.  تولید این 
محص��والت در زامی��اد نیز افزایش یاف��ت و از صفر 
دس��تگاه در دی ماه 139۴ به 1۴ دس��تگاه رسید.  
در این مدت تولید انواع کامیون در س��ایپادیزل نیز 
مانن��د ایران خ��ودرو دیزل صعودی بوده و با رش��د 
58.۶ درص��دی از 1۴5 دس��تگاه در دی ماه س��ال 

گذشته به 230 دستگاه افزایش یافت. 
تولید انواع کامیون در کاریزان خودرو نیز افزایش 
یافت و از صفر دس��تگاه در دی م��اه 139۴ به 83 

دستگاه رسید. 
دی ماه امس��ال تولی��د این محص��والت در گروه 
بهم��ن هم با رش��د 2۷.1درصدی هم��راه بوده و از 
۴58 دس��تگاه در دی م��اه س��ال گذش��ته به 582 

دستگاه رسید. 
همچنین تولید ان��واع کامیون در تیراژه دیزل نیز 
50 درصد رش��د داشته و از ش��ش دستگاه در دی 
ماه 139۴ به 9 دس��تگاه افزای��ش یافت.  تولید این 
محصوالت در ماموت نیز با افزایش 121.۶ درصدی 
همراه بوده و از 51 دستگاه در دی ماه سال گذشته 

به 113 دستگاه رسید. 

خبر

قیمت خودرو

بین الملل

7 خودرو

پنجشنبه گذش��ته در حالی 
نخستین سری از کامیون های 
ولووFH با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به 11 مشتری  
و ب��رای طرح نوس��ازی ناوگان 
حمل و نقل جاده ای تحویل داده 
شد که هنوز چالش های فراوانی 
بر سر توسعه ناوگان حمل و نقل 
جاده ای کشور و افزایش تولید 
خودروهای سنگین وجود دارد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
برج��ام،  از  پ��س  یک س��ال 
ش��رکت های دیزلی ایران هم 
با تولی��د و تحویل محصوالت 
برای  مش��تریان  ب��ه  جدی��د 
مش��ارکت در نوسازی ناوگان 
حمل و نقل ج��اده ای، به جمع 
سواری س��ازان پیوس��تند ت��ا 
تولید  نش��ان دهند خط��وط 
آنها نیز براث��ر برجام در حال 
جان گرفتن اس��ت. دو هفته 
پیش گ��روه صنعتی ماموت با 
تحویل کامیون های اس��کانیا، 
اس��تارت این فعالیت را زد و 
سپس سایپا دیزل در آخرین 
روز هفت��ه گذش��ته، با حضور 
محمدرض��ا نعم��ت زاده، وزیر 
صنعت، ای��ن راه را ادامه داد. 
در این مراس��م نعم��ت زاده از 
تحوی��ل 100 دس��تگاه دیگر 
از این کامیون ها به مشتریان 
تا پایان س��ال خبر داد و زعفر 

تنهاپ��ور، مدیرعام��ل س��ایپا 
دی��زل نی��ز از برنام��ه 3500 
برای  این ش��رکت  دستگاهی 
و  کامیون ه��ا  ای��ن  تولی��د 
نوسازی  برنامه  مش��ارکت در 
ن��اوگان حمل و نق��ل جاده ای 
گفت. ام��ا در حال��ی باتوجه 
به گفته وزی��ر صنعت، برنامه 
دول��ت برای نوس��ازی ناوگان 
فرس��وده حمل و نقل جاده ای، 
جدی اس��ت ک��ه چالش های 
بس��یاری ب��ه غی��ر از موان��ع 
خارج��ی، ب��ر س��ر راه ج��ان 
گرفتن خطوط تولید دیزلی ها 

وجود دارد. 
حاش��یه  در  نعم��ت زاده 
مراس��م تحوی��ل کامیون های 
ولوو به مش��تریان، در پاس��خ 
به پرس��ش »فرص��ت امروز« 
مبنی براینکه چه چالش��ی بر 
توس��عه خودروسازان  راه  سر 
دیزلی وجود دارد، گفت: »در 
کشور ظرفیت تولید ۴0 هزار 
دس��تگاه کامیون و کش��نده 
وجود دارد و خوش��بختانه ما 
از نظر زیرس��اخت های تولید 
مش��کلی نداری��م، ام��ا آنچه 
کار را س��خت تر می کند، نیاز 
به  ای��ن خودروها  مش��تریان 
تسهیالت بانکی کم بهره برای 
تعوی��ض خودرو ی��ا خرید آن 
خودروهای  قیمت  زیرا  است، 

دیزل��ی زی��اد اس��ت و بدون 
مش��تریان  بانک ه��ا،  کم��ک 

امکان خرید ندارند.«
تنهاپور نیز مهم ترین چالش 
بر س��ر راه تولید خودروهای 
تس��هیالت  نب��ود  را  دیزل��ی 
بانکی می داند. اما جان گرفتن 
دیزلی،  خودروس��ازان  دوباره 
ع��الوه بر نی��از مش��تریان به 
تامی��ن تس��هیالت بانکی، به 
عوام��ل دیگری هم بس��تگی 

دارد. 
کریمی س��نجری،  حس��ن 
در  خودرو،  صنعت  کارشناس 
این زمین��ه در گف��ت وگو با 
»فرصت امروز« بیان می کند: 
می��زان  و  عرض��ه  »ش��رایط 
تقاضا، دو عامل مهم در تولید 
خودروهای تجاری است. بازار 
به شرایط  تجاری  خودروهای 
کسب و کار بس��تگی دارد و از 
ای��ن خودروهای  آنجایی ک��ه 
برای کس��ب درآمد خریداری 
می ش��وند، باید ب��رای فراهم 
ک��ردن تقاض��ای مناس��ب با 
بهبود شرایط کسب و کار اقدام 
ک��رد. یعنی در ابتدا باید برای 
اس��تفاده از این خودروها کار 

فراهم شود.«
او نیز فراهم کردن تسهیالت 
مال��ی را یکی دیگ��ر از پیش  
تولید  رون��ق گرفتن  نیازهای 

خودروه��ای تجاری می داند و 
»خودروهای  می کند:  تصریح 
از  هس��تند،  گ��ران  تج��اری 
همین رو مشتریان با استفاده 
مالی می توانند  تس��هیالت  از 
اقدام به خرید کنند. این نکته 
مهم دیگری اس��ت که باید به 
آن توجه شود. اما متاسفانه به 
نظر می رس��د هنوز هیچ کدام 
از این زیرس��اخت ها در کشور 
فراهم نیست، یعنی نه شرایط 
کسب و کار مناسب وجود دارد 
و نه تس��هیالت ویژه ای برای 
خری��د این خودروه��ا در نظر 

گرفته می شود.«
استاد  کاکایی،  امیرحس��ن 
صنع��ت  و  عل��م  دانش��گاه 
ای��ران و کارش��ناس صنع��ت 
 خ��ودرو نی��ز در این ب��اره به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
تج��اری،  »خودروه��ای 
هس��تند،  کار  خودروه��ای 
می خواهی��م  اگ��ر  بنابرای��ن 
ای��ن  تولی��د  گس��ترش  ب��ه 
فک��ر  کش��ور  در  خودروه��ا 
کنیم، بهتر است ابتدا شرایط 
کنیم.  تس��هیل  را  کسب و کار 
در ط��ول س��ال های اخیر در 
بین المللی،  تحریم ه��ای  اث��ر 
و  اقتص��ادی  فعالیت ه��ای 
تج��اری ب��ا مش��کل مواجه و 
ش��ده و از میزان آنها کاس��ته 

ش��ده اس��ت، در نتیجه حجم 
کار کمت��ری ب��رای صاحبان 
خودروهای تجاری در کش��ور 

وجود دارد.«
»اگ��ر  می افزای��د:  او 
ق��رار اس��ت خط��وط تولید 
خودروه��ای تج��اری ج��ان 
بگی��رد، ع��الوه برنی��از ب��ه 
مش��ارکت ب��ا ش��رکت های 
صاحب نام جهانی در تولید، 
باید زیرساخت های اقتصادی 
برای ب��ازار این خودروها نیز 
با در نظر گرفتن تس��هیالت 
بانک��ی ب��رای خری��داران و 
بهبود ش��رایط کس��ب و کار، 

فراهم شود.«
فعالیت  از سرگیری  گرچه 
ول��وو،  ش��رکت هایی چ��ون 
اس��کانیا و بن��ز ب��رای تولید 
در  تج��اری  خودروه��ای 
ایران، دوب��اره نام این بخش 
از صنعت خ��ودروی ایران را 
که تا چندی پیش در آستانه 
ورشکس��تگی ایس��تاده بود، 
مجددا بر س��ر زبان انداخته، 
اما تولید این خودروها بدون 
در نظر گرفتن ش��رایط بازار 
و نب��ود هم��کاری بانک ها با 
خری��داران، صرف��ا امضای��ی 
روی کاغ��ذ ب��وده و تاثیری 
از  ن��وع  ای��ن  ش��رایط  در 
خودروسازان نخواهد داشت. 

 تسهیالت بانکی
بزرگ ترین چالش بازار خودروهای تجاری

چند روزی می ش��ود که خط 
از  برلیانس  تولی��د خودروه��ای 
س��ایپا به پارس خ��ودرو منتقل 
شده تا گل سر سبد سایپا وظیفه 
تولید تمام مدل های برلیانس را 
بر عهده بگیرد. از چند روز پیش 
خودروه��ای برلیان��س h220 و 
h230 از س��ایپا به پارس خودرو 
منتقل شد تا پایتخت سایپا تمام 
۴ م��دل برلیانس های موجود در 
بازار ایران را خودش تولید کند. 
ب��ه گزارش خ��ودروکار، تغییر 
ای��ن ترکی��ب در تولی��د گ��روه 
س��ایپا چن��د نکت��ه را در خود 
جای داده است. در نگاه اول این 
جا به جای��ی خط تولید از س��ایپا 
به پارس خ��ودرو موجب تمرکز 
تولی��د محص��والت برلیانس در 
یک ش��رکت و احتم��اال افزایش 
و  هزینه ه��ا  کاه��ش  کیفی��ت، 
تمرکز بیش��تر در ف��روش را به 
دنب��ال خواه��د داش��ت، آن هم 
ب��رای خ��ودروی خوش چهره و 
برلیانس  این روزها خوش فروش 
که پ��ارس خودرو را بعد از ترک 
رفقای نیم��ه راهش دوبار س��ر 

ذوق آورده اس��ت.  ام��ا در ن��گاه 
بعدی با این جابه جایی یک اتفاق 
استراتژیک در ترکیب تولید گروه 
سایپا افتاده است، چرا که خط های 
نیمه فع��ال و خالی پارس خودرو 
اکنون فعال تر از قبل شده و تولید 
این ش��رکت افزایش می یابد و از 
طرف دیگر سایپا خط تولید خود  

را خالی کرد تا محصولی جدید در 
آن تولید شود؛ محصولی که دقیقا 
مشخص نیست روی پلتفرم سایپا 
طراح��ی و تولید خواهد ش��د یا 
میزبان محصوالت سیتروئن، کیا 

یا چانگان خواهد بود. 
بع��د از تفاهمنام��ه س��ایپا و 
قراردادی  جزییات  و  س��یتروئن 

که هنوز امضا نش��ده ق��رار بود 
50 درصد س��ایپای کاش��ان به 
س��یتروئن فروخته شود تا با یک 
آوردن  و  اینچنین��ی  مش��ارکت 
س��رمایه توس��ط ای��ن ش��رکت 
فرانسوی، محصوالت جدید راهی 
بازار ایران ش��ود، اما این قرارداد 
در پیچ و خم تایید مدیران ارشد 

صنعت کش��ور، بررس��ی و تایید 
نماین��دگان مجل��س و انتقاد و 
پیش��نهاد کارشناسان این حوزه 
همچنان در س��رباالیی قرار دارد 
و با سرعت کم در حال پیشروی 

است. 
حال این احتم��ال وجود دارد 
ک��ه در ص��ورت نهایی نش��دن 
قرارداد قبلی س��ایپا و سیتروئن 
و تغیی��ر در جزییات آن، ش��اید 
از کاش��ان به تهران  س��یتروئن 
منتقل شود و در همین خط های 
خالی ش��ده برلیان��س، فرزندان 
گروهب��ان  و  س��ایپا  مش��ترک 

فرانسوی متولد شوند. 
گرچه پنجشنبه گذشته مهدی 
جمال��ی در حاش��یه بازدید وزیر 
صنعت از خط تولید سایپا دیزل 
گفت »قرارداد سایپا و سیتروئن 
در مراح��ل پایانی خود قرار دارد 
و به زودی امضا خواهد شد«، اما 
باید دید محص��ول جدید و تازه 
طراحی ش��ده خود س��ایپا جای 
خالی برلیانس ها را پر می کند یا 
سیتروئن یک ضرب از پاریس به 

تهران سفر خواهد کرد. 

مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا گفت قرارداد 
سیتروئن در مرحله نهایی قرار دارد و به زودی به امضا 

خواهد رسید. 
به گزارش »فرصت امروز« مهدی جمالی در حاشیه 
بازدید وزیر صنعت از سایپا دیزل و تحویل کامیون های 
ولووFH در طرح نوس��ازی ناوگان حمل و نقل جاده ای، 
در پاسخ به این پرسش مبنی براینکه قرارداد سیتروئن 
در چ��ه مرحل��ه ای ق��رار دارد، گفت: این ق��رارداد در 

مرحله نهایی قرار دارد و به زودی نقل و انتقال س��هام 
انجام خواهد ش��د.  او ادامه داد: برنامه تولید مدل های 
خودروی تولید مش��ترک با س��یتروئن طراحی شده و 
تا پایان س��ال 201۷ نخس��تین محصول مش��ترک به 
بازار عرضه خواهد شد.  جمالی همچنین درباره اینکه 
تولید خودروی برلیانس به پارس خودرو منتقل شده و 
همین موضوع این فرضیه را تقویت می کند که احتمال 
دارد سیتروئن در تهران به تولید بپردازد، توضیح شما 

در ای��ن زمینه چیس��ت؟ بیان کرد: ب��ه دلیل اینکه از 
 H200 برلیانس استقبال خوبی در بازار شده، محصول
به پارس خودرو منتقل شد که تمرکز مدیریت بر تولید 
آن وجود داش��ته باش��د. امیدواریم با ای��ن جابه جایی 
داخلی س��ازی ای��ن محصول را ب��ه زودی به ۴0 درصد 
برس��انیم.  او افزود: به ج��ای برلیانس، محصول جدید 
س��ایپا که در حال طراحی اس��ت، در آن خط به تولید 

خواهد رسید. 

مدیرعامل سایپا: 

قرارداد سیتروئن در مرحله نهایی است

سیتروئن به تهران می آید؟ 
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38.۷00.000  38.950.000 دستی   H220 برلیانس

۴۴.500.000  ۴۴.۴00.000 اتوماتیک   H220 برلیانس

38.800.000  38.950.000 دستی   H230 برلیانس

۴۴.۴00.000  ۴۴.000.000 اتوماتیک   H230 برلیانس

۴8.۷00.000  ۴۶.200.000 دستی   H320 برلیانس

5۶.500.000  50.990.000 اتوماتیک   H320 برلیانس

۴۷.000.000  ۴۴.380.000 دستی   H330 برلیانس

5۷.000.000  5۴.220.000 اتوماتیک   H330 برلیانس

1۶8.۴00.000  15۶.000.000 مدل 2015  کولیوس تیپ 1 

1۷8.۴۷0.000  159.000.000 مدل 2015  کولیوس تیپ 2 

0  33.335.000 دو ایربگ   E1 رنو تندر

39.800.000  3۷.۴۴0.000 دو ایربگ   E2 رنو تندر

۴0.900.000  39.500.000 رنو پارس تندر  

۴۷.000.000  ۴3.050.000 دنده ای  رنو ساندرو 

52.300.000  ۴9.050.000 اتوماتیک  رنو ساندرو 

0  ۴۶.500.000 رنو ساندرو استپ وی دنده ای 

0  52.550.000 رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک 

۶8.۶58.000  ۶8.000.000 دوکابین دو دف  پیک آپ ریچ 

121.200.000  118.000.000  )H2L ون هایس )برلیانس

30.۴00.000  29.038.000 کد 25۶3۴   ۴05 GLX پژو

32.500.000  30.80۶.000 کد 2۷222   ۴05 GLX پژو

33.500.000  30.۷۷3.000 کد 22009   ۴05 SLX پژو

3۶.800.000  35.۴8۴.000 کد 28228  پژو پارس سال 

3۷.500.000  35.۶52.000 کد 28229  پژو پارس سال 

3۷.۷00.000  35.۷۶۴.000 کد 28230  پژو پارس سال 

3۷.000.000  35.۴8۴.000 کد 28232  پژو پارس سال 

38.۶00.000  3۶.۷۷0.000 کد 2831۴  پژو پارس سال 

38.۷00.000  3۶.925.000 کد 2831۶  پژو پارس سال 

۴0.800.000  3۷.۴۶8.200 کد 28512   LX پژو پارس

۴0.800.000  39.08۷.000 کد 28513    LX پژو پارس

۴0.800.000  39.093.000 کد 21002   ELX پژو پارس

۴8.900.000  ۴5.330.000   ELX . پژو پارس اتوماتیک

0  0 پژو 20۷ جدید  

33.300.000  32.۶۶۶.000 پژو 20۶ . تیپ 2 کد 2۶028 

0  3۴.۴52.000 پژو 20۶ . تیپ 5 کد 2۶81۴ 

3۷.۶00.000  3۶.8۴8.000 پژو 20۶ . تیپ 5 کد 2۶815 

0  3۴.992.000 پژو 20۶ صندوقدار V8 کد 2۷۴29 

38.300.000  3۷.388.000 پژو 20۶ صندوقدار V8 کد 2۷۴30 

1۶5.000.000  0   E2 رنو تلسیمان

185.000.000  0   E3 رنو تلسیمان

۷5.500.000  ۷۴.000.000 مدل 201۶   PE رنو سیمبل

83.500.000  80.000.000 مدل 201۶   SE رنو سیمبل

8۴.900.000  0 مدل 201۷   LE رنو سیمبل

99.500.000  95.500.000  PE رنو اسکاال 1۶00 تیپ

110.000.000  10۶.000.000 رنو اسکاال 1۶00 فول 201۶ 

11۷.000.000  109.000.000  E2 رنو اسکاال 2000 تیپ

129.500.000  115.000.000  E۴ رنو اسکاال 2000 تیپ

180.000.000  18۶.000.000 رنو اسکاال کروک  

8۶.900.000  8۷.000.000 رنو فلوئنس دنده دستی 201۶ 

93.000.000  95.000.000 رنو فلوئنس دنده دستی 201۷ 

11۷.000.000  113.000.000 مدل 201۶   E2 رنو فلوئنس

132.500.000  130.000.000 مدل 201۷   E۴ رنو فلوئنس

12۴.500.000  121.000.000 نیمه فول 201۶  رنو سفران 2.0 

139.500.000  131.000.000 فول 201۶  رنو سفران 2.0 

189.000.000  1۶۷.000.000 مدل 201۶  رنو سفران 2.5 

قیمت محصوالت پارس خودرو

قیمت محصوالت پژو

قیمت محصوالت رنو

مدل

مدل

مدل

قیمت کارخانه

قیمت کارخانه

قیمت کارخانه

قیمت بازار

قیمت بازار

قیمت بازار



ریزگردها و گرد و غبار طی هفته گذشته 
در اس��تان خوزستان نه تنها سبب تعطیلی 
مدارس، ادارات و نهادهای این اس��تان شد، 
بلک��ه قطع آب و برق را نیز در پی داش��ت، 
اگر چه بخش زیادی از این گرد وغبار منشا 
داخلی )خشک ش��دن هورالعظیم( دارد اما 
منشا بخشی از آن نیز در کشور عراق است. 
راج��ح صاب��ر عبود الموس��وی، س��فیر 
عراق در ای��ران دیروز در این ب��اره گفته: 
 کنترل کان��ون ریزگردها از توان ما خارج 
اس��ت. ش��اید بخش مهمی از مشکل گرد 
و غبار ایران در عراق منش��ا داشته باشد، 
ام��ا فرام��وش نکنی��د که ما در ع��راق به 
جای تم��ام جهانیان با داعش می جنگیم، 
بنابراین بیش از توان عراق، به این کش��ور 

فش��ار تحمی��ل نکنید. مش��کل اصلی در 
ای��ن زمینه ضعف روابط بین الملل اس��ت. 
موض��وع ریزگرده��ا، موضوع��ی محل��ی، 
منطقه ای و حتی بین المللی اس��ت و علل 
این پدیده، منطقه ای و بین المللی است. 

وی در نشست مشترک کاهش آلودگی 
ه��وا و کارگروه س��تاد اس��تانی مقابله با 
ریزگرده��ا با اش��اره به ش��رایط خاص و 
پیچی��ده کنون��ی کش��ور ع��راق تصریح 
ک��رد: دجله و ف��رات دو منب��ع مهم آب 
در عراق هس��تند که از ترکیه سرچش��مه 
م��ی  گیرند. کش��ور ترکیه سیاس��ت ها و 
اقدامات��ی ب��رای من��ع ورود آب ب��ه این 
رودخانه ها اجرا می کند، در حالی که طبق 
قوانی��ن بین الملل��ی، هیچ کش��وری روی 

رودخانه های مش��ترکی که با کش��ورهای 
دیگر دارد، جز با موافقت آن کش��ور حق 
احداث س��د ندارد و بعض��ی مواقع نیز از 
این مس��ئله یعن��ی من��ع ورود آب، برای 

غرض های سیاسی استفاده می شود. 
مدیریت کانون های احتمالی 

معصومه ابتکار، رئیس س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت هم گفته ک��ه تمرکز کار را 
بر 20 هزار هکتار کان��ون فوق بحرانی قرار 
خواه��د داد و تاکید کرده ک��ه اینکه هنوز 
گرد و غبار داریم، قطعا به این معنی نیست 
که تالش��ی در این زمینه انجام نشده، بلکه 
دولت یازدهم اراده بس��یار جدی در زمینه 
مقابله با گرد و غبار دارد و با مطالعه و برنامه 
در ای��ن زمینه پیش رفته اس��ت.  به گفته 

ابتکار مس��ئله احیای تاالب های شادگان 
و هورالعظی��م از طریق تامین حق آبه این 
تاالب ه��ا و انتقال آب بی��ن حوضه ای نیز 
در دستور کار اس��ت که در اردیبهشت و 

خرداد 96 اجرا خواهد شد. 

همکاری سازمان ملل 
محمود ش��عاعی، مدیر مرکزملی مقابله 
ب��ا پدی��ده گرد و غب��ار گف��ت: در زمینه 
اقدام کش��ورهای همس��ایه جهت مقابله 
با مش��کالت ریزگردها به زیرساخت های 
س��ازمان ملل روی آورده ایم تا به موجب 
قطعنامه ای، کشورها را ملزم کند که روی 
بحث ریزگردها و س��اماندهی منش��اهای 

خارجی اقدامی انجام دهند. 

در مسئله ساختمان پالسکو شهرداری مسئول است

 محرز بودن مسئولیت مدنی بنیاد مستضعفان

هشدارهای راهور را جدی بگیرید، خطر مرگ در کمین است

یک وکیل دادگستری گفت: ترک فعل مالک ساختمان 
در انجام تعمیرات اساس��ی از جمله سیستم برق  و  اطفای 
حریق س��بب دوم برای وقوع حادثه اس��فناک ساختمان 
پالس��کو شده و از این جهت مسئولیت مدنی مالک محرز 

است. 
جلی��ل مالک��ی در گف��ت و گ��و ب��ا ایلن��ا، در م��ورد 
مس��ئولیت مدنی افراد و س��ازمان های دخی��ل در حادثه 
پالسکو گفت: به موجب بند ۱۴ ماده ۵ قانون شهرداری ها، 
ش��هرداری مکلف به اتخاذ تدابی��ر موثر برای رفع خطر از 
بناهای مندرج درماده فوق اس��ت و همان طور که زیر بند 
۱۴ آمده اس��ت در صورت عدم توجه مالکآن به اخطارها، 
شهرداری موظف است راسا با مراقبت مامورین خود اقدام 

به رفع خطر کند. 
این عضو هیات مدیره کانون وکالی مرکز افزود: بنابراین 
ص��رف اخطار و آن ه��م اخطاری که جنبه هش��دار دارد 
رافع مسئولیت شهرداری نیست، خصوصا اینکه قانونگذار 
صراحتا اعالم داشته است درصورت عدم توجه به هشدار، 

ش��هرداری باید راس��ا اقدام به رفع خطر کن��د. مضاف بر 
اینکه اخطاریه های صادره توسط شهرداری خود داللت به 
اطالع از وجود خطر برای ساختمان داشته و از این جهت 
عدم اقدام به موقع در جه��ت پلمب یا هر اقدام بازدارنده 
دیگر، رابطه س��ببیت بین حادثه به وقوع پیوسته و تعرفه 

انجام شده را اثبات می کند. 
این استاد دانش��گاه تصریح کرد: به موجب کلیه قوانین 
حاکم بر اماکن استیجاری باالخص قانون موجر و مستاجر 
سال ۱۳۵6 وظیفه انجام تعمیرات اساسی عین مستاجره 
برعهده مالک است و مالک موظف است به موقع نسبت به 
انجام این تعمیرات اقدام کند. ترک فعل مالک ساختمان 
در انجام تعمیرات اساس��ی از جمله سیستم برق  و  اطفای 
حریق س��بب دوم برای وقوع حادثه اس��فناک ساختمان 
پالس��کو شده و از این جهت مسئولیت مدنی مالک محرز 

است. 
این حقوقدان خاطر نش��ان کرد: الزم به ذکر اس��ت که 
قانونگذار د ر قانون موجر  و  مس��تاجر  س��ال ۵6 که قانون 

حاکم به روابط مالک و مس��تاجرین س��اختمان پالس��کو 
اس��ت، اختی��ار طرح دع��وی تخلیه ب��ه دلیل نوس��ازی 
س��اختمان در  مواردی را که انجام تعمیرات اساس��ی الزم 
اس��ت به مال��ک داده و در م��واردی که انج��ام تعمیرات 
اساس��ی بدون تملک باش��د راه هرگونه بهانه جویی مالک 
در خصوص سلب مسئولیت از خود را بسته است، بنابراین 
مالک نمی تواند به ای��راد غیر قابل پیش بینی بودن حادثه 

نیز استناد کند. 
مالکی تصریح کرد: چنانچه احراز  ش��ود که وقوع حادثه 
س��اختمان پالسکو به عهده یک یا چند نفر از مستاجرین 
س��اختمان ب��وده، به طور مث��ال مس��تاجر در مراقبت از 
سیس��تم برق واحد خود قصور کرده یا مواد اش��تعال زا را 
در مح��ل قرار داده اس��ت، در این صورت س��بب نزدیک 
و بی واس��طه حادثه متوجه مستاجر یا مستاجرین مذکور 
خواهد ش��د ک��ه در این صورت بحث اجتماع اس��باب در 
مس��ئولیت مدنی مطرح می شود که میزان تاثیر هریک را 

در وقوع حادثه مراجع قضایی تعیین می کند. 

اس��تان های تهران، یزد،  کرمان، فارس، اصفهان، گلستان، 
سیستان بلوچستان،  هرمزگان، خراس��ان رضوی و جنوبی، 
اردبیل، گیالن، اردبیل، کرمانشاه براساس گزارش های پلیس 

راهور طی روز آینده با مخاطرات در تردد روبه رو هستند. 
پلی��س راهور نی��روی انتظام��ی از ادامه ب��ارش برف در 
محورهای سه اس��تان و همچنین یخ زدگی و تردد با زنجیر 

چرخ در محور های سه استان و محور فیروزکوه خبر داد. 
به گزارش ایرنا از پلیس راهور، براساس آخرین گزارش های 
دریافتی، در استان های یزد، کرمان و فارس )اکثر محورها(، 
اس��تان اصفهان )محورجندق( و استان گلستان )محورهای 
خوش ییالق - آزادشهر و توسکستان- شاهرود( بارش برف 

گزارش شده است. 
براس��اس این گزارش، در محورهای اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان )محورهای س��راوان، خاش، ایرانشهر، زاهدان( و 
استان هرمزگان )محورهای بندرلنگه و جاسک - بندرمیناب( 

بارش باران گزارش شده است. 
براس��اس این گزارش، برای محورهای اس��تان خراس��ان 
جنوب��ی )محورهای بیرجند - سربیش��ه، بیرجند - قاین و 

سربیشه- سه راهی دهک( مه گرفتگی همراه با کاهش دید 
گزارش شده است. 

درادامه این گزارش اشاره شده است که محورهای استان 
اردبیل )محور خلخال-اسالم(، استان خراسان رضوی )محور 
بردسکن - سبزوار(، استان گیالن )محور رشت-الهیجان( و 
محور فیروزکوه دارای یخ زدگی است و تردد دراین محور ها با 

زنجیر چرخ امکان پذیر است. 
پلی��س راهور محورهای مس��دود را هراز در اس��تان های 
مازندران و شرق استان تهران، محورهای دلگان- جلگه،بزمان-
دلگان، دلگان به ایرانش��هر و ایرانش��هر- ذهکلوت،کنارک - 
جاسک، ایرانشهر - مهرس��تان، جلگه به چاه اسحاق، فنوج 
به رمش��ک، نیکشهر به بنت، چاهان - زرآباد، خیرآباد و ابتر 
درجنوب استان سیستان و بلوچستان و در استان هرمزگان 

)محور جاسک - چابهار( اعالم کرد. 
این گزارش می افزاید: محور شمشک - دیزین در استان های 
تهران و البرز )به علت بارش برف و عدم ایمنی کافی(، محور 
پونل-خلخال در اس��تان های اردبیل و گیالن )به علت بارش 
برف و عدم ایمنی کافی(، محور سروآباد - پاوه در استان های 

کردس��تان و کرمانشاه )به علت بارش شدید برف(، محور سه 
راهی پونل در استان گیالن )به علت ریزش کوه(، محور فرعی 
عشایری سی س��خت-پادنا در استان کهگیلویه و بویراحمد 

)به علت بارش برف و عدم ایمنی کافی( مسدود است. 
همچنین مح��ور کرج- چال��وس در اس��تان های البرز و 
مازن��دران برای ایمن س��ازی تون��ل امیرکبیر ت��ا تاریخ 20 
اسفند ۱۳9۵ روزهای ش��نبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه 
هر هفته به اس��تثنای روزهای تعطیل رس��می و روز قبل و 
بعد از تعطیالت چند روزه از س��اعت 20 الی ساعت 0۵:۳0 
بامداد روز بعد مس��دود است و در زمان انسداد، تردد از سایر 

محورهای شمالی صورت می پذیرد. 
دراین گزارش تاکید شده است: سایر محورهای مواصالتی 

کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند. 
مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور با شماره تلفن 
882۵۵۵۵۵ )۱0خط( و۱20 به طور شبانه روزی پاسخگوی 
وضعیت راه های کش��ور و امدادرسانی احتمالی به هموطنان 
است،همچنین درس��ایت www.rahvar120.ir آخرین 

اطالعات ترافیکی قابل دسترسی است. 

ریزگردها مردم خوزستان را به ستوه آورده اند 
عراق ناتوان است، ایران به همکاری سازمان ملل نیاز دارد

خصومت ترامپ با ایران ادامه دارد
دونال��د ترام��پ، رئیس جمه��ور آمریکا ط��ی روزهای 
گذشته عالوه بر ممنوعیت ورود شهروندانی ایران و شش 
کش��ور دیگر به خاک آمریکا ، خصومت های دیگری را نیز 
نسبت به ایران مطرح کرده تا آنجا که بحث لغو برجام از 
سوی دولت آمریکا نیز به گوش می رسد. ترامپ برجام را 
» وحشتناک ترین توافق ممکن«  خوانده و گفته که آن را 

»پاره« خواهد کرد. 
دولتمردان س��ایر کش��ورها نیز به حرف های ترامپ در 
این زمینه واکنش نشان داده اند،  از جمله زیگمار گابریل 
وزیر خارجه آلمان گفته که »نش��انه ای از قصد واشنگتن 

برای لغو توافق هسته ای ندیدم.
او گفت که در جریان س��فرش به آمریکا هیچ نشانه ای 
از قصد واش��نگتن برای لغو توافق هسته ای ایران و گروه 

۱+۵ ندیده و تاکید کرده که »الزم اس��ت هر کاری برای 
پیش��رفت و ادامه اجرای توافق هس��ته ای ب��ا ایران انجام 
دهیم. من در س��فرم به آمریکا هیچ نش��انه ای ندیدم که 

واشنگتن بخواهد این توافق را نابود کند.«

سفر به ایران مانع از ورود به آمریکاست
نخست وزیر پیشین نروژ در سفر به آمریکا با ممنوعیت 
ورود به خاک این کشور به دلیل سفر به ایران روبه رو شد. 
کیل منگه بوندویک که بین سال های ۱99٧ تا 2000 
و 200۱ تا 200۵ نخس��ت وزیر نروژ بود، روز سه ش��نبه 
ای��ن هفته از اروپا به آمریکا پرواز کرد اما پس از ورود به 
فرودگاه دالس در ایالت ویرجینیا، اجازه خروج از فرودگاه 
را نیافت و برای مدتی تحت بازداش��ت ماموران مهاجرتی 

بود. 
روزنام��ه وردن گان��گ، چ��اپ نروژ نوش��ته اس��ت که 
بوندوی��ک به م��دت یک س��اعت در ف��رودگاه عمال در 
بازداش��ت قرار گرفت و دلیل آن وجود مهر ورود به ایران 
در گذرنامه او بود. این س��فر حدود یک س��ال پیش و در 
ارتباط با کنفرانس��ی در مورد خش��ونت و افراط گرایی در 

ایران انجام شده بود. 
اوگفته که »من نگرانی این کش��ور از ورود تروریست ها 
را درک می کن��م ام��ا پ��س از اینکه مام��وران مهاجرت 
گذرنام��ه دیپلماتیک مرا دیدند و متوجه ش��دند که من 
نخس��ت وزیر پیشین یک کش��ور متحد و دوست آمریکا 
هس��تم، باید به من اجازه می دادند فورا از فرودگاه خارج 

شوم، اما چنین نکردند.«

محمدرضا عارف ، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران 
در مجل��س با تاکید بر ضرورت اصالح ترکیب ش��وراهای 
شهر و روس��تا و غیرسیاسی و تخصصی شدن آنها، گفت: 
چهره هایی که به دنبال فعالیت های سیاسی هستند باید از 
حضور در شوراها امتناع ورزند.  او با اشاره به فعالیت های 
ش��وراهای شهر و روستا گفت که ش��وراها پارلمان محلی 
تلقی می شوند که وظیفه آنها پیگیری مسائل محل، شهر، 
شهرس��تان و روس��تاها است؛ بر این اس��اس جهت گیری 
اصلی آنها نباید سیاس��ی باشد، این همان اصلی است که 
برای پنجمین دوره از ش��وراهای اس��المی شهر و روستا 
دنبال خواهیم کرد.  نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمش��هر و پردیس در مجلس ش��ورای اسالمی تصریح 
کرد: چهره های برجس��ته کارش��ناس و فنی، کس��انی که 
با خدمات ش��هری و مدیریت ش��هری آش��نایی داشته و 

به مش��کالت شهر واقف هس��تند باید کاندیدای انتخابات 
ش��وراهای اسالمی شهر و روستا ش��وند و چهره هایی که 
به دنبال فعالیت های سیاس��ی هس��تند باید از حضور در 
ش��وراها امتن��اع ورزند.  وی ب��ا بیان اینک��ه جهت گیری 
مذک��ور را در ارائه لیس��ت م��ورد نظر ق��رار خواهیم داد، 
افزود: کاندیدای مورد نظر ما براساس شاخص های کیفی 
معرفی می ش��وند که در این شاخص ها جهت گیری اصلی 
و تاکید بر تخصص است، البته در عین حال بر مالحظات 
اجتماعی نیز توجه خواهیم کرد.  رئیس مجمع نمایندگان 
اس��تان تهران در مجلس شورای اسالمی معتقد است: در 
تهران اولویت مس��ائل اجتماعی و فرهنگی بیش از س��ایر 
موضوعات اس��ت، بنابراین افرادی باید کاندیدای پنجمین 
دوره از ش��وراهای اسالمی شهر تهران ش��وند که بتوانند 

مسائل در این حوزه ها را پیگیری کنند. 

تاکید عارف بر غیرسیاسی و تخصصی شدن ترکیب اعضای شوراهای پنجم شهر و روستا

پاسخ توییتری ظریف به ترامپ: ایران به تهدیدات وقعی نمی نهد چون ما به 
مردم خود برای امنیت کشور اتکا داریم. ما هرگز جنگی را آغاز نمی کنیم اما 

تنها می توانیم به ابزارهای دفاعی خود تکیه کنیم. 

تیتر اخبار

سیدمهدی فرشادان، نماینده مردم سنندج از تهیه طرحی 
در مجلس برای ساماندهی وضعیت کولبران خبر داد و گفت: 
ما به دنبال طرحی برای حل مش��کالت کولبران هستیم تا 
بتوانیم آنها را تحت پوش��ش بیمه قرار دهیم که اگر خدای 
نکرده اتفاقی برای آنها افتاد خانواده آنها دچار مشکل نشوند. 
همچنین می توان حقوق و مزایایی برای آنها پیش بینی کرد.  
این نماینده مجلس اضافه کرد:  البته این طرح هنوز خام است 
و زمان��ی که ابعاد مختلف آن را در نظر بگیریم می توانیم آن 
را به مجلس ارائه کنیم. کولبرها بار خود را تا مسیر مشخصی 
ب��ا خودرو می آورند و مس��یر دیگری را کولبری می کنند. ما 
می توانیم تسهیالتی برای آنها فراهم کنیم که اوال صاحبان 

اجناس آن را بیمه کنند و دیگر اینکه حقوق مش��خصی در 
قبال کارشان دریافت کنند. ما بعد از رایزنی با وزارت کشور 
و دستگاه های مرتبط استانی این طرح را در مجلس پیگیری 
خواهیم کرد.  فرش��ادان با اشاره به درگذشت چند کولبر در 
روزهای گذشته در اثر سقوط بهمن خاطرنشان کرد: کولبرها 
هی��چ وقت قاچاقچی نبوده و نیس��تند؛ قاچاقچی کس��انی 
هستند که با کانتینر جنس قاچاق به کشور وارد می کنند،در 
حالی که اینها برای تامین معیشت خود و خانواده شان ناچار 
به کولبری هستند. به ویژه اینکه آمار بیکاری در این مناطق 
به نسبت میانگین کشوری بسیار باالتر است و اینها ناچارند 

زندگی شان را از این طریق و با کسب نان حالل بگذرانند. 

درخواست ساماندهی کولبران از سوی نمایندگان 

  آخری�ن گزارش ها از وقوع س�یل 

در اس�تان سیس�تان و بلوچستان از 
مص�دوم ش�دن 9 نفر از ش�هروندان 
این اس�تان خب�ر می ده�د.  به گفته 
سرپرس�ت  کولیون�د،  پیرحس�ین 
اورژانس کش�ور دو نفر از این 9 نفر بر 
اثر ریزش آوار در ایرانشهر و چهار نفر 
هم بر اثر س�قوط خ�ودرو به رودخانه 
دلگان مصدوم ش�دند، سه زن باردار 
نی�ز در جریان امداد رس�انی به مراکز 

درمانی منتقل شدند. 
امدادرسانی به مسافران در جاده مانده ادامه دارد. 

تیتر اخبار

انجم��ن  و  بازیگ��ران  انجم��ن  کارگردان��ان،  انجم��ن 
فیلمنامه نویس��ان آمری��کا اقدام دونال��د ترامپ را محکوم 

کردند. 
این انجمن ه��ا ضمن محکوم کردم اق��دام بحث برانگیز 
دونال��د ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود ش��هروندان هفت 
کشور مسلمان به آمریکا، اعالم کردند که این اقدام کامال 

برخالف ایده »برابری فرصت ها«ست. 
بنا بر گزارش »ایندیا اکسپرس«، اصغر فرهادی چند روز 
پیش با انتش��ار بیانیه ای اع��الم کرد به دلیل این اقدام در 

مراسم اسکار 20۱٧ شرکت نخواهد کرد. 
۱6 ه��زار کارگردان عض��و انجمن کارگردان��ان آمریکا 

هس��تند که در بیانیه رس��می خود در همین راستا اعالم 
کرده اند »دادوستد آزادانه در هنر« در مرکز هویت سینما 
و تلویزی��ون ق��رار دارد و فرمانی که روز بیس��ت و هفتم 
ژانویه توس��ط ترامپ صادر شده کامال با این ایده در تضاد 

است. 
این انجمن نوش��ته اس��ت: »انجمن کارگردانان آمریکا 
معتقد اس��ت که تم��ام هنرمندان، صرف نظ��ر از ملیت، 
دین یا جنسیت ش��ان باید بتوانن��د به آمریکا بیایند و آثار 
هنری ش��ان را نمایش دهند. سیاس��تی که از این موضوع 
جلوگیری می کند، باید دغدغه تمام کس��انی باشد که به 

سینما و هنر اهمیت می دهند. 

حمایت انجمن کارگردانان آمریکا از اصغر فرهادی

  آثار هنرمندان ایرانی در زمینه 
نقاش�ی و نقاش�ی خط ایرانی با 
فرهنگ�ی  وابس�تگی  هم�کاری 
سرکنسولگری جمهوری اسالمی 
قال�ب  در  اس�تانبول  در  ای�ران 
ادی�ل  گال�ری  در  نمایش�گاهی 
بازدی�د  مع�رض  در  اس�تانبول 

عالقه مندان قرار گرفت. 

حسن جوهرچی بازیگر تلویزیون و سینما در سن 48 سالگی درگذشت. 

تیتر اخبار

فاطمه کرم زاده، نایب رئیس زنان فدراس��یون بسکتبال 
گفت:  با توجه به توفیقات اخیربرای کس��ب مجوز پوشش 
اس��المی بسکتبالیس��ت های زن، با پایان مسابقات سوپر 
لیگ بسکتبال A و B زنان، تمرینات تیم ملی با تغییراتی 

در اسامی ملی پوشان آغاز می شود. 
اواف��زود: بسکتبالیس��ت های جوان درطول س��وپرلیگ 
بس��کتبال زنان شناسایی شده اند که این نفرات به اردوی 
تیم ملی دعوت می ش��وند و درنهایت قرار اس��ت تیم ملی 
با 20 بسکتبالیس��ت پس از معرفی قهرمانان س��وپرلیگ 

آغاز شود. 

وی با اش��اره ب��ه اینکه تغیی��ری درکادر فنی تیم ملی 
بس��کتبال زن��ان ایجاد نمی ش��ود، اظهارک��رد:  با حمایت 
وی��ژه وزیر ورزش ش��انس دوب��اره ای برای حض��ور زنان 
بسکتبالیس��ت ای��ران در رویداده��ای بین الملل��ی فراهم 
ش��د و با توجه به احتم��ال تایید نهایی این پوش��ش در 
اردیبهش��ت 96،  ما برنامه هایی برای آماده سازی تیم ملی 

تدوین کرده ایم. 
وی ادامه داد:  همچنین تالش هایی برای اعزام تیم ملی 
بسکتبال زنان به مسابقات کش��ورهای اسالمی نیز انجام 

گرفته اما تاکنون بی نتیجه بوده است. 

مهیای حضوردر رقابت های بین المللی می شویم 

  بهرام قاسمی، س�خنگوی وزارت 
ام�ور خارج�ه از مخالفت ب�ا حضور 
تیم   مل�ی کش�تی آزاد آمری�کا در 
رقابت ه�ای جام جهانی کش�تی در 
ای�ران گفت: این موض�وع به کمیته 
ویژه ارجاع شد و پس از بررسی های 
بس�یار با حض�ور تیم ملی کش�تی 

آمریکا در ایران مخالفت شد. 
غالمرضا پیروانی، سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی با اعالم استعفایش گفت: 
تا وقتی حقوق بازیکنان پرداخت نشود، حاضر به ادامه کار در این تیم نیستم. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

روزنامه مدیریتی- اقتصادی
  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل  ش�نبه   16 بهمن 1395    ش�ماره 715   صفحه8  

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی

شورای سردبیری:
محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: شتاب گستر امروز
آدرس: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49

 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

دفتر مرکزی: 86073122-86073120
روابط عمومی: 86073118

فکس تحریریه: 86073203
سازمان آگهی ها: 88493166  

سامانه پیامکی: 50001243
امور مشترکین: 86073317

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations

  وزارت ام�ور خارجه قزاقس�تان 
روز پنجشنبه با انتشار اطالعیه ای از 
برگزاری نشست آتی ایران، روسیه 
و ترکیه در آستانه در هفته آینده18 
بهم�ن خب�ر داد. ای�ران، روس�یه و 
ترکی�ه ق�رار اس�ت طی نشس�تی 
در آس�تانه درب�اره چگونگ�ی ادامه 

آتش بس در سوریه رایزنی کنند. 

مسابقات اتومبیل رانی آفرود قهرمانی کشور دیروز در سمنان برگزار شد.
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ایده های بزرگ برای کپی رایتینگ )40(

آیا آگهی شما جذاب است؟ 

مقوله جذابیت یک��ی از جنجالی ترین مباحث در 
حوزه بازاریابی و طراحی آگهی اس��ت. افراد مختلف 
عقای��د گوناگونی در این مورد دارند و آنچه اوضاع را 
آشفته تر می کند، س��رایت این اختالفات به بزرگان 
بازاریاب��ی و تبلیغات اس��ت. به راس��تی چه چیزی 
باعث جذاب ش��دن ی��ک آگهی می ش��ود؟ کیفیت 
محصول، توانایی طراح در جذاب نش��ان دادن آن یا 
نیاز مش��تریان؟ به طور کلی جنجال در مورد عنصر 
جذابیت آگهی حول این س��ه نکته می چرخد. با این 
حال امروزه به نوع��ی غیر علنی بازاریاب ها به توافق 
در مورد این موضوع رسیده اند. در واقع هر سه نکته 
ذکر ش��ده در جای خود حائ��ز اهمیت اند و به بهانه 
توج��ه به یکی از آنها نمی توان از بقیه چشم پوش��ی 
ک��رد. در عین حال اگ��ر کمی با دقت ن��گاه کنیم، 
نکته جالبی به چش��م می خورد که حتی از این سه 
مورد نیز اهمیت بیشتری دارد. در واقع این کارکرد 
محصول اس��ت ک��ه بازیگر نهای��ی در تعیین نتیجه 
تبلیغات و کمپین ها اس��ت. مخاط��ب آگهی هنگام 
مواجهه با متن ش��ما به جای توجه به جمله ها تنها 
به دنبال پ��ی بردن به کارکرد محصول و به تبع آن 
کارایی  آن در زندگی روزمره اش است. به این ترتیب 
ش��اید بهتر باشد ش��یوه تبلیغات را تا حدود زیادی 
تغییر داد. در بیش��تر تبلیغات مش��اهده می شود که 
طراح به معرفی محصول پرداخته و بحث را به سوی 
تخفیف های ویژه ای که برای مدت محدود برپا شده، 
می کش��اند. باتوجه به نکته ای که ذکر ش��د، ش��اید 
بهتر باشد در تبلیغات تنها به کارکرد محصول برای 
مش��تری توجه ش��ود. به این ترتیب می توان بیشتر 

نسبت به استقبال مخاطب از آگهی امیدوار بود. 
ایده

 Multitrode ایده این شماره براساس طرح برند
طراحی ش��ده اس��ت. این برند در زمین��ه خدمات 
تصفیه آب و تولید محصوالت کاهش هدر رفتن آب 

فعالیت دارد. 
تبلیغ اولیه برند Multitrode بس��یار س��اده و 
در عین حال هوش��مندانه بود. در این تبلیغ تصویر 
محصول این ش��رکت )نخس��تین محصول تولیدی 
این برند( به تصویر کش��یده ش��ده بود. س��پس این 
پمپ آب به صورت انیمیش��ن در آمده و ش��روع به 
صحبت می کرد: »س��الم من Multitrode هستم. 
یک پمپ س��ه کاره که در عین ح��ال توانایی پمپ 
آب، نمایش میزان ذخیره تانکر و آنالیز مواد موجود 

در آن را دارد.«
به همین سادگی نخس��تین تبلیغ این برند از راه 
رس��یده بود. نه هیچ خب��ری از کلیپ طوالنی بود و 
نه خبری از به کارگیری امکانات پیش��رفته در تهیه 
 Multitrode آگهی. در واقع به نظر می رس��د که
تنه��ا روی یک نکته تمرکز کرده و آن ارائه امکانات 
محصول به مش��تریان ب��دون کمترین حرف اضافی 
ب��ود. اگر ام��روزه به بررس��ی این آگه��ی بپردازیم، 

ش��اید آن را یک شکس��ت واقعی به حساب بیاوریم 
و ب��ه هی��چ وجه فکر اقتب��اس از آن را نیز نکنیم. با 
ای��ن حال احتمال اینکه ای��ن تبلیغ در دنیای امروز 
نیز موثر باش��د، چندان کم نیس��ت. آنچه این برند 
از آن در تبلیغ س��اده خودبهره برده است، استفاده 
از فرم��ول FAB اس��ت. FAB مخفف س��ه کلمه 
امکانات، مزیت ها و سود است. درست همان چیزی 
ک��ه Multitrode به س��ادگی آن را بیان کرد. در 
واقع این برند بسیار ساده و خالصه به ارائه اطالعات 
ش��فاف در مورد امکان��ات محصول��ش و همچنین 
کارای��ی آن برای مخاط��ب پرداخته اس��ت. به این 
ترتیب مخاطب آگهی این حس را خواهد داشت که 
در انتخاب محصول کامال آزاد اس��ت؛ درست همان 
چیزی که در تبلیغات مدرن نادیده انگاشته می شود. 
در واقع در تبلیغات مدرن برندها س��عی در تحمیل 
محصول خود به مش��تری دارن��د و این اغلب باعث 

ناراحتی مخاطب می شود. 
در تبلیغات بعدی این برند، ش��عار اصلی ش��رکت 
ک��ه جلوگیری از هدر رفت��ن آب بود به طور جالبی 
نمایان شد. در واقع استفاده از مواد اولیه تجدیدپذیر 
به نوعی تبدیل به یک س��نت دیرین��ه در این برند 
شده اس��ت. بدنه محصوالت، بسته بندی محصول و 
حتی نایلونی که محصول در آن پیچیده می ش��ود، 
همگی از موارد اولیه تجدیدپذیر تهیه ش��ده اند. این 
نکت��ه برای برند Multitrode  در راس��تای جلب 
نظر طرفداران محیط زیست بسیار موثر بوده است. 
  Multitrodeهمان طور که مش��اهده می ش��ود
با پافش��اری روی نیازهای مش��تریان و ارائه کارکرد 
اصل��ی محصوالت��ش به خوب��ی از عه��ده جذاب تر 
س��اختن تبلیغات��ش برآمد. ایده ای��ن برند می تواند 
الگ��وی خوبی برای ش��ما، در هر کس��ب وکاری که 

هستید، باشد. 
آنچه در عمل باید انجام دهید

- امکان��ات و مزیت ه��ای محص��والت بیش��ترین 
اهمیت را برای مخاطب دارد. بنابراین س��عی کنید 
تا جای امکان در آگهی خود تمرکزتان روی این دو 

مقوله متمرکز باشد. 
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ایده های طالیی

 »تبلیغ شقایق دهقان رو دیده بودی؟«
آرمان حسینی، کارشناس بازاریابی دیجیتال 
درباره روند حرکتی کمپین س��یف می گوید: 
اینکه برند سیف از یک سلبرتی با ویژگی های 
یک خانم خانه دار ایرانی استفاده کرده، اتفاق 
خوبی اس��ت. مردم در این تبلیغات ویدئویی 
س��لبریتی محور دو پیام را دریافت می کنند؛ 
یکی تبلیغات شقایق دهقان برای یک شوینده 
و دوم آش��نایی ب��ا محصوالت س��یف. قبل از 
شروع ساخت این سری ویدئوها نیز یک سری 
تصویرس��ازی درباره کارایی محصوالت سیف 
ساخته شده بود که بعضی از آنها جذابیت الزم 
برای مخاطب را داشت اما مسابقه عکاسی آن 
با هشتگ #سیفید به روال تکراری مسابقات 
اینس��تاگرامی تبدیل ش��د و خالقیتی در آن 
دیده نمی ش��د. قطعا حضور یک سلبریتی زن 
به دیده شدن ویدئوها کمک می کند. بخشی 
از هزینه ای که مدیران برند برای این کمپین 
خرج کرده اند قطعا در راس��تای جذاب بودن 
س��لبریتی ها بین مردم و دیده ش��دن است و 
ای��ن در همه ج��ای دنیا رایج اس��ت. در حال 
حاضر بسیاری از افراد به خاطر کنجکاوی هم 
که ش��ده، ویدئوی اول سیف با حضور شقایق 
دهقان را می بینند، چراکه دوست دارند بدانند 
یک س��لبریتی به چه دلیل اینجا حضور دارد. 

چه چیزی را تبلیغ می کند؟ 
حسینی درباره اینکه آیا ویدئوها قابلیت ویرال 
ش��دن را دارند، می گوید: با توجه به مخاطبان 
۲۵ تا ۴۵ سال خانه دار برند سیف، باید انتظار 
داشت خانم های این رده ویدئو را برای همدیگر 
فوروارد کنند، نه یک دختر دانشجوی ۲۲ ساله 
هن��ر که دنبال مکتب اگزیستانسیالس��یم در 
تلگرام است. مردم چیزهایی را برای همدیگر 
پخش می کنند و مورد استقبال قرار می گیرد 
که یک نکته خاصی داش��ته باش��د یا کاربر را 
هیج��ان زده کند )حس ش��ادی، ترس و غم( 
که در ای��ن ویدئوهای تمام��ا تبلیغی چنین 
مواردی دیده نمی ش��ود یا کمت��ر وجود دارد. 
هرچند س��عی ش��ده با خاطره گویی و فراهم 
آوردن فضاهای مختلف و گاهی نسبتا طنز از 
بار تبلیغی کم ش��ود و از حوصله کاربر خارج 
نشود. در نهایت اگر هم کاربرانی بخواهند این 
ویدئو را برای دوستان و خانواده خود بفرستند 
احتماال این عناوین را انتخاب می کنند »تبلیغ 
ش��قایق دهقان رو دیده بودی؟« »این همون 

شوینده ای است که من هم می خرم.«
نتیجه بخش بودن کمپین 

حس��ینی درباره نتیجه بخش بودن کمپین 
می گوی��د: بازخ��ورد خوب می تواند بخش��ی 
از نتیج��ه مثبت یک کمپین باش��د و نه تمام 
آن. ضمن اینکه باال رفت��ن اعداد در تلگرام و 
اینستاگرام و... نمی تواند به عنوان سندی برای 
موث��ر بودن کمپین ارائه ش��ود و این هم تنها 
بخش��ی از پارامترهای کلیدی موجود اس��ت. 
ش��ما می توانید از خودتان یک عکس سلفی 
بگیری��د و با بودجه چن��د ده میلیونی میزان 
بازدید آن را به ۱۰میلیون برسانید؛ به همین 
راحتی. به نظر می رسد تاثیرگذاری اصلی این 
کمپین و سروصدا ایجاد کردن نسبی آن بین 
اقش��ار مختلف - به خصوص اهالی هنر-تبلیغ 
ش��قایق دهقان برای شوینده سیف و ساخت 
ویدئوهای تبلیغی به این شکل بوده که نمونه 

مش��ارکت اینچنینی یک بازیگر با یک برند را 
کمتر دیده ایم. 

 جلب همراهی مخاطب
 به شیوه بازاریابی محتوایی 

هارمیک نواس��ارتیان، مدیر روابط عمومی 
خص��وص  در  بادکوب��ه  تبلیغات��ی  آژان��س 
فعالیت ه��ای تبلیغاتی برند س��یف در فضای 
دیجیتال می گوید: برند سیف در ابتدای سال 
جاری به آژانس تبلیغاتی بادکوبه مراجعه کرد. 
چالش ارتباطی مطرح شده از سوی برند ایجاد 
آگاهی نسبت به برند سیف در گروه محصولی 
شوینده ها از طریق بازاریابی ویدئویی و استفاده 
از یک سلبریتی بود. نواسارتیان درباره حضور 
خانم شقایق دهقان در ویدئوهای این مجموعه، 
گفت: خانم ش��قایق دهقان از سوی خود برند 
به عنوان دارایی و س��فیر برند س��یف انتخاب 
ش��ده بود. این انتخاب ب��ه خوبی و دقت تمام 
انجام ش��د چون با گروه مخاطب سازگار بود. 
برای اجرای این کمپین به فردی نیاز داشتیم 
که به عنوان یک خانم خانه دار، همس��ر و یک 
مادر عملکرد موفقی داش��ته باشد. به همین 
خاطر شقایق دهقان از هر نظر گزینه مناسبی 
بود. نواس��ارتیان در مورد اینکه مخاطبان این 
کمپین چه کسانی هس��تند، می گوید: گروه 
مخاطب این کمپین خانم های خانه دار و شاغل 
و مصرف کننده ۲۵ تا ۴۵ ساله در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. دیدگاه گروه مصرف کننده طی 
جلس��ات فوکوس گروپ استخراج شده است، 
در نتیجه این جلس��ات مخاطبان محصول به 
دو گروه تقسیم شدند؛ گروه اول خانم هایی که 
برند سیف نمی شناسند و گروه دوم خانم های 
هس��تند که فقط در مورد یکی از محصوالت 
سیف )گازپاکن( اطالعات دارند. خواسته گروه 
مخاطب این بود که قادر باشند کارهای مرتبط 
با پاکیزگی خانه را خیلی س��ریع و راحت و با 
رضایت قابل قبولی انجام دهند و از محصوالت 
س��یف به عنوان ابزار مناس��بی ب��رای این کار 
استفاده کنند. در عین باید در نظر داشت که 
قطعا مردانی که در امور خانه مشارکت دارند و 
کمک می کنند هم می توانند به عنوان مخاطب 
ثانوی��ه ما در نظر گرفته ش��وند ام��ا با وجود 
ای��ن، خانم های خانه دار و ش��اغل اصلی ترین 
گروه مخاطب ما هس��تند. خانم های خانه دار 
برخالف سال ها دور، امروز هم در خانه فعالیت 

می کنند و هم بیرون از خانه و به همین خاطر 
قطعا بی��ش از هر زمان دیگری به وقت آزاد و 
اضافه ای برای خودشان نیاز دارند. پس فرآیند 
زندگی آنان هرچه بیش��تر به شکلی باشد که 
کارهایی از این جنس سریع تر و راحت تر انجام 
ش��ود، کیفیت زندگی آنان و رضایت ش��ان از 

زندگی افزایش خواهد یافت. 
هدف اصلی پروژه، افزایش آگاهی نسبت به 
برند س��یف و ارتقای جایگاه محصول در ذهن 
مخاطب و در نهایت معرفی کاربرد های مختلف 

محصول در نظر گرفته شد. 
کمپینی یکپارچه به نام »جادو با سیف«

محس��ن رهگذر، مدیر ایده پردازی کمپین 
برند س��یف درباره ساختار کلی کمپین گفت: 
تمرک��ز این کمپین روی اس��تراتژی بازاریابی 
محتوایی بوده اس��ت. کمپین کامال یکپارچه 
و فعالیت ارتباطی چندوجهی طراحی شده و 
س��ه رکن اصلی و اساسی برای این استراتژی 
در نظ��ر گرفتیم با این رویک��رد که محتوای 
تولید شده باید جنبه آموزشی، سرگرم کننده 
و توانمندس��ازی داشته باش��د. محتوایی که 
از این س��ه عنصر بهره مند باش��د به راحتی با 
مخاطب ارتب��اط برقرار خواهد کرد. در نهایت 
با پیشنهاد برند و بررسی آژانس ساخت ویرال 
ویدئوی های��ی با حض��ور ش��قایق دهقان در 

درستور کار قرار گرفت. 
ایده کلی ویدئوها از جلس��ات مش��ترک با 
خانم ش��قایق دهقان استخراج شده است. در 
این جلسات خانم شقایق دهقان نکاتی درباره 
زندگ��ی واقعی خود را با تی��م ایده پردازی به 
اش��تراک گذاش��ته که به عنوان یک همس��ر، 
م��ادر و س��لبریتی در خانه و خان��واده به چه 
ش��کل زندگی می کند و با چ��ه دغدغه هایی 
روب��ه رو اس��ت. در نهای��ت داس��تان هایی از 
زندگی شخصی ش��قایق دهقان و کاربردهای 
محصوالت سیف در زندگی او نگارش و تولید 
ش��د. شقایق دهقان به عنوان یک راوی یا یک 
بازیگ��ر در این مجموعه ایف��ای نقش نکرده 
بلکه هدف ما این بود که شقایق دهقان، خود 
واقعی اش باشد با همان خصوصیات، خنده ها 
و لحنی که اگر از نزدیک با او ارتباط داش��ته 
باش��ید، از وی می بینید. در همین راستا لحن 
و شخصیت شقایق دهقان مطابق با شخصیت 
حقیقی او در نظر گرفته شد. این آزادی عمل 

حتی هنگام فیلمبرداری و تولید مجموعه نیز 
به او داده شد تا شخصیت واقعی اش را جلوی 
دوربین بب��رد. هدف این بود ت��ا این ویدئوها 
ت��ا جایی که ممکن اس��ت بیش��ترین تعداد 
مخاطب را داشته باش��د. در واقع ماموریت ما 
در این پروژه افزایش آگاهی افراد از کاربردهای 
مختلف محصول و همچنین بیشتر دیده شدن 
ویدئوها تا حد ممکن بود. برای محقق ش��دن 
این هدف، از همان ابتدای کار ش��اخص های 
عملکردی ش��فافی از سوی برند مشخص شد 
که نق��ش بس��یار س��ازنده ای در ایده پردازی 
صحیح ایف��ا کردند و باعث ش��دند تا ارتباط 
بی��ن آژانس و برند ب��ه تجربه ای مفید تبدیل 
ش��ود. افزایش آگاهی از برن��د، reach، نرخ 
تعداد   ،)Engagement Rate( مش��ارکت 
دنبال کنندگان و بیش��تر دیده شدن ویدئوها 
بخشی از این شاخص های عملکردی هستند. 

پ��س از بررس��ی های زیاد طی جلس��ات 
متع��دد، به نام��ی واحد برای ای��ن کمپین 
یکپارچ��ه رس��یدیم. »ج��ادو ب��ا س��یف« 
حاصل این روند اس��ت که به عنوان هشتگ 
اختصاصی نیز تعریف ش��ده اس��ت. رهگذر 
درب��اره برنامه ه��ای موجود ب��رای بازاریابی 
منس��جم محتوایی این برند این گونه پاسخ 
داد: همان ط��ور که قبال اش��اره ک��ردم، در 
اس��تراتژی بازاریابی محتوایی خود از س��ه 
عنصر آموزش، س��رگرمی و توانمندس��ازی 
برای تولید محتوای ارزش��مند استفاده شده 
و موض��وع مهم دیگر این ب��ود که مطابق با 
برنامه ریزی ها، ویدئوها باید به صورت دوره ای 
در بازه های زمانی منظم به صورت یک به یک 
منتش��ر ش��وند. به همین خاطر این دغدغه 
وجود داش��ت ک��ه در این بازه ه��ای زمانی، 
مخاط��ب به صورت کلی م��ا را از یاد ببرد و 
دیگر تمایلی به دنبال کردن ویدئوها نداشته 
باشد. برای جلب همراهی مخاطب باید یک 
برنام��ه محتوایی ویژه طراحی می کردیم که 
از طری��ق آن مخاط��ب را از قب��ل به فضای 
موردنظ��ر هدای��ت و آنان را با خ��ود همراه 
کنیم و در نهای��ت ارزش افزوده  ارائه دهیم. 
مطابق با نتایج حاصل از جلسات متمرکز با 
گروه مخاطب متوجه شدیم که این ویدئوها 
با تم��ام ارزش��مندی، نمی توانس��تند کلیه 
دغدغه های مخاط��ب در زمینه راهکارهای 

پاکیزگی و درخشانی محیط خانه را پوشش 
دهن��د. به همی��ن دلیل و در پاس��خ به این 
دغدغه، در برنامه محتوایی عناوین متنوعی 
در نظ��ر گرفتی��م تا در بازه ه��ای زمانی که 
ویدئو منتش��ر نمی ش��ود، محتوایی جذاب، 
خ��الق و اثربخش در اختی��ار مخاطب قرار 
دهی��م. برای دس��تیابی هرچ��ه بهتر به این 
ه��دف، از گرایش ه��ا و موضوع��ات رایج در 
فض��ای ش��بکه های اجتماعی نیز اس��تفاده 
کردیم و محتوایی برای شبکه های اجتماعی 
س��یف در نظر گرفتیم که بتواند مخاطب را 
ترغی��ب کند تا با کارهای س��اده اما جذاب 
فضای گرم تری به محیط خانه اش ببخش��د 
و در این راه، س��یف را از خاطر نبرد! رهگذر 
با اشاره به نتایج کس��ب شده از اجرای این 
کمپین گفت: بازخوردهای بسیار خوبی پس 
از شروع این کمپین دریافت کردیم که خود 
به تنهایی می تواند نشانه اثربخشی و نتیجه 
مثبت آن به شمار بیاید. این کمپین در نوع 
خ��ود منحصر به فرد ب��ود زیرا در آن از یک 
چهره معروف و به اصالح سلبریتی به عنوان 
بخش اصلی محتوا اس��تفاده ش��د. پیش از 
این هی��چ برندی به این می��زان از محتوای 
س��ریالی با حضور یک سلبریتی برای انتشار 
در فضای دیجیتال روی نیاورده بود و مشابه 
این محتواس��ازی فقط در شبکه های خانگی 
و تلویزیون مش��اهده می ش��د. بعد از همین 
کمپی��ن ش��اهد بودیم که چطور بس��یاری 
از برنده��ا ب��ه فک��ر افتادند از س��لبریتی ها 
به گونه ای متف��اوت در فعالیت های بازاریابی 
خود استفاده کنند. نتایج مثبت این فعالیت 
همچنین باعث ش��د که بس��یاری از برندها 
ب��رای دریافت راه��کاری از همین جنس به 

ما مراجعه کنند. 
رهگذر با اش��اره به شاخص های عملکردی 
تعیین ش��ده ب��رای کمپی��ن اظهار داش��ت: 
بخ��ش دیگ��ری از نتایج مثب��ت این کمپین 
را می ت��وان در آمار و ارقام مس��تند مربوط به 
ش��اخص های عملکردی آن جست وجو کرد. 
مجموع تعداد نفراتی ک��ه تاکنون در معرض 
پیام کمپین #جادو با س��یف قرار گرفته اند از 
 reach ح��دود 36میلیون فراتر رفت��ه و رقم
بعضی از قس��مت های منتشر شده تا به امروز 
به 8 میلیون هم رس��یده است. در حال حاضر 
با وجود نرخ مش��ارکت 7درصدی در صفحات 
رس��می برند و با توجه به اینکه قس��مت های 
دیگ��ری از مجموعه وج��ود دارد که هنوز به 
نوبت پخش نرس��یده، می توان نتیجه گرفت 
که اثرات مثبت این کمپی��ن از این هم فراتر 
خواهد رفت. بازخوردهای خوبی هم به واسطه 
نظرات و کامنت های ارسالی از مخاطبان برند 
در صفح��ات رس��می آن دریاف��ت کرده ایم و 
متوجه شدیم همان مخاطبانی که از ابتدا در 
شرح پروژه در نظر گرفته شده بودند، در حال 
حاضر مخاطب صفحات رسمی برند هستند. 
این متخصص بازاریابی دیجیتال در انتها افزود: 
در خصوص برنامه های آینده سیف باید اشاره 
کن��م که یک برنامه تعاملی به ش��کل رقابتی 
خیلی خاص با دعوت شقایق دهقان در انتهای 
فصل اول این مجموعه اجرا خواهد شد. فصل 
دوم مجموعه #جادو با س��یف نیز از بهار سال 

آینده آغاز می شود.  

هرروز س�لبریتی جدیدی وارد تبلیغات می ش�ود. ش�قایق دهقان، 
بازیگر معروف این روزها در کنار برند س�یف قرار گرفته و همراه با این 

برند به تبلیغ محصوالتش می پردازد. برند س�یف در این راستا کمپین 
دیجیتال وس�یعی را اج�را و ویدئوهای مختلفی را اکران کرده اس�ت. 
»فرصت امروز« به منظور بررس�ی این کمپین گسترده گفت وگویی را 
با آرمان حسینی، کارشناس بازاریابی دیجیتال داشته است. همچنین 

برای دریافت اطالعات بیش�تر گفت وگویی نیز با محسن رهگذر، مدیر 
ایده پ�ردازی کمپی�ن برند س�یف وهارمیک نواس�ارتیان، مدیر روابط 
عمومی آژانس تبلیغاتی ب�اد و کوبه و مجری کمپین صورت گرفته که 

در ادامه می خوانید. 

تبلیغات خالق

آگهی اتوی khaitan    شعار: پایه سنگین وزن 

ایستگاه تبلیغات

بازی پدر و دختر با باربی

کمپانی Mattel در سال های اخیر موفق به کسب 
پیروزی ه��ای زی��ادی در زمینه مدرن ک��ردن درک 
باربی شده اس��ت. این کمپانی برای این کار از تمرکز 
بر قدرت این عروس��ک در کمک به دختربچه ها برای 
تصور آین��ده ای عالی و اقناع کننده بهره برده  اس��ت. 
ح��اال در کمپی��ن جدید خود با بازنمای��ی پدرانی که 
ب��ا دختران ش��ان ب��ازی می کنند، به آرام��ی در حال 

واژگون سازی نقش های جنسیتی  است. 
ب��ه گ��زارش  ام ب��ی ای نی��وز، کمپی��ن »پدران��ی 
 BBDO ک��ه باربی ب��ازی می کنن��د« ک��ه توس��ط
سان فرانسیس��کو راه ندازی شده اس��ت، در آخر هفته 
گذش��ته در قال��ب یک آگه��ی 3۰ ثانی��ه ای و حین 
بازی های پلی آف NFL رونمایی ش��د. در این آگهی 
یک پدر می پذیرد که تماش��ای فوتبال یکش��نبه های 
خ��ود را با بارب��ی، قطع کن��د. او می گوی��د که برای 
خوش��حال کردن دخترش هر کاری الزم باشد انجام 

می دهد. 

نگاهی به کمپین دیجیتال برند سیف

جذاب بودن سلبریتی ها در تبلیغات 
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سازمان یادگیرنده و یادگیری 
س��ازمانی مفاهی��م مترادف��ی 
س��ازمانی  یادگیری  نیس��تند. 
ب��ه مفه��وم یادگیری اف��راد و 
و  س��ازمان  درون  گروه ه��ای 
س��ازمان یادگیرن��ده به معنی 
یادگی��ری س��ازمان به عن��وان 
سیس��تمی کلی است. بنابراین 
باید میان یادگیری سازمانی به 
مفهوم اف��راد و گروه های درون 
سازمان و سازمان یادگیرنده به 
معنی یادگیری سازمان به عنوان 
سیس��تمی کل��ی تمای��ز قائل 
شد )س��بحانی نژاد و همکاران، 

 .)1385
بی��ان   )1997( تس��انگ   
می کن��د ک��ه تحقیقات��ی که 
تاکنون انجام شده بر دو مورد 

متمرکز بوده اند: 
اینکه چگونه سازمان ها  اول 
باید ی��اد بگیرند و یادگیری را 

تسهیل کنند. 
دوم اینک��ه ش��رکت ها واقعا 
بنابراین  می گیرند.  یاد  چگونه 
او س��ازمان یادگیرن��ده را یک 
ای��ده آل و یادگیری س��ازمانی 
را ی��ک چش��م انداز می دان��د. 
س��ازمان ها برای بق��ا باید یاد 
بگیرن��د )یادگیری س��ازمانی( 
اما آنه��ا نیاز ندارند س��ازمان 
ای��ده آل  باش��ند.  یادگیرن��ده 
چیزی ش��بیه دس��ت نیافتنی 
اس��ت، ام��ا چیزی ک��ه بدون 
تالش رخ دهد، دست نیافتنی 
اس��ت. عالوه بر این، س��ازمان 
حال  در  ای��ده آل  یادگیرن��ده 
حاض��ر ناش��ناخته اس��ت، در 
س��ازمانی  یادگیری  که  حالی 
شناخته شده است و در نهایت 
اینکه یادگیری سازمانی بیشتر 
آکادمیک اس��ت، در حالی که 
عم��ل  یادگیرن��ده،  س��ازمان 
گراس��ت )بیک زاد و و فتحی 

بنابی، 1391(. 
 )نم��ودار2-1( کاریس��ون، 
2007، ب��ه نق��ل از فتح��ی، 

1389
سطوح یادگیری سازمانی از 

دیدگاه پیتر سنگه
س��نگه س��ه ن��وع یادگیری 
س��ازمانی و به تعبیر دیگر سه 
س��طح یادگیری را بیان کرده 

است. 
یادگیری تک حلقه ای 

یادگیری تک حلقه ای زمانی 
اتف��اق می افت��د که در بس��تر 
جاری  و سیاست های  هدف ها 
سازمان، خطاها کشف و اصالح 
ش��وند. یادگیری تک حلقه ای 
همان یادگیری انطباقی است. 
این نوع یادگیری از مشکالت 
بنیادین چشم پوشی می کند و 
اهداف، استراتژی ها و ارزش ها 
را صحی��ح کرده و س��عی در 
حف��ظ وضع موج��ود می کند. 
در نهای��ت افراد و س��ازمان ها 
ی��اد می گیرن��د ک��ه چگون��ه 
وضع موجود و اس��تانداردهای 
پذیرفت��ه ش��ده را حف��ظ و با 
ش��رایط خ��ود تطبی��ق دهند 
)رحیمی و همکاران، 1390(. 

یادگیری دو حلقه ای 
زمانی  یادگیری دو حلقه ای 
اتف��اق می افت��د که س��ازمان 
خطاها را کشف و اصالح کند و 
هنجارها، رویه ها، سیاست ها و 
هدف های موجود را زیر سوال 

برده و به اصالح آنها بپردازند. 
سنگه )1990( از یادگیری دو 
حلقه ای تحت عنوان یادگیری 
مولد نام برد. )س��بحانی نژاد و 

همکاران، 1385(. 
یادگیری سه حلقه ای 

زمان��ی اتف��اق می افت��د که 
که  بگیرن��د  ی��اد  س��ازمان ها 
حلقه ای  تک  یادگیری  چگونه 
و دو حلق��ه ای را اج��را کنند 
)رحیمی و همکاران، 1390(. 
به عبارت دیگر یادگیری س��ه 
حلق��ه ای، توانای��ی یادگرفتن 
اس��ت  یادگی��ری  درب��اره 
هم��کاران،  و  )س��بحانی نژاد 

 .)1385
عناصر اصلی یادگیری از 

دیدگاه پیترسنگه
س��نگه این چه��ار عنصر را 
در قالب حلقه ه��ای یادگیری 
فردی، تیمی و سازمانی به کار 

می گیرد: 
1- اقدام: انجام یک وظیفه 

در قالب چارچوب تجزیه
مش��اهده گر  بازت�اب:   -2
اعم��ال و اف��کار خ��ود بودن، 
انجام  کارهای  کالبد ش��کافی 

شده
3- ارتب��اط: خل��ق ایده ه��ا 
برای اقدام و س��امان دهی آنها 

در قالب های جدید
4- تصمی�م: تدوی��ن رویه 
برای انتخاب رویکرد مناس��ب 
از میان احتماالت تولید ش��ده 
در مرحله ارتب��اط )رحیمی و 

همکاران، 1390(. 
مراحل یادگیری 

سازمانی از دیدگاه 
گاروین 

یادگیری  نیز  گاروین 
فرآین��د  را  س��ازمانی 
گذر از س��ه مرحله زیر 

می داند: 
1- مرحله شناختی: 
در ای��ن مرحله، اعضای 
براب��ر  در  س��ازمان 
قرار  ایده ه��ای جدی��د 

را  خ��ود  دان��ش  می گیرن��د، 
تفکری  و  گس��ترش می دهند 

متفاوت را آغاز می کنند. 
2- مرحله رفتاری: در این 
مرحل��ه، کارکن��ان و اعض��ای 
تغیی��ر  در  س��عی  س��ازمان 

رفتارهای شان دارند. 
پیش�رفت  مرحل�ه   -3
عملک�رد: در ای��ن مرحل��ه، 
باع��ث  رفتاره��ا  در  تغیی��ر 
پیشرفت های قابل سنجش در 
نتایج می ش��ود، نظیر کیفیت 
برت��ر، توزیع بهتر، س��هم بازار 
بیش��تر و. . . در اینج��ا مراحل 
ش��ناختی و رفت��اری مقدم بر 
مرحله پیشرفت عملکرد است. 

)بیک زاد و فتحی، 1391(. 
ابعاد یادگیری سازمانی از 

دیدگاه ویک و لئون
براساس نظریه ویک و لئون، 
یادگیری س��ازمانی شامل پنج 

بعد است که عبارتند از: 
بین�ش:  ب�ا  رهب�ری   -1
ایجاد یک س��ازمان یادگیرنده 
بدون وج��ود یک رهبر متعهد 
ب��ه یادگیری، عملی نیس��ت. 
دن��ت )1382( از این ویژگی 
با عنوان رهبر اندیش��مند یاد 
می کند. رابرت اسالتر )1379( 
در این ب��اره می گوید: مدیرانی 
پ��رورش دهی��د ک��ه با ش��ما 
دیدگاه مشترک دارند. او یکی 

از کاره��ای رهب��ران را ایجاد 
همدلی و چش��م انداز مشترک 
در س��ازمان می دان��د. به زعم 
سنگه، رهبران افرادی هستند 
ک��ه ب��ه خل��ق واقعیت ه��ای 
وظیفه  جدید کمک می کنند. 
بنیادین و اساسی رهبری این 
اس��ت که ش��رایطی را ایجاد 
کنن��د تا در آن ش��رایط افراد 
جدید  واقعیت ه��ای  بتوانن��د 
را خل��ق کنن��د. رهب��ران در 
این س��ازمان ها ط��راح، معلم 
و تس��هیلگر هس��تند، نه یک 
قهرم��ان اس��طوره ای )رس��ته 

مقدم، 1384(. 
2- برنامه ریزی / ارزیابی: 
به باور وی��ک و لئون )1995( 
روش��ن  برنامه های��ی  وج��ود 
و هماهن��گ و ارزیاب��ی ای��ن 
برنامه ه��ا، دومی��ن بعد مهم و 
ض��روری س��ازمان یادگیرنده 
اس��ت. واقعی��ت ای��ن اس��ت 
ک��ه برنامه ری��زی و طراح��ی 
ارزیاب��ی  و  س��نجش  نظ��ام 
اثربخ��ش منج��ر ب��ه تحق��ق 
می ش��ود.  س��ازمانی  بین��ش 
یادگیرن��ده  س��ازمان های 
را  پیشرفت ش��ان  به ش��دت 
اندازه گی��ری می کنن��د. آنه��ا 
دارای برنامه ه��ای منس��جم و 
یکپارچه هستند و از مشارکت 
اعض��ای س��ازمان در فرآین��د 
برنامه ریزی اس��تفاده می کنند 

)رسته مقدم، 1384(. 
3- اج�را: وی��ک و لئ��ون 

ب��دون  معتقدن��د   )1995(
قبل��ی  ابع��اد  هم��ه  عم��ل، 
تنه��ا  یادگیرن��ده  س��ازمان 
یک ب��ازی ذهنی اس��ت زیرا 
تم��ام یادگیری ه��ا و ایده های 
بک��ر چنانچ��ه عملی نش��وند، 
هی��چ ارزش��ی ندارن��د. هدف 
درس��ازمان های  یادگی��ری  از 
ب��ردن  کار  ب��ه  یادگیرن��ده، 
آموخته ها در فعالیت ها و امور 

روزمره سازمان است. 
4- خالقیت: به زعم الوانی 
س��ازمان های  در   )1388(
یادگیرن��ده نیاز به تفکر خالق 
است و به ابداع و ابتکار اهمیت 
داده می ش��ود و افراد مبتکر و 
خالق مورد تش��ویق و حمایت 
ق��رار می گیرن��د. در این گونه 
س��ازمان ها، فرض بر این است 
که هم��ه اعضای س��ازمان از 
خالقیت و نوآوری سرش��ارند. 
از این رو هرگز درصدد مأنوس 
ش��دن با مش��کالت نیس��تند 

)رسته مقدم، 1384(. 
5- کسب و انتشار اطالعات: 
ب��ا  یادگیرن��ده  س��ازمان های 
در اختی��ار داش��تن اطالعات 
داخل��ی و خارجی میزان عدم 
را  محیطی ش��ان  اطمین��ان 
در  اطالعات  می دهند.  کاهش 
این س��ازمان ها امری سری و 
ماهیتی  بلکه  نیست،  محرمانه 

روان و پوی��ا دارد. اطالع��ات 
از طریق نظام ه��ای اطالعاتی 
اثربخ��ش مانند نظام اطالعات 
پش��تیبان  نظام های  مدیریت 
و  درون  از  تصمیم گی��ری 
تعبیر  بیرون س��ازمان کسب، 
و تفسیر می ش��ود و متناسب 
با آن به محیط واکنش نش��ان 
داده می ش��ود و به این طریق 
فرآین��د یادگی��ری س��ازمانی 
ام��ری مس��تمر و دائم��ی در 
و  )بیک زاد  این سازمان هاست 

فتحی، 1391(. 
ابعاد یادگیری سازمانی از 

دیدگاه نیفه
مشترک:  1- چش�م انداز 
اهمیت چش��م انداز مش��ترک 
برای تبدیل ش��دن به سازمان 
اس��ت.  بس��یارزیاد  یادگیرنده 
اول اینکه چشم انداز مشترک، 
تمرکز و انرژی برای یادگیری 
را فراهم می سازد، دوم اینکه، 
چشم انداز مشترک افراد را به 
عمل سوق می دهد. چشم انداز 
بیانگر آمال و رویاهای آنهاست 
و ب��ه آنه��ا معنی می بخش��د. 
س��وم اینکه، کشش به سمت 
هدف مطل��وب باالتر با نیروی 
حاکم بر وض��ع موجود مقابله 
می کند. چش��م انداز مشترک، 
هدف نهای��ی را ایج��اد کرده 
را  ن��وآوری  و  و خطرپذی��ری 
اینکه،  تشویق می کند. چهارم 
ارزش ها و معانی مشترک، در 
تعیین نوع دانشی که سازمان 
منتق��ل  و  ذخی��ره 
هس��تند  مهم  می کند. 

)مارکورات، 2002(. 
مشترک  چش��م انداز 
اه��داف  ب��ه  توج��ه 
مشترک را بر می انگیزد، 
همان گون��ه ک��ه آرمان 
ف��ردی تصویری اس��ت 
در دل و روح انس��ان از 
آنچه مطلوب و منتهای 
آرزوهاس��ت. چشم انداز 
مشترک پاس��خ به این 
نیاز اس��ت که ما چه چیزی را 
می خواهیم خلق کنیم. آرمان 
مش��ترک تصویری اس��ت که 
با توس��عه تصویر مشترک در 
انتظارش��ان  آینده مورد  مورد 
و راه ه��ای عملی رس��یدن به 
این آینده، در گروه و س��ازمان 
خود نوع��ی تعهد ایجاد کنند. 
آرمان نباید منفی باش��د زیرا 
آرمان های منفی به ندرت قادر 
ب��ه ایجاد خالقی��ت و نوآوری 
هس��تند. آرمان مشترک برای 
فراگیر عنصری  ایجاد سازمان 
حیات��ی اس��ت، زی��را ان��رژی 
الزم را ب��رای فراگیران تامین 
می کن��د )رحیمی و همکاران، 

 .)1390
یادگی�ری  فرهن�گ   -2
سازمانی: هنگامی که اعضای 
یک جامعه، س��ازمان یا گروه 
برای انطباق با محیط خارجی 
و ح��ل مش��کالت یکپارچگی 
می کنن��د،  ت��الش  داخل��ی 
ناخودآگاه ب��ه یادگیری اقدام 
کرده ان��د. به ای��ن دلیل که از 
یادگیری  نظریه پردازی  جهت 
و حل مس��ائل نه تنها متفاوت 
نیس��تند، بلک��ه بای��د گف��ت 
متف��اوت  دیدگاه ه��ای  ک��ه 
فرآیند اساس��ی یکسانی دارند 
هم��کاران،  و  )خانعلی��زاده 

 .)1389

3- کار و یادگیری گروهی: 
در کار و یادگی��ری گروه��ی 
تاکید بر اهمیت هم راس��تایی 
نیروه��ا و کارکن��ان س��ازمان 
است تا از به هدر رفتن انرژی 
جلوگی��ری ش��ود. یادگی��ری 
از  اس��ت  عب��ارت  جمع��ی 
فرآیندی ک��ه طی آن ظرفیت 
اعض��ای گ��روه توس��عه داده 
ش��ده و به گونه ای همسو شود 
ک��ه نتایج حاصله از آن چیزی 
باش��د که همگان واقعا طالب 
بوده ان��د )س��بحانی نژاد و  آن 

همکاران، 1385(. 
4- به اش�تراک گذاشتن 
دان�ش: انتقال و توزیع دانش، 
انتق��ال س��ازمانی و فناوران��ه 
داده ها، اطالعات و دانش را در 
بر می گیرد. ظرفیت س��ازمان 
بیانگر  دانش،  جا به جایی  برای 
قابلی��ت انتقال و به اش��تراک 
گذاشتن قدرت است که الزمه 
موفقی��ت ش��رکت نیز اس��ت. 
دانش باید به دقت و به سرعت 
در سراسر سازمان یا حوزه های 
شرکت توزیع شود )مارکورات، 

)2002
سیس�تمی:  تفک�ر   -5
نظام��ی اس��ت در درون افراد 
که باع��ث یکپارچگی قواعد و 
اج��رای مختلف یک س��ازمان 
ش��ده و آنها را در ساختارهای 
هماهن��گ از مبان��ی نظ��ری 
می کن��د  ترکی��ب  عمل��ی  و 
آلب��رت   .)1990 )س��نگه، 
بدون  اس��ت  گفته  انیش��تین 
تغییردر الگوی اندیش��ه، قادر 
نخواهیم بود مس��ائلی را که با 
الگوی امروز فک��ر خود ایجاد 
کرده ایم برطرف کنیم. نگرش 
سیس��تمی کمک می کند که 
الگوهای کالن )تصویر بزرگ( 
را ببینی��م و توان م��ا را برای 
بهبود می بخش��د.  آن  تغیی��ر 
است  روشی  تفکر سیس��تمی 
برای روابط متعامل میان اجزا 
که رفتار کل را می سازند و نه 
یک زنجیره به ه��م متصل از 
اجزا را )رحیم��ی و همکاران، 

 .)1390
6- توسعه شایستگی های 
کارکنان: شایستگی در ادبیات 
منابع انسانی، مجموعه ای است 
از دانش ها، مهارت ها و رفتارهای 
قابل سنجش و قابل مشاهده که 
در موفقی��ت یک ش��غل یا یک 
پس��ت س��هیم هس��تند. برای 
مدیریت منابع انسانی باید سطح 
دان��ش، اطالع��ات، مهارت ها و 
قابلیت ه��ای کارکن��ان را ارتقا 
داد و در آنان شایس��تگی ایجاد 
کرد. توس��عه منابع انس��انی با 
حاص��ل  زی��اد  آموزش ه��ای 
نمی شود، بلکه باید منابع انسانی 
به ص��ورت برنامه ریزی ش��ده و 
نظام مند عمل کنند. )خانعلیزاده 

و همکاران، 1389(
مش�ارکتی:  رهب�ری   -7
مش��ارکتی،  رهب��ری  پیام��د 
داش��تن احس��اس مش��ارکت 
کارکنان اس��ت. نتیجه چنین 
کوششی آن است که کارکنان 
احس��اس می کنند به آنان نیاز 
دارند و وجودش��ان س��ودمند 
اس��ت. تحقیقات ثاب��ت کرده 
است که مشارکت، مقاومت در 
مقابل تغیی��ر را کاهش، تعهد 
به س��ازمان را افزایش و سطح 
فشار روانی را پایین می آورد. 

سلسله درس های بازاریابی و فروش )13(

چرا آمیزه بازاریابی؟ 

فلس��فه و اس��تراتژی بازاریابی زمانی ارزشمندی 
خ��ود را نش��ان خواهند داد که توس��ط ی��ک آمیزه 
بازاریابی خوب به شایس��تگی پیاده س��ازی ش��وند. 
منظ��ور از آمیزه، آمیخته، ترکی��ب، مخلوط، ابزار یا 
تاکتی��ک در بازاریابی یک مجموعه ش��کل گرفته از 
ممزوج شدن تعدادی از عوامل است. برای مثال شما 
یک خمیر را در نظ��ر بگیرید، این خمیر یک کلیت 
واحدی از ترکیب آرد، نمک، آب، اس��انس و... است، 
اما اگر به نانوا بگوییم آرد یا آب این خمیر را نش��ان 
بده خواهد گفت که در درون خمیر اس��ت و نش��ان 

دادن آن به تنهایی امکان پذیر نیست. 
آمی��زه بازاریابی که از اوای��ل دهه 1960 میالدی 
مطرح ش��د می خواهد به ما بگوید که هر چقدر هم 
تفکر ش��ما متمایز و ارزنده باشد مردم به آنها زمانی 
ارزش می دهن��د و برایش پرداخت می کنند که برای 
آنها قابل لمس باش��د و بتواند به نیاز و خواست آنان 

پاسخ دهد و مسئله ای از زندگی آنها را حل کند. 
آمیزه بازاریابی در ابتدا با 4P’s  مطرح ش��د. چهار 
P ش��امل Product )محص��ول(، Price )قیمت(، 

Promotion )ترویج( و  Place )توزیع(. 

ابتدا تقاضا می کنم Place را مکان ترجمه نکنید 
چون مک کارتی وقتی س��ه P اول را مطرح ساخت 
 P خیل��ی عالقه پیدا ک��رد که توزیع را ه��م با یک
نشان دهد بنابراین به جای distribution از واژه 
Place اس��تفاده کرد، پس Place اینجا فقط مکان 
نیست بلکه تمام موارد مربوط به توزیع نظیر شعب، 
نمایندگی ها، انبارداری، حمل و نقل و... در این حوزه 

مطرح می شوند. 
همچن��ان که وقتی از محص��ول صحبت می کنیم 
تمام موارد ش��امل کیفیت، بسته بندی، تنوع، رنگ، 
ط��رح، اندازه، برند محص��ول، خدمات و... یا وقتی از 
قیمت صحبت می کنیم مواردی چون سیاس�ت های 
قیمت گ��ذاری، ان�واع تخفیفات، انواع اعتبارات و... را 
ش��امل می شود. همچنین وقتی از ترویج و ارتباطات 
صحبت می کنی��م عوامل تبلیغ��ات، روابط عمومی، 
بازاریابی حس��ی، بازاریابی مس��تقیم، چاش��نی های 
ف��روش و ف��روش حضوری در آن مطرح می ش��وند. 
دق��ت کنید همان طور که ما آمی��زه بازاریابی داریم، 
هر یک از عوامل 4P’s  هم خود ش��امل یک آمیزه 
هس��تند. پس آمیزه محصول، آمی��زه قیمت، آمیزه 
توزیع و آمی��زه ترویج هم داریم که جمع آنها آمیزه 
بازاریابی را ش��امل می ش��وند. پس 4P’s  به نوعی 
ساده سازی برای دس��ته بندی و فهم موارد متعددی 

اس�ت که با ه�م این کلیت را ش�امل می شوند. 

تقاضا می کنم فصل 12 کتاب مباحث و موضوعات 
مدیری��ت بازاریابی با نگرش بازار ای��ران اثر نگارنده 
را بخوانی��د ک��ه در آنج��ا ب��ه تمام م��واردی مطرح 
ش��ده که آمی��زه بازاریابی را دیگ��ر 4P’s نمی دانند 
)مث��ال 5P’s و حت��ی 6P’s( و... را مطرح می کنند 
پاس��خ می دهد و ش��ما با ی��ک اب��زار 10 مرحله ای 
ب��ه توانمندی می رس��یدکه آمی��زه بازاریابی خاص 
ش��رکت تان را ب��ر پایه و بس��تر 4P’s  مطرح کنید. 
آنجا می بینی��د که 4P’s  اصول را ب��ه ما می گوید، 
ام��ا ما می توانیم برای آمی��زه بازاریابی خودمان یک 
نس��خه عملیات��ی و کاربردی با نگرش ب��ازار ایران و 
ن��وع صنعت و ویژگی های بن��گاه اقتصادی خودمان 
داشته باشیم، چون آمیزه بازاریابی ابزار و تاکتیک ما 
برای پیاده سازی شایسته فلسفه و استراتژی شرکت 
اس��ت که در عینیت بخش��یدن به تمایالت مشتری 
بس��یار مهم اس��ت و در حقیقت ما به واس��طه آنها 
می توانیم موفقیت خودمان را در بازار عملی س��ازیم 
و به کارگی��ری هماهنگ و منس��جم اج��زای آمیزه 

بازاریابی با هم ضروری است. 
مش��تری محص��ول مناس��ب، با قیمت مناس��ب، 
با تروی��ج و ارتباطات مناس��ب و توزیع مناس��ب را 
می خواهد. اگر هر یک از اینها نامناس��ب باشد شبیه 
اس��بی اس��ت که یک پای آن لنگ ش��ده پس این 
تناسب بین اجزا و هماهنگی آنها الزمه توفیق است. 
یادتان باش��د بازاریابی علم کاربردهاست و دنبال 
این نباشید که یک آمیزه بازاریابی یکسان برای تمام 

شرکت ها ارائه کنید. 

چگونه یک محصول جدید را روانه 
بازار نکنیم؟ 

همیش��ه این جمله را می ش��نویم که: »سال های 
س��ال را برای کار ک��ردن روی اختراعی وقت صرف 
کرده ام که در این بازار جریان بازی را تغییر می دهد  
محصولی آنچنان بی عیب و نقص که در یک صنعت 
نیازمند به تغییر به شدت نیاز به آن احساس می شد. 
اما مشکل اینجاست که شما هنوز در این صنعت 
و ای��ن بازار ق��رار نگرفته اید. ش��ما در ح��ال روانه 
کردن ی��ک محصول کامال جدید به بازار هس��تید، 
پس بهتر اس��ت قبل از هر چی��ز موج هایی را به راه 
بیندازید. بهتر اس��ت فریاد بکشید و از ایجاد اندکی 
عدم آس��ایش و ناامنی برای برخی ترس به خود راه 

ندهید. 
 درحالی ک��ه فرآیندهای پش��تیبانی تولید، توزیع 
و بازاریاب��ی همه و هم��ه برای معرف��ی موفق یک 
محص��ول جدید به ب��ازار از اهمیت بس��یار زیادی 
برخوردار است، تمایز برند از دیگران مهم ترین عامل 
و معیاری اس��ت که موجب ش��کل گرفتن موفقیت 
برای برندهای چالشگر می شود. یک ابداع و اختراع 
ک��ه موجب ایجاد تغییر در بازار و الگوهای حاکم در 
آن می ش��ود، اگر کسی پیش از معرفی در مورد آن 
حرفی نزن��د، در بازار هیچ معنایی ن��دارد و درواقع 
محصول هیچ وقت نور و روش��نایی و موفقیتی را که 
مس��تحق آن در بازار اس��ت نمی بیند و فقط و فقط 

در اداره ثبت اختراع باقی مانده و خاک می خورد. 
 البته نکته مهم این اس��ت که این مس��ئله بسیار 
بیشتر ازآنچه تصور کنید، اتفاق می افتد. محصوالتی 
ک��ه اتفاق��ات و موفقیت ه��ای مهم��ی در انتظ��ار 
آنهاس��ت عموما به صورت طرحی س��اده و اولیه به 
بازار معرفی می ش��وند که به مرات��ب بهتر از معرفی 
به صورت تکمیل ش��ده به بازاری اس��ت که از ایده ها 
و محصوالت مختلف اشباع شده و این موضوع باعث 
می ش��ود که مخاطبان و مش��تریان فعلی بازار دیگر 
به این محصول جدید و البته تکمیل ش��ده توجهی 

نکنند. 
 ام��ا این مس��ئله به چه معناس��ت؛ برند محصول 
جدید شما باید جهت جلب توجه مخاطب و مشتری 
چیزی متفاوت و جدید باش��د، تیز و برنده باش��د تا 
این گونه بهتر به چش��م آمده و توجه مخاطبان را به 
خود جلب کند. برند باید کامال متفاوت از محصولی 

باشد که در حال معرفی آن به بازار است. 
 اما مش��کل این حال��ت چیس��ت: در این حالت 
ش��رکت مادر و دارنده برند اصل��ی، تیم همکاران و 
س��رمایه گذاران ممکن اس��ت از متفاوت بودن برند 

به نوعی احساس تهدید و ناامنی بکنند. 
 در ادامه س��ه ذهنیت مختلف را معرفی می کنم 
که موجب نابودی تمایز شده و باید پیش از معرفی 
و روانه شدن محصول به بازار مورد رسیدگی و توجه 
جدی قرار بگیرد. پس از بررس��ی جلس��ات خود با 
اعضای تیم همکاران تان متوجه باش��ید که هیچ یک 
از این ذهنیت ها را پیش از معرفی محصول مشاهده 

نکنید. 
- م��ا در ح��ال از دس��ت دادن مخاطب��ان مهم 

خودمان هستیم.
نه، اص��ال اینچنین نیس��ت. ش��ما احتم��اال این 
محص��ول جدی��د را به ای��ن منظور س��اخته اید که 
مش��کل و مس��ئله ای را ح��ل و رف��ع کن��د یا یک 
تجرب��ه جدید و منحصربه ف��رد را برای گروه خاصی 
از مصرف کنن��دگان نهای��ی فراه��م آورد. پس برند 
معرفی کننده محصول را با توجه به ارتباط بیشتر و 
بهتر با مشتریان احتمالی و مخاطبان و ویژگی های 
این محص��ول انتخ��اب کنی��د و آن را هماهنگ با 
انگیزاننده های��ی ق��رار دهی��د که بی��ش از هر چیز 
موجب تاثیرگذاری روی این گروه از مخاطبان است. 
انتخ��اب یک برند مطرح تر تنه��ا به دلیل مخاطبان 
بیشتر به ندرت موجب اثربخشی شده و فقط و فقط 
ش��انس دیده شدن محصول توسط مخاطبانی را که 
از احتمال بیش��تر برای خری��دن محصول برخوردار 

هستند کاهش می دهد. 
-  اگر با برند جدی��د فالن فرد/عالقمند را عصبانی 

کرده یا از خود برنجانیم، چه می شود؟ 
خیل��ی هم خوب اس��ت. ایجاد تمای��ز نیازمند این 
اس��ت که در برابر یک جریان فکری موجود و باثبات 
و پرف��روش در ب��ازار و صنعت قرار بگیرید. همیش��ه 
چیزه��ای جدید و به ط��ور کل تغییر موج��ب ایجاد 
ناامن��ی و ناراحت��ی در عده ای می ش��ود. در این مورد 
نباید نگرانی داشته باشید. اگر دلیلی که در پشت ارائه 
محصول شما به بازار موجود است، با تحقیق و بررسی 
کامل انتخاب شده باشد، پس از مدتی بازار به آن روی 
خوش نش��ان داده و دیگران هم به پیروی از گروه های 

اول به سمت محصول جذب می شوند. 
 - محص��ول ما از فالن محصول موجود در بازار برنز 

است و ما باید به همه دلیل این برتری را بگوییم. 
نه نیازی به این کار نیس��ت. شما باید به مخاطب 
خود بگویید که چرا محصول ش��ما نسبت به چیزی 
که در حال حاضر از آن اس��تفاده می کنند، متفاوت 
اس��ت چراک��ه در غیر ای��ن ص��ورت در ب��ازار دیده 
نمی شوید. بر ویژگی ها و عملکرد و کاربرد محصول 
تمرک��ز نکنی��د و تنه��ا باالترین و بهتری��ن مزیت 
ارائه ش��ده توس��ط محصول خودتان را اطالع رسانی 
کنید. تفاوت موجب شکستن و کنار زدن بی تفاوتی 
مصرف کننده می ش��ود. تفاوت بیش��تر در رسانه ها 
بازتاب پیدا می کند. تفاوت موجب می شود در مورد 

شما صحبت کنند. 
 ibazaryabi.com :منبع
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بازاریابی از نگاه معلمکافه بازاریابی

تفاوت میان یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

یادگیری تک حلقه ای زمانی اتفاق 
می افتد که در بستر هدف ها و 

سیاست های جاری سازمان، خطاها 
کشف و اصالح شوند. یادگیری تک 

حلقه ای همان یادگیری انطباقی 
است. این نوع یادگیری از مشکالت 
بنیادین چشم پوشی می کند و اهداف، 

استراتژی ها و ارزش ها را صحیح کرده و 
سعی در حفظ وضع موجود می کند

تلفن مستقیم: 86073279 www.forsatnet.ir شماره 715

دکتر پرویز درگی

ملیکا قاصدی 



برای مطالعه 347 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.
توصیه هایی کاربردی برای مدیران )99(

بر آنچه می خواهید متمرکز باشید

چه ش��ما متخصص شغل خود باشید، چه مالک 
ش��رکتی کوچک یا پدر پرمش��غله فرزندانی که به 
هر دلیل مادری باالی سرش��ان نیست، مثل همه 
اف��راد، در قید و بن��د محدودیت زمانی هس��تید. 
البته همه افراد طیف متنوعی از مس��ئولیت هایی 
را برعهده دارند که باید انجام شان دهند، به عنوان 
مث��ال هم��ه ما ب��ا چالش ه��ای مش��ابهی روبه رو 
می ش��ویم و به همین خاطر، باید زمان خود را به 
نحوی کارآمد مدیریت کنیم تا به موفقیت دس��ت 
پی��دا کنیم. در باب موضوع تمرکز، هرچه به پایان 
روز کاری خود نزدیک تر می ش��ویم، انجام وظایف 
و پروژه ه��ا به نحو فزاینده ای س��خت تر می ش��ود. 
ع��دم تمرکز همیش��ه در نتیجه خس��تگی روانی 
نیست، هرچند عوامل حواس��پرتی اغلب به عنوان 
هش��دارهایی عمل می کنند ک��ه از ما می خواهند 
توجه م��ان را به چیزهای دیگ��ری معطوف کنیم. 
 ب��ه اعتق��اد دیوی��د راک، از موسس��ان انس��تیتو

 Neuro Leadership، مغ��ز انس��ان به خوبی 
نسبت به حواسپرتی تنظیم شده است و به صورت 
خ��ودکار و تقریبا به نحو توقف ناپذیری نس��بت به 
حواس پرتی واکنش نشان می دهد. با آگاهی از این 
نکته حداقل می توانید ت��ا حد امکان بر انجام یک 
هدف خاص متمرکز بمانید، همان طور که تجس��م 
نتیج��ه کار و رضای��ت خاطری که ای��ن نتیجه به 

همراه دارد نیز شما را در این امر یاری می دهد. 

ایده
دالی��ل مختلفی ب��رای عدم تمرک��ز کافی افراد 
وجود دارد، با این ح��ال نباید همواره محرک های 
بیرونی را علت اصلی دانس��ت. بدون ش��ک عوامل 
بیرونی موثر هس��تند اما هیچ یک به اندازه عوامل 
داخل��ی خود فرد باعث برهم خ��وردن تمرکز وی 
نخواهن��د ش��د. م��واردی نظیر خس��تگی بیش از 
حد، مش��خص نبودن هدف، استفاده از شیوه های 
نادرس��ت و. . . از جمله دالیلی هس��تند که باعث 
می ش��وند فرد نتواند روی هدفی که دارد متمرکز 
بمان��د و با قدرت هرچ��ه تمام تر پی��ش برود. در 
همین راستا الزم است دالیلی که ما را از هدف مان 
دور می کند شناسایی کرده و برای هریک راه حلی 

مناسب بیابید. 
ب��رای مثال اصولی بودن کاره��ا یا تعیین جایزه  
یا زمان اس��تراحت مناس��ب در حین کار به ش��ما 
کمک خواهد کرد به خس��تگی ناش��ی از کار غلبه 
کنی��د. با این حال بحث در ح��ال حاضر در رابطه 
ب��ا متمرکز بودن روی هدف تعیین ش��ده اس��ت. 
مهم ترین عامل این اس��ت که باید هدف خود را به 
خوبی مشخص ساخته و راهکارهای رسیدن به آن 
را بیابی��د. اگر ندانید که چه می خواهید خیلی زود 
از مسیری که مش��خص کرده اید منحرف خواهید 
ش��د. درواقع شما باید هدف خود را به قدری برای 
خودتان روشن کنید که س��ایر بهانه ها کوچک به 
ش��مار بیایند. درواقع الزم است تا شما دلیل کافی 
برای تحمل س��ختی ها را برای خود داشته باشید. 
هنگامی که واقعا چیزی را بخواهید، راه حل ها خود 

نمایان خواهند شد. 
ب��ا این حال ممکن اس��ت هدفی که مش��خص 
س��اختید اشتباه باش��د. این امر بدون شک بسیار 
مضر خواهد بود و الزم اس��ت قبل از انتخاب هدف 
تمام��ی دالیل و جوانح را به خوبی بررس��ی کنید. 
زیرا قرار اس��ت ش��ما متمرکز روی هدفی شوید و 
اگر در انتخاب آن اش��تباه کرده باشید عمال زمان 
زیادی را از دس��ت داده اید. برای مثال یک شرکت 
برای افزایش فروش خ��ود تصمیم می گیرد تعداد 
نمایندگی ه��ای خود را افزای��ش دهد در حالی که 
بهترین تصمیم این بوده که میزان تبلیغات خود را 
افزایش دهد و هدفی نامناس��ب را در پیش گرفته 
اس��ت. با این حال یک راه س��اده ب��رای منحرف 
نش��دن از هدف تان وجود دارد و آن این است که 
ه��رکاری را که می خواهید انج��ام دهید به میزان 
ارتباطش با هدف خود توجه داش��ته باشید. با این 
کار ساده به راحتی می توانید کارهای غیرضروری 

و منحرف کننده را شناسایی کنید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- بس��یاری از اهداف سخت تالش می کنند اما به 
نتیجه دلخواه دست نمی یابند. الزم است تحت این 
ش��رایط دست از تالش کشیده و از خود بپرسید که 
دقیق��ا هدف چ��ه بوده و چه کاری در راس��تای آن 
انجام داده اید. ممکن اس��ت در جایی از مسیری که 

باید برای موفقیت بپیمایید منحرف شده اید. 
- داشتن انگیزه امری است که تا پایان هدف باید 
زنده نگه داشته شود. به همین خاطر همواره باید به 
خود روحیه داده و مانع از سرد شدن انگیزه های تان 

شوید.

11  کار مدیریت کسب و

پاس�خ: پیدا کردن یک ایده ناب که قبال کسی سراغ 
آن نرفته باش��د کار دشواری است. معموال هم این ایده 
محص��ول یک جرقه ذهنی آنطور که همه فکر می کنند 
نیس��ت بلکه محصول ماه ها یا س��ال ها حضور در بطن 

اقتصاد،تجارت و تولید است.
 از طرفی اغلب محصول یک فکر هم نیست. محصول 
تجربی��ات آدم های زیادی اس��ت که در ی��ک نقطه به 

ایده ای ناب تبدیل می ش��ود. ت��ازه از این مرحله به بعد 
ممکن اس��ت آن ایده را بتوانید به درس��تی اجرا کنید و 

ممکن است نتوانید.
 توصیه من به شما این است که بیش از آنکه به پیدا 
کردن یک ایده بکر و تجربه نش��ده فکر کنید با مفهوم 
تمایز خدمات آشنا ش��وید و به آن بپردازید. در شماره 

بعد این مفهوم را توضیح خواهم داد. 

راهی برای ورود به بازار 
اشباع شده

پرس�ش: هر روز در روزنامه خودتان از راه اندازی کس�ب و کار و ارزش های آن می گویید ولی وقتی بررس�ی می کنم می بینم 
همه ایده ها و طرح هایی را که به ذهنم می رسد دیگران انجام داده اند. در واقع در مورد بعضی از حوزه های کاری بازار آنقدر 
اشباع شده است که ورود به آن بازار دل شیر می خواهد و جیب پر پول برای سرمایه گذاری میلیاردی. با توجه به این شرایط 

کماکان فکر می کنید راه انداختن کسب و کار به سختی های آن می ارزد؟ برای ورود به یک بازار اشباع راهی هست؟ 

کلینیککسبوکار

مدیریت هلو
)با اصالحات مختصر(

مجله فوربس که یکی از مطرح ترین مجالت مدیریت 
و بازرگان��ی جهان اس��ت در تازه ترین رتبه بندی خود 
نام کارلوس اسلیم هلو مکزیکی را به عنوان چهارمین 
مدیر موفق جهان انتخاب ک��رد. پیش از آغاز موضوع 
باید گفت که استانداردها و شاخص های گوناگونی در 
رتبه بندی افراد و شرکت ها وجود دارد که هر سازمان یا 
مجله با استانداردهای تعریفی خود به این رتبه بندی ها 

می پردازد.
بگذریم اما بش��نوید از هلوی خودمان – در مکزیک 
ضرب المث��ل معروفی وجود دارد ک��ه می گوید: محال 
اس��ت وارد مکزیک شوید و هر لحظه پول تان به جیب 

هلو نریزد.
این س��خن وقتی معنادار می ش��ود ک��ه بدانیم در 
مکزی��ک از هر 10 خط تلفن ثابت 9 خط و از هر پنج 
خط تلفن سیار چهار خط از خدمات شرکت ارتباطی 

اسلیم هلو استفاده می کنند.
هلو هم مانند بافت فکر می کند

ش��یوه هایی که هل��و ب��رای مدیری��ت بازاردانی در 
کس��ب وکار خودش اس��تفاده می کند بس��یار شبیه 
روش ه��ای وارن بافت اس��ت. او به اطمینان داش��تن 
از بنی��ه ش��رکت و محصول تولیدی آن بس��یار توجه 
می کند و همانند بافت به وجود مدیران با لیاقت اصرار 
دارد )خوش��بختانه کتاب های خوب��ی از وارن بافت در 
س��ال های گذش��ته در ایران ترجمه ش��ده(. برداشت 
نویس��نده از ش��یوه  مدیریتی برخی مدیران شایسته 
این است که آنان در شناخت فرصت ها بیشتر از دیگر 
مدیران خبرگی دارند و الیه های گوناگون رویدادها را 
از دید یک فرصت یاب هوشمند جست وجو می کنند و 
در نتیجه گیری از فرص��ت به وجود آمده نیز پیگیری 
و سرس��ختی دارند البته طبیعی است که درصدی از 

فرصت های انتخابی ممکن است واقعی نباشد.
اصول مدیریت هلو

کارل��وس اس��لیم هل��و درب��اره اص��ول مدیری��ت 
شرکت هایش می گوید:

1- ما به س��اختارها و س��ازمان های ساده با حداقل 
سلسله مراتب اداری نیاز داریم.

2- توس��عه ف��ردی و آموزش درون س��ازمانی برای 
مدیران من بایسته است.

3- انعطاف پذیری و تصمیم گیری های عقالیی را  باید 
فرا بگیریم و بر آن اصرار داشته باشیم.

4- کارک��ردن با مزیت های ش��رکت های کوچک و 
دانای موجود در کشور بسیار اهمیت دارد.

5- ساختارسازی و بهبود آنچه داریم از رموز موفقیت 
است.

6- همیش��ه به یاد داشته باشید شرکت هایی که در 
س��ختی زندگی می کنند قوی ترند و در شرایط سخت 

افراد آن بهتر می توانند با مشکالت روبه رو شوند.
جمالت شیرین هلو

هلو درباره موفقیت می گوید: موفقیت این نیست که 
شما کاری را خوب یا حتی خیلی خوب انجام دهید و از 
دیگران تایید بگیرید. موفقیت یک چیز بیرونی نیست 

بلکه یک احساس درونی از خوب بودن است.

موفقیت تعادل روح است و قطعا به احساساتی مانند 
عشق، خانواده، دوستی، اصالت و راستی نیاز دارد.

هلو به عنوان یک��ی از بازاردانان موفق جهان عالقه 
ویژه ای به س��رمایه گذاری در اقتصادهای در حال رشد 
دارد، چرا که فکر می کند رش��د طبقه متوسط در این 
کشورها به منزله تقاضای باال برای ارائه خدمات است.

گفتنی اس��ت که در برخی آمارها بیش از 250000 
مکزیکی در کس��ب وکارهای او مش��غول به کارند و به 

شیوه مدیریت هلو کار می کنند.
او در جایی گفته بود: زمانی که ش��ما برای تفکرات 
و اعتقادات دیگران زندگی می کنید در حقیقت ش��ما 
مرده اید. از دیدگاه هلو تنها یک عقیده درباره آنچه شما 
انج��ام می دهید در دنیا مهم اس��ت و آن عقیده و نظر 

خود شماست.
او در ادامه می گوید ش��ما نمی توانید طوری زندگی 
کنید که موجبات خشنودی همه را فراهم کنید و اگر 
تالش خود را در این راستا به کار ببندید قطعا زندگی 
خ��ود را به هدر داده ای��د. پس طوری زندگی کنید که 

خودتان دوست دارید نه آنطور که بقیه می پسندند.
هلو انسان بسیار مردم دوس��ت و بخشنده ای است 
و این خصلتی اس��ت که در بسیاری دیگر کمتر دیده 
می ش��ود. درباره این خصل��ت باف��ت در پایان کتاب 
آموزه های وارن بافت می  نویسد: پول خصلت های انسان 
را تشدید می کند. اگر پیش از ثروتمند شدن مهربان و 
دس��ت و دلباز بوده ای پس از ثروتمند شدن مهربان تر 
و دست و دلبازتر خواهی شد. اما اگر پیش از ثروتمند 
ش��دن حقیر و خسیس باش��ی پس از ثروتمند شدن 

حقیرتر و خسیس تر خواهی بود.
یک یادآوری: پس از سال ها اکنون بسیاری بر این 
باورند که بازاریابی اصطالحی نارس��ا و نامناسب برای 
واژه marketing است. برخی استفاده از خود کلمه 
مارکتینگ را تجویز می کنند اما نویسنده واژه بازاردانی 
را شایسته می شناسد. بازاردانی از ترکیب دو واژه بازار 
که ریشه ای پهلوی دارد و طبیعتا ایرانی است و از ایران 
به زبان های دیگری چون انگلیس��ی، فرانسه و پرتقالی 
رفته به همراه دانش که ریشه ای اوستایی دارد ساخته 
و بنیان نهاده شده که امیدوارم ترکیبات این اصطالح 
)بازاردان، بازاردانان و...( به تدریج جانشین اصطالحات 

نارسای بازاریاب و بازاریابی شود.
اندیشمندانه بیندیشیم.

بازاردان ایرانی 

اس��ت  نفتی  کمپانی  ش��ل 
ک��ه در ایاالت متح��ده واق��ع 
ش��ده و زیرمجموع��ه کمپانی 
نفت و گاز هلندی-بریتانیایی 
رویال داچ ش��ل است. رویال 
داچ ش��ل، یکی از بزرگ ترین 
کمپانی ه��ای صنع��ت نفت و 
گاز در جهان به شمار می رود. 
این کمپانی طی سال 1890، 
توسط جین باپتیست آگوست 
کس��لر و هن��ری دیتردینگ، 
در هلند تاس��یس شد. حدود 
22 هزار کارمند این ش��رکت 
در ایاالت متحده مش��غول به 
کارند و دفت��ر مرکزی آن نیز 
در هیوس��تون تگ��زاس ق��رار 
فعالیت ه��ای  از جمل��ه  دارد. 
شل ش��امل عملیات اکتشاف، 
اس��تخراج و پاالی��ش نفت و 
گاز اس��ت، ع��الوه ب��ر این به 
تولید محصوالت پتروش��یمی 
نی��ز  نفت��ی  فرآورده ه��ای  و 

می پردازد. 
پاالیش��گاه نف��ت ش��ل در 
مارتین��ز کالیفرنیا واقع ش��ده 
و به عنوان نخستین پاالیشگاه 
ای��االت متحده نیز به ش��مار 
این پاالیش��گاه، نفت  می رود. 
و  ش��ل  کمپان��ی  مورد نی��از 
تکس��اکو در ح��وزه غ��رب و 
غرب میان��ه را تامین می کند. 
زمان��ی ک��ه ش��رکت نفت��ی 
تکس��اکو با کمپانی ش��ورون 
ادغام شد، شل سهام تکساکو 
را خری��داری کرد و در س��ال 
را  خ��ود  برن��د  ن��ام   ،2002
جایگزین نام تکساکو کرد. در 
تامین کننده  حال حاضر شل، 
2درصد از نف��ت و 3درصد از 

گاز طبیعی دنیاست. 

چالش جهانی
مناب��ع  ج��زو  گاز  و  نف��ت 
این  با  تجدید ناپذیر هس��تند، 
حال از نیاز های ضروری بش��ر 
به شمار می روند. در سال های 
اخیر با افزایش جمعیت جهان 
و با باال رفتن اس��تاندارد های 
زندگ��ی، اس��تفاده از انرژی با 
شده  مواجه  رشد چشمگیری 
اس��ت. این مسئله تقاضا برای 
سوخت هایی مثل نفت، گاز و 
س��ایر منابع انرژی را افزایش 

داده است. 
چالش  ب��ا  ش��ل  بنابرای��ن 

این  روب��ه رو ش��د.  عظیم��ی 
کمپان��ی باید هم نیاز نس��ل 
حاضر و نس��ل آینده را تامین 
می کرد و هم کمترین آسیب 
زیست محیطی را سبب می شد. 
هدف شل، تولید انرژی ایمن 
و ارائ��ه خدمت موث��ر به کلیه 
مصرف کنندگان  س��هامداران، 

و سرمایه گذاران است. 
دو هدف اصلی ش��ل شامل 

این موارد است: 
س��ود آور  موثر،  فعالی��ت   -
و مس��ئوالنه در زمین��ه نفت، 
گاز، فرآورده های نفتی و سایر 

کسب و کار ها
کش��ف  در  مش��ارکت   -
س��ایر مناب��ع ان��رژی، جهت 
پاس��خگویی به نیاز روز افزون 

مصرف کنندگان به انرژی

سهامداران
بدن�����ه اص��ل����ی 
ش��ل،  داخل��ی  و 
س��هامداران، کارکن��ان 
آن  تامین کنن��دگان  و 
کسب و کار های  هستند. 
عظی��م و بزرگ��ی مثل 
ش��ل ب��ه س��هامداران 
تعلق دارن��د. آنها نقش 
ایفا  مهمی در ش��رکت 
می کنن��د. س��هامداران 
س��رمایه هنگفتی را که 
ی��ک کس��ب و کار برای 

رشد نیاز دارد، فراهم می کنند. 

کارکنان
گروه دیگری که وجودشان 
در یک سازمان ضروری است، 
کارکنان آن س��ازمان هستند. 
ش��ل حدود 100ه��زار نفر را 
در سراس��ر دنی��ا ب��ه خدمت 
گرفت��ه اس��ت. از جمل��ه این 
افراد می توان به مدیران مالی، 
بازاریابی، فروش و کارشناسان 
اکتش��افات نفت و گاز اش��اره 
کرد. سایر کارکنان شل را نیز 
زمین شناس��ان، محققان بازار، 
سکو های  کارکنان  مهندسان، 
نفت��ی و کارمن��دان دفت��ری 

تشکیل می دهند. 
کاری،  اس��تاندارد های 
تعه��د  و  ایمن��ی  س��المت، 
کارکن��ان نیز از نکات ضروری 
و مهمی است که به بقای این 
کمپان��ی، به عن��وان طالیه دار 

این صنعت کمک خواهد کرد. 
هر گونه خطا در این زمینه، به 
قیمت از دست دادن اعتبار و 
ایجاد مش��کل معاش کارکنان 

تمام می شود. 
یک��ی از اولویت های ش��ل، 
احت��رام ب��ه کارکنان اس��ت. 
این ش��رکت به فکر رفاه حال 
کارکن��ان و امنی��ت محی��ط 
کار آنهاس��ت و در عین حال، 
امکان ترقی و پیشرفت آنها را 
نیز فراهم کرده اس��ت. توجه 
به ای��ن نکات، اث��رات مثبتی 
روی کارکنان داشته و آنها را 
مطمئن و با انگیزه کرده است. 

تامین کنندگان
جزئی  نیز  تامین کنن��دگان 
و  داخل��ی  س��هامداران  از 

زنجی��ره  در  ش��ل،  ش��رکای 
تولید به حساب می آیند. شل 
ارزش ه��ای بنیادینی دارد که 
فعالیت های  در مرک��ز تم��ام 
این ش��رکت قرار گرفته است. 
اعتبار این شرکت به اطمینان 
از فعالیت های��ی که در جهت 
رسیدن به این ارزش ها صورت 
می گیرد، وابسته است. شل با 
پیمانکاران و س��ایر ش��رکای 
زنجیره تامین که باید نمایانگر 
باش��ند،  س��ازمان  ارزش های 

همکاری می کند. 

چشم انداز بلند مدت
از  دیگ��ر  یک��ی  ش��ل 
ب��ه  مرب��وط  اولویت ه��ای 
کسب و کار خود را روی ایجاد 
تن��وع در پورتفولیوی کمپانی 
ق��رار داده تا از ای��ن طریق با 
س��وختی  منابع  ک��ردن  پیدا 
تقاضای  بتوان��د  غیر معم��ول 

انرژی  ب��ه  روز اف��زون جهانی 
را تامی��ن ک��رده و از تاثیرات 
س��وخت ها  محیطی  زیس��ت 
در نتیج��ه  کن��د.  جلوگی��ری 
این دی��دگاه، نیاز به توس��عه 
س��وخت های جدی��د به وجود 

آمد. 

توسعه و تحقیق
در هر کمپانی معتبر، توسعه 
و تحقی��ق، عملکردی تجاری 
در پی خواهد داش��ت. آنها به 
این وسیله، کسب و کار سازمان 
را ب��ا هدف تولی��د محصوالت 
بهتر و کارآمد ت��ر و همچنین 
توسعه  اداره سازمان،  پیشبرد 
خواهن��د داد. از س��وی دیگر 
بخش توس��عه و تحقیق، نظر 
را  راهنمای��ی کارشناس��ان  و 
و  کارکن��ان  ب��ه  نی��ز 
مصرف کنندگان منتقل 

خواهد کرد. 
و  تحقی��ق  برنام��ه 
توسعه شل به دو نکته 

تاکید دارد: 
از  بهینه  استفاده   -1

منابع
2- مراقب��ت و توجه 
هر چه بیشتر نسبت به 

محیط زیست
موفقیت  نتیج��ه  در 
این کسب و کار،  تجاری 
از  پی��روی  گ��رو  در 
ای��ن اهداف خواهد ب��ود. این 
در نهایت  می توان��د  تحقیقات 
سازمان را با کش��ف غیر قابل 
پیش بینی از جمله پیدا کردن 
سوختی مناس��ب و مطابق با 
روبه رو  زیست محیطی  شرایط 

کند. 
شرکت در توسعه پایدار

ش��ل به دنبال مشارکت در 
توس��عه پایدار از طریق س��ه 
روش مرتبط ب��ه هم بوده که 
به سرمایه گذاری بلند مدت در 
زمینه تحقیق و توسعه وابسته 

است: 
1- مواجهه با چالش جهانی 

انرژی
2- فعالیت بر س��ر توس��عه 
عملکرد زیس��ت محیطی شل: 
استفاده کمتر از انرژی، آب و 

سایر منابع
فعالیت ه��ای  افزای��ش   -3
امنی��ت  تامی��ن  اجتماع��ی: 

و س��المت کارکن��ان، ایج��اد 
س��ود آوری اقتصادی پایدار با 
ب��ه خدمت گرفت��ن کارکنان، 
پیمان��کاران و تامین کنندگان 

محلی بیشتر
تمام این فعالیت ه��ا، تاثیرات 
سود آوری برای شل در پی خواهد 
داش��ت و از این طریق، خطرات 
مالی و مدیریت��ی و هزینه های 
اضاف��ی کاهش یافت��ه و ارتباط 
نزدیک تری ب��ا مصرف کنندگان 
به وجود خواهد آمد. در نهایت نیز 
این کار به کمپانی کمک خواهد 
کرد ب��ا تولید محصوالت جدید، 
پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان 

خود باشد. 

تولید سوخت های جایگزین
دیزلی  موتور های  تکنولوژی 
باالیی دارند.  مصرف س��وخت 
دیزل��ی  س��وخت های  ش��ل 
جدیدی تولید کرده که نیتروژن 
اکسیدو سولفور کمتری دارند. 
ای��ن کمپان��ی بی��ش از ی��ک 
میلیارد دالر روی پاالیشگاه های 
خود س��رمایه گذاری ک��رده تا 
س��وخت هایی تولی��د کند که 
می��زان س��ولفور کمت��ری در 
آنها ب��ه کار رود.  این کمپانی 
س��وخت هایی را در بی��ن 50 
کش��ور پخش می کن��د که نه 
تنه��ا از لح��اظ کیف��ی عالی 
موتور ها  کارایی  بلکه  هستند، 
را باال برده و مصرف سوخت و 
نشتی آنها را کاهش می دهد. 

نتیجه گیری
100س��ال،  گذش��ت  ب��ا 
و  احتراق��ی  موتور ه��ای 
رش��د  ب��ه  هیدروکربن ه��ا 
اقتصادی دنی��ا کمک کردند، 
ام��ا ام��روزه باید ی��اد بگیریم 
که چطور با استفاده درست و 
بهینه از این سوخت ها به رشد 

اقتصادی خود ادامه دهیم. 
ش��ل با تالش ب��رای تولید 
هیدروکربن��ی  س��وخت های 
موثر ت��ر و ب��ا کاه��ش اثرات 
زیان بار ناش��ی از س��وخت ها، 
به دنب��ال ثابت نگه داش��تن 
بوده  اقتصادی  رش��د  مس��یر 
اس��ت. از طرفی نیز با استفاده 
از تحقی��ق و توس��عه، در پی 
ساخت س��وخت های جدید و 

جایگزین در آینده است. 

کارتابل

بررسی شیوه کسب و کار کمپانی نفتی شل

محلی فکر کنید و محلی عمل کنید

نفت و گاز جزو منابع تجدید ناپذیر 
هستند، با این حال از نیاز های 

ضروری بشر به شمار می روند. در 
سال های اخیر با افزایش جمعیت 
جهان و با باال رفتن استاندارد های 
زندگی، استفاده از انرژی با رشد 

چشمگیری مواجه شده است. این 
مسئله تقاضا برای سوخت هایی مثل 

نفت، گاز و سایر منابع انرژی را 
افزایش داده است
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آیا فرمان های اجرایی ترامپ آمریکا را 
به سوی جنگ نژادی سوق می دهد؟ 

فعال بهتر اس��ت دیوار عجیب و غریبی که قرار 
است به دس��تور رئیس جمهور آمریکا در مرز این 
کش��ور با مکزیک کشیده ش��ود را فراموش کنید 
چرا که حتی س��ناتور جمهوریخواه ایالت جنوبی 
که قرار است دیوار در آن احداث شود معتقد است 
ای��ن پروژه جنجالی مانع از مهاجرت غیر قانونی و 
قاچاق م��واد مخدر از مکزیک نمی ش��ود. تهدید 
مهم ت��ری که در حال حاضر آمری��کا با آن رو به 
رو اس��ت فرمان اجرایی جنجال��ی رئیس جمهور 
جدی��د این کش��ور در حوزه مهاجرت اس��ت که 
به عقیده کارشناس��ان ایاالت متحده را به سوی 
یک درگیری نژادی بی سابقه داخلی سوق خواهد 
داد که در نهایت ممکن اس��ت این درگیری ها به 

خشونت های لجام گسیخته بدل شوند. 
فرم��ان اجرای��ی ترامپ با ه��دف جلوگیری از 
مهاجرت های غیرقانونی صادر ش��ده است که در 
نهایت منجر به بازداشت گسترده مهاجران بدون 
ویزا خواهد ش��د. گفتنی اس��ت از آنجا که ایاالت 
متحده کش��وری مهاجرپذیر محس��وب می شود 
این فرمان می تواند بزرگ ترین و بی س��ابقه ترین 
عملیات بازداش��ت، محاکمه و اخراج مهاجران از 
ایاالت متحده را کلی��د بزند. این فرمان از پلیس 
ایالت��ی آمریکا نیز می خواهد ت��ا به بازوی پلیس 
فدرال تبدیل ش��ده و تعداد بیشتری از مهاجران 
غیرقانونی و فاقد ویزا را دس��تگیر و روانه دادگاه 
کن��د. در صورت تحقق این امر می توان گفت که 
اق��دام اخی��ر رئیس جمهور جدید آمری��کا از نظر 
ابعاد با موج دستگیری گسترده یهودیان در اروپا 
و در جریان جنگ جهانی دوم توسط حزب نازی 
آلم��ان برابری خواهد کرد، چراکه در حال حاضر 
بیش از 11میلیون نفر از شهروندان ایاالت متحده 
آمریکا فاق��د مدارک قانونی الزم جهت اقامت در 
این کش��ور هس��تند. اوض��اع هنگام��ی وخیم تر 
می ش��ود که درمی یابیم فرزندان این 11 میلیون 
نف��ر در خاک آمریکا متولد ش��ده و ش��هروندان 
قانونی ایاالت متحده محسوب می شوند. در حالی 
که والدین آنان هنوز مجوزهای قانونی مورد نیاز 
برای اقامت در این کش��ور را در اختیار ندارند که 
این موضوع به معنای جدایی احتمالی میلیون ها 

نفر از یکدیگر خواهد بود. 
فرمان اجرایی دونالد ترامپ تکلیف این دس��ته 
از مهاجران غیرقانونی را که امروزه فرزندان ش��ان 
شهروندان قانونی آمریکا محسوب می شوند روشن 
نکرده اس��ت. براس��اس آنچه در فرم��ان اجرایی 
رئیس جمهور آمده اس��ت این دسته از شهروندان 
آمریکایی حق دریافت هیچ خدماتی را نداشته و 
پلیس اجازه دارد تا در صورت مش��کوک شدن به 
آنها بدون نیاز به در دس��ت داشتن مدارک کافی 

آنان را بازداشت و روانه زندان کند. 
شایان ذکر اس��ت که فرمان اجرایی مهاجرتی 
رئیس جمه��ور آمری��کا آن دس��ته از ش��هرهایی 
که به س��کونتگاه های مهاج��ران غیرقانونی بدل 
ش��ده اند نیز ب��ه قط��ع کمک های مال��ی فدرال 
تهدید ش��ده اند؛ موضوعی که س��بب شده است 
تا ش��هرداران و مقامات محلی صدها شهر آمریکا 
از سانفرانسیس��کو گرفته تا بوستون در مقابل آن 

ایستادگی کرده و از آن انتقاد کنند. 
در همین راس��تا خانم هیالری رونن از مقامات 
شهر سان فرانسیسکو با لحنی بی سابقه بیانیه ای 
خطاب به رئیس جمهور آمریکا صادر کرد. در متن 
این بیانیه از قول خانم رونن آمده است:من پیامی 
برای فرد زورگو و مستبدی که به تازگی وارد کاخ 
س��فید شده است دارم. ما با ش��ما در خیابان ها، 
دادگاه ها، محل کار، خانه، کلیسا و سایرنهادهای 
قانونی این کش��ور به مبارزه خواهیم پرداخت. در 
ادام��ه این بیانی��ه ش��دیداللحن می خوانیم: بهتر 
اس��ت رئیس جمهور برای مبارزه آماده باشد چرا 
که ما از ش��هرهای پناهگاهی و جامعه مهاجران 
خ��ود در مقاب��ل وی دفاع خواهیم ک��رد و اجازه 

خدشه دار شدن ارزش های مان را نخواهیم داد.
در حال حاضر شرایط در اغلب شهرهای آمریکا 
غیرعادی اس��ت، چرا ک��ه بس��یاری از مردم در 
کنار سیاس��تمداران و فعاالن مدنی مدافع حقوق 
مهاجران و اقلیت ها قص��د دارند به صورت جدی 
در مقاب��ل اقدام��ات عوامگرایان��ه رئیس جمهور 
جدید آمریکا ایس��تادگی کنند ک��ه این موضوع 
به باور ناظران و کارشناس��ان می تواند به افزایش 
خش��ونت ها و درگیری های اجتماعی و نژادی در 

آمریکا منجر شود. 
ای��ن روزها در بس��یاری از ایالت ه��ای آمریکا 
ش��اهد اقدامات گسترده سیاستمداران مترقی در 
دفاع از مهاجران غیرقانونی هس��تیم. برای نمونه 
می توان ب��ه فرماندار جمهوریخ��واه ایالت گرگ 
ابوت اش��اره ک��رد که اعالم کرده اس��ت هر مقام 
پلی��س محلی را که با پلیس ف��درال در رابطه با 
فرمان اجرایی مهاجرت��ی رئیس جمهور همکاری 
کند از کار برکنار خواهد کرد. اخراج خانم س��الی 
هرنان��دز رئیس اداره پلیس محلی تراویس کانتی 
که در حمای��ت از فرمان اجرای��ی دونالد ترامپ 
س��خنرانی کرده و از آمادگی خ��ود و نیروهایش 
ب��رای همکاری با پلیس فدرال خب��ر داده بود از 
جمله اقداماتی اس��ت که فرماندار جمهوری خواه 
تگ��زاس ب��رای مقابله ب��ا فرمان اجرای��ی ترامپ 

صورت داده است. 
بای��د دید که واکن��ش رئیس جمهور عوامگرای 
آمری��کا ب��ه ای��ن مخالفت ه��ا چه خواه��د بود؟ 
مخالفت های��ی ک��ه برخی از آنان مبن��ای قانونی 
داش��ته و دس��ت وی را برای اج��رای برنامه های 
ض��د مهاجرتی اش خواهد بس��ت. آنچ��ه در این 
میان نگرانی بسیاری از مردم آمریکا را برانگیخته 
اس��ت، ورود احتمال��ی این کش��ور به یک جنگ 

نژادی طوالنی و طاقت فرسا است. 
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پ��س از ص��دور فرم��ان اجرای��ی دونالد 
ترامپ رئیس جمه��ور امریکا مبنی بر اعمال 
اتب��اع  محدودیت ه��ای گس��ترده در ورود 
هفت کشور عمدتا مسلمان به خاک آمریکا 
و مخالفت های گس��ترده ب��ا این موضوع در 
آمریکا، هاوارد ش��ولز مدیراجرایی ش��رکت 
فروشگاه های زنجیره ای استارباکس از برنامه 
این شرکت برای استخدام 10 هزار پناهجو 
در ش��عبه های این شرکت در سراسر جهان 

خبر داد. 
آق��ای ش��ولز در همین راس��تا در ایمیلی 
که برای کارمندان ش��رکت فروش��گاه های 
زنجیره ای اس��تارباکس ارس��ال کرد اظهار 
داش��ت:  ما هرگز قص��د نداریم که درمقابل 
تصمیمات اتخاذ ش��ده توسط دولت جدید 
آمریکا موضع گیری کنیم. از س��وی دیگر در 
براب��ر اقدامات و تصمیم��ات ناگهانی دولت 
نیز س��اکت نخواهیم نشس��ت. وی در ادامه 
نام��ه ارس��الی خود ب��ه کارمندان ش��رکت 
متبوعش گف��ت:  بیش از 65 میلیون نفر از 
جمعیت جهان توس��ط س��ازمان ملل متحد 
به عنوان مهاجر شناس��ایی شده اند و ما قصد 
داریم10ه��زار نفر از این تعداد را طی مدت 
پنج س��ال در فروش��گاه های خ��ود در 75 
کش��ور جهان که استارباکس درآنها فعالیت 
می کن��د اس��تخدام کنی��م. به گفت��ه مدیر 
اجرایی اس��تارباکس، فرآیند اس��تخدام این 

پناهجویان نخس��ت در آمریکا و با استخدام 
کارمندان محلی ارتش آمریکا که امروزه در 
این کشور به عنوان پناهجو زندگی می کنند 

آغاز خواهد شد. 
در  اس��تارباکس  ش��رکت  اخی��ر  اق��دام 
استخدام 10هزار پناهجو در شرایطی تحقق 
می یاب��د که رئیس جمهور جدی��د آمریکا به 
اتخ��اذ مواضع ضدمهاجرتی مش��هور بوده و 
در یکی از نخستین فرمان های اجرایی خود 
دس��تور داد تا محدودیت های گس��ترده ای 
برای ورود اتباع هفت کشور عمدتا مسلمان 
ایجاد شود. گفتنی اس��ت صدور این فرمان 
از س��وی ترامپ اعتراضات گسترده ای را در 
سراسر جهان به راه انداخته است و بسیاری 
از مردم آمریکا نیز همراه با ش��خصیت های 
مش��هور تجاری، هنری و سیاسی این کشور 

اقدام ترامپ را محکوم کرده اند. 
گفتنی اس��ت دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا با ص��دور فرمان��ی اجرایی به صورت 
نامحدود ورود اتباع کشور سوریه را به خاک 
آمری��کا ممنوع کرده اس��ت. همچنین اتباع 
کشورهای جمهوری اسالمی ایران، سومالی، 
لیبی، سودان و یمن نیز براساس این فرمان 
ب��رای ورود به خاک ای��االت متحده آمریکا 

دچار محدودیت های گسترده ای شده اند. 
در همی��ن رابطه و به گ��زارش خبرگزاری 
رویت��رز، دادس��تان های ای��االت کالیفرنی��ا، 
نیویورک، واش��نگتن و 13 ایالت دیگر آمریکا 
نیز ضمن محکوم کردن فرمان ضدمهاجرتی 

ترامپ اعالم کردند که با این دس��تور اجرایی 
رئیس جمه��ور به دلیل مغای��رت آن با قانون 
اساس��ی ایاالت متحده آمریکا مقابله خواهند 
کرد. شایان ذکر اس��ت که نکته قابل توجه و 
مهم فرمان رئیس جمهور آمریکا عدم معافیت 
دارن��دگان گرین کارت و آن دس��ته از افرادی 
است که اخیرا اجازه ورود آنها به خاک آمریکا 

و زندگی در این کشور را دریافت کرده اند. 
صدور فرمان اجرایی ضدمهاجرتی ترامپ 
اعتراضات گس��ترده ای را در سراسر آمریکا 
خصوصا مکان هایی ک��ه مهاجران تازه وارد 
به خاک آمریکا در آنجا نگهداری می ش��وند 
ب��ه راه انداخته و بس��یاری از م��ردم آمریکا 
معتقدند که اقدام رئیس جمهور کشورش��ان 
مغایر با دموکراس��ی و ارزش های آمریکایی 
اس��ت و به همین دلیل ب��ه مخالفت با این 

موضوع برخاستند. 
در همین چارچوب بسیاری از شرکت های 
ب��زرگ تجاری آمریکا ب��ه مخالفت با ترامپ 
پرداخت��ه و اعالم کردند که با این دس��تور 
مقابله خواهند کرد. مدیراجرایی استارباکس 
نیز اظهار داش��ت که شرکت متبوعش قصد 
دارد با اتخاذ سیاس��ت های جدید و بازنگری 
در اس��تراتژی های تجاری خود به مقابله با 
فرمان اجرای��ی ضدمهاجراتی رئیس جمهور 

آمریکا خواهد پرداخت. 
همزمان با تالش های دولت جدید آمریکا 
برای ایجاد تغییرات��ی در برنامه های مربوط 
به خدمات درمانی دولت اوباما، آقای ش��ولز 

به عنوان مدیراجرایی ش��رکت فروشگاه های 
زنجی��ره ای اس��تارباکس ب��ه کارکن��ان این 
ش��رکت اطمینان داد که اس��تارباکس خود 
را ب��ه تامین خدمات درمانی مناس��ب برای 
کارمن��دان خ��ود متعهد می دان��د و در این 
زمینه از سیاس��ت های دولت آمریکا پیروی 

نخواهد کرد. 
در همی��ن ارتباط آقای ش��ولز خطاب به 
کارکنان اس��تارباکس اظهار داشت: چنانچه 
فرمان اجرایی اخیر دولت در زمینه مقابله با 
برنامه خدمات درمانی ارزان قیمت همچنان 
برقرار بماند و ش��ما پوشش خدمات درمانی 
خ��ود را از دس��ت بدهی��د، می توانید ظرف 
م��دت 30 روز از خدمات درمانی پیش��ین 
خ��ود که توس��ط ش��رکت اس��تارباکس در 
اختیارت��ان ق��رار داده بود اس��تفاده کرده و 
نیازی به پرداخت هزینه های س��نگین برای 
ثب��ت نام آزاد ب��ه منظ��ور دریافت خدمات 

درمانی نخواهید داشت. 
دونالد ترامپ در نخستین روز آغاز فعالیت 
خود در کاخ سفید با صدور فرمانی اجرایی، 
اجازه حذف بخشی از برنامه خدمات درمانی 
ارزان قیمت را صادر کرد. این برنامه جنجالی 
که در زمان باراک اوباما رئیس جمهور پیشین 
آمریکا اجرا ش��د با مخالفت های گس��ترده 
بخشی از ش��خصیت های سیاسی آمریکا از 
جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید این 
کش��ور رو به رو شده بود. گفتنی است در پی 
صدور این فرمان جمهوریخواهان کنگره نیز 

به دنبال آن هس��تند تا با تصویب طرح های 
موردنظرش��ان برنامه خدمات درمانی ارزان 

قیمت اوباما را به کلی از بین ببرند. 
به رغ��م تمامی فرمان های اجرایی ناگهانی 
و جنجالی دونالد ترامپ، هاوارد ش��ولز مدیر 
اجرایی استارباکس اعالم کرد که این شرکت 
برخالف مواضع خصمانه رئیس جمهور آمریکا 
درقبال مکزیک، همچنان به سرمایه گذاری 
خود در این کش��ور ادام��ه خواهد داد. الزم 
به ذکر اس��ت که ترام��پ از جمله منتقدان 
سیاس��ت های اقتصادی و مهاجرتی مکزیک 
بوده و ورود گس��ترده مهاج��ران غیرقانونی 
مکزیکی به خ��اک آمریکا را از جمله دالیل 
اصلی افزایش بیکاری در آمریکا عنوان کرده 
اس��ت. وی همچنی��ن ش��رکت های تجاری 
بزرگ آمریکا نظیر شرکت های خودروسازی 
را از س��رمایه گذاری در خ��اک مکزیک منع 
و آن��ان را به دریافت مالیات بیش��تر تهدید 
کرده اس��ت.  ب��ا ای��ن ح��ال مدیراجرایی 
استارباکس گفت: ما به سرمایه گذاری خود 
در مکزیک ادامه خواهیم داد، چرا که بازار 
این کش��ور از اهمیت بسیار زیادی برای ما 
برخوردار اس��ت، بنابراین ما آماده هستیم 
تا در هرزم��ان به ش��رکای مکزیکی مان و 
خانواده های آنان کمک کنیم. وی افزود: ما 
همزمان تاثی��ر اقدامات دولت و فرمان های 
اجرایی صادر ش��ده توس��ط رئیس جمهور 
آمری��کا بر فعالیت های مان را نیز بررس��ی 

خواهیم کرد. 

بررس��ی تاریخ ایاالت متحده آمریکا نشان 
می ده��د ک��ه این کش��ور توس��ط مهاجران 
بنا ش��ده اس��ت؛ مهاجران��ی از انگلس��تان، 
فرانس��ه، اس��پانیا و حتی چین و پس از آن 
سیاهپوس��تانی که به عنوان ب��رده از آفریقا و 
آمریکای مرکزی به آمریکا آورده ش��دند این 
روزها اجداد ش��هروندان کشوری هستند که 
امروزه آمریکا نام دارد. این پیش��ینه تاریخی 
ایاالت متحده را به کشوری مهاجرپذیر بدل 
س��اخته که بس��یاری از مردم جهان به امید 
یافتن زندگی بهتر به آن مهاجرت کرده و به 
دنبال محقق س��اختن رویای آمریکایی خود 

هستند. 
با این همه این روزها به نظر می رسد دولت 
جدید آمریکا قصد دارد تا تصور مردم جهان 
نس��بت به این کشور را تغییر دهد. در همین 
جدید  رئیس جمه��ور  دونالدترام��پ  راس��تا 
آمریکا با ص��دور یک فرمان اجرایی جنجالی 

ورود اتباع هفت کش��ور عمدتا مس��لمان به 
خاک آمریکا را محدود کرده و معتقد اس��ت 
که این اقدام می تواند ب��ه مصون ماندن این 
کش��ور از حمالت تروریستی کمک کند. این 
در حالی است که صدور این فرمان اعتراضات 
بس��یاری را در میان مردم و سیاس��تمداران 
آمریکایی برانگیخته و تظاهرت گس��ترده ای 
در آمریکا و برخی نقاط جهان در اعتراض به 
اقدام اخیر آقای ترامپ صورت پذیرفته است. 
اعم��ال محدودیت ه��ای گس��ترده ب��رای 
مهاجران مس��لمان س��بب اعتراض مدیران 
غول های سیلیکون ولی شده است. تیم کوک 
مدیر اجرایی شرکت اپل در ایمیلی که برای 
کارمندان این شرکت آمریکایی ارسال کرده 
اظه��ار داش��ت:فرمان اجرایی ترام��پ برای 
اعمال محدودیت بر ورود مهاجران مس��لمان 
سیاستی نیس��ت که اپل از آن حمایت کند، 
چرا که این موضوع س��بب می ش��ود تا اتباع 
هفت کشور مسلمان حتی آنهایی که پیش تر 
موفق به دریافت ویزا و اجازه اقامت در خاک 

آمریکا شده اند نتوانند به کشور وارد شوند.
ای��الن ماس��ک، بنیانگ��ذار و مدیراجرایی 
ش��رکت خودروس��ازی تس��ال موتورز آمریکا 
نیز با ص��دور بیانیه ای به فرمان اجرایی اخیر 
دونالدترام��پ واکنش نش��ان داد. وی که در 
ح��ال حاض��ر از جمل��ه مش��اوران اقتصادی 
دونالد ترامپ محس��وب می ش��ود در بخشی 
از بیانی��ه خود آورده اس��ت:اقدام اخیر آقای 
رئیس جمه��ور بهترین راه ممکن برای مقابله 
با چالش های موجود نیس��ت.در ادامه بیانیه 
مذک��ور مدیراجرایی ش��رکت تس��ال موتورز 
اجرای��ی رئیس جمه��ور  می گوی��د: فرم��ان 
جدید آمریکا ناعادالنه بوده و س��بب می شود 
ت��ا بس��یاری از افراد ع��ادی ک��ه ارتباطی با 
گروه های تروریستی ندارند نیز به رغم کسب 
مجوزهای قانونی نتوانند به آمریکا وارد شوند. 
ش��رکت اینترنتی گوگل نیز پس از انتشار 
خبر ص��دور فرم��ان اجرای��ی ضدمهاجرتی 
دونال��د ترامپ به ش��دت از آن انتقاد کرده و 
از کارمن��دان خود در خارج از ایاالت متحده 

خواس��ت به سرعت به این کش��ور بازگردند. 
براس��اس اخباری که در وال استریت ژورنال 
و خبرگزاری بلومبرگ منتش��ر ش��ده است، 
سوندار پیچای، مدیراجرایی هندیتبار شرکت 
گوگل فرمان اجرایی ترامپ و اثرات احتمالی 
آن برکارمندان گوگل را شدیدا محکوم کرد. 
در بیانیه ای که به همین منظور توسط آقای 
پیچای منتشر شده است وی اظهار داشت: ما 
به ش��دت از فرمان اجرایی صادر شده توسط 
رئیس جمهور متاسف و ناامید هستیم، چراکه 
این فرمان محدودیت های گسترده ای را برای 
برخی از کارمندان گوگل و خانواده های آنان 
ایج��اد می کند، همچنین ص��دور این فرمان 
س��بب می ش��ود ت��ا ش��رکت های آمریکایی 
نتوانن��د از اس��تعدادهای موج��ود در جهان 

استفاده کنند.
در ادامه بیانیه مدیر اجرایی شرکت گوگل 
آمده است:  ما از هزینه های شخصی که این 
فرمان اجرایی بر برخی از کارمندان ش��رکت 

گوگل بسیار ناراحت و ناامید هستیم. 

براس��اس گزارش منتشر ش��ده در نشریه 
وال اس��تریت ژورنال، دس��ت کم 187 نفر از 
کارمندان شرکت گوگل که در ایاالت متحده 
کار و زندگ��ی می کنن��د تحت تاثی��ر فرمان 
اجرای��ی ترامپ ق��رار گرفته و آین��ده مبهم 
را پی��ش روی خود می بینند. از س��وی دیگر 
مدیران ارشد شرکت گوگل قصد دارند تا آن 
دس��ته از کارمندان خود را ک��ه در خارج از 
آمریکا مش��غول کار هس��تند  فراخوانده تا از 
اثرات احتمالی فرم��ان اجرایی ضدمهاجرتی 

آقای ترامپ مصون بمانند. 
م��ارک زوکرب��رگ، مدی��ر اجرایی ش��رکت 
فی��س بوک نیز به مانند س��ایر همکاران خود 
در س��یلیکون ولی از صدور فرمان اجرایی ضد 
مهاجرت��ی دونالد ترامپ و اث��رات احتمالی آن 
بر کارمندان این شرکت اظهار نگرانی کرد. وی 
در بیانی��ه خود گفت که آمریکا باید کش��وری 
امن باش��د، ول��ی این کار با تمرک��ز بر افرادی 
محقق می شود که تهدید به شمار می روند، نه 

شهروندان عادی کشورهای اسالمی. 

غول های سیلیکون ولی به جنگ برنامه های ضدمهاجرتی ترامپ می روند
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به رغم سیاست های ضدمهاجرتی ترامپ

 استخدام 10 هزار پناهجو
توسط استارباکس
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ارتباط��ات  وزی��ر  مع��اون 
پرون��ده  ش��دن  مختوم��ه  از 
س��یم کارت های بی هوی��ت یا 
دارای نق��ص هوی��ت ت��ا ۲۰ 
بهم��ن خب��ر داد و گف��ت در 
مالکان  صورت ع��دم مراجعه 
قطع ش��ده،  س��یم کارت های 
س��یم کارت ها س��لب امتی��از 
و ش��ماره آنها برای اس��تفاده 
متقاضیان دیگر آزاد می شود. 
در  عمیدی��ان  علی اصغ��ر 
گفت وگو با فارس، از مختومه 
ش��دن پرونده سیم کارت های 
دارای هوی��ت ناق��ص ت��ا ۲۰ 

بهمن ماه جاری خبر داد. 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات گف��ت: در آخری��ن 
س��یم کارت های  تعداد  مرحله، 
دارای هوی��ت ناقص، به کمتر از 
۲ میلیون سیم کارت رسید که 
در آخرین مهل��ت مقرر، برخی 
سیم کارت ها یک طرفه و برخی 

دوطرفه قطع شد. 
از  پ��س  داد:  ادام��ه  وی 
ش��ده،  اعالم  مهلت  آخری��ن 
مش��خصات  تکمی��ل  ب��رای 
همراهی  برای  س��یم کارت ها، 

ب��ا مش��ترکان، ب��ار دیگر به 
س��یم کارت های یک طرف��ه تا 
۲۰ بهمن ماه مهلت داده شده 

اس��ت و مقرر شده پس از این 
تاریخ تمامی س��یم کارت های 
یک طرفه ب��ه طور کامل قطع 

پرون��ده  ب��ه زودی  و  ش��وند 
بی هوی��ت  س��یم کارت های 

مختومه خواهد شد. 

عمیدی��ان ادام��ه داد: اگ��ر 
مالک سیم کارت در فرصتی ۲ 
ت��ا 3 ماهه برای تعیین تکلیف 
س��یم کارت قطع ش��ده اقدام 
ب��ه معنی بالاس��تفاده  نکند، 
و  اس��ت  س��یم کارت  ب��ودن 
تصمیم بر این است که بعد از 
گذش��ت این مدت، این دسته 
امتیاز  س��لب  سیم کارت ها  از 
و ش��ماره آنها برای اس��تفاده 

متقاضیان دیگر آزاد شود. 
تنظی��م  س��ازمان  رئی��س 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی 
از  بس��یاری  ک��رد:  تصری��ح 
س��یم کارت های دارای هویت 
به صورت  اکن��ون  ک��ه  ناقص 
دوطرف��ه  ی��ا  یک طرف��ه 
قط��ع ش��ده اند و مال��ک آنها 
مش��خصات  تکمی��ل  ب��رای 
واق��ع  در  نک��رده،  مراجع��ه 
س��یم کارت هایی هس��تند که 
در بره��ه ای از زم��ان، مالک 
خری��داری کرده ام��ا پس از 
گذش��ت مدتی ن��ه تنها از آن 
بلکه گاهی  استفاده نمی کند، 
ای��ن س��یم کارت ها مفقود یا 

فراموش شده اند. 

 همی��ن چن��د روز پی��ش بود 
ک��ه زمزمه های��ی از معرف��ی یک 
اسمارت فون جدید از جانب هوآوی 
به نام آنر 8 الیت به گوش رس��ید. 
شایعات پیرامون این اسمارت فون 
خیلی زود رن��گ واقعیت گرفتند 
و این دس��تگاه در س��کوت کامل 
معرف��ی ش��ده و ب��ه زودی عرضه 
خواهد ش��د. آن��ر 8 الیت در حال 
حاض��ر ب��رای دو کش��ور فنالند و 
سوئد به صورت پیش فروش عرضه 
شده است. تاریخ فروش اصلی این 
اس��مارت فون برای کش��ور سوئد، 
14 فوری��ه و در فنالند 17 فوریه 

خواهد بود. 
به گزارش آی تی رسان، هوآوی 
آن��ر 8 الیت ظاهری همچون آنر 
8 داش��ته و از بدنه ای شیشه ای 
در کنار فریم فلزی بهره می برد. 
این هندست در ابتدا با دو رنگ 
س��فید و س��یاه عرضه می شود 

و رنگ بندی ه��ای بیش��تر ای��ن 
محص��ول با کم��ی تاخیر عرضه 
خواهند ش��د. البته ای��ن تاخیر 
تنها برای کش��ور فنالند خواهد 
بود اما در س��وئد تمامی رنگ ها 
ب��رای ف��روش در ی��ک زم��ان 
عرض��ه خواهد ش��د.  در بخش 

مش��خصات س��خت افزاری آن��ر 
پردازن��ده  8 الی��ت می توانی��م 
کایری��ن 655 و نمایش��گر 5.۲ 
اینچ��ی فول اچ دی را مش��اهده 
کنیم. ای��ن اس��مارت فون به 3 
گیگابای��ت رم مجهز خواهد بود 
و حافظ��ه داخلی به کار رفته در 

آن 16 گیگابایت��ی خواه��د بود. 
خوشبختانه اسالت کارت حافظه 
در این اس��مارت فون وجود دارد 
و حافظ��ه در دس��ترس تا 1۲8 
گیگابایت قابل ارتقا خواهد بود. 

برخالف نمونه اس��تفاده شده 
در آن��ر 8، در این اس��مارت فون 

از ی��ک دوربین تک��ی با وضوح 
 .f/2 1۲ مگاپیکس��ل و دیافراگم
۲ استفاده شده اس��ت. دوربین 
ب��ه کار رفته در بخش س��لفی 8 
مگاپیکس��لی اس��ت. تولید نیرو 
در آنر 8 الیت توسط یک باتری 
ص��ورت  میلی آمپ��ری   3۰۰۰
می گی��رد. در بخ��ش نرم افزاری 
می توانی��م اندروی��د 7/۰ نوقا را 
مشاهده کنیم که با رابط  کاربری 
شخصی س��ازی   5/۰  EMUI
ش��ده اس��ت.  ه��وآوی آن��ر 8 
الی��ت را می توان ی��ک محصول 
اقتصادی دانس��ت ک��ه مختص 
ب��ازار اروپ��ا خواه��د ب��ود. این 
اسمارت فون با قیمت ۲69 یورو 
در یک وب س��ایت خرده فروشی 
س��وئدی در دس��ترس اس��ت و 
انتظار م��ی رود به زودی در دیگر 
کش��ورهای اروپایی نیز معرفی و 

روانه بازار شود. 

ی��ک س��ال و نی��م از زم��ان 
انتش��ار وین��دوز 1۰ می گذرد و 
حاال جدیدترین نس��خه ویندوز 
توانسته است بیش از ۲5 درصد 

بازار را در دست بگیرد. 
ویندوز 1۰ جدیدترین نس��خه 
از سیس��تم عامل ویندوز اس��ت 
ک��ه به ص��ورت یکپارچ��ه برای 
رایانه های ش��خصی، موبایل های 
وین��دوزی، تبلت های ویندوزی، 

وان،  باک��س  ایک��س  کنس��ول 
هدس��ت های واقعی��ت افزوده و 
اینترنت اشیاء منتشر شده است. 
ویندوز 1۰ اکن��ون بیش از ۲5 
درصد از بازار رایانه هایی شخصی 
را در دس��ت دارد و این یعنی از 
هر چهار رایانه موجود در جهان، 
یک رایانه از ویندوز 1۰ استفاده 

می کند. 
ویندوز 1۰ تنه��ا در 4 هفته 

نخست پس از عرضه، روی بیش 
از 75 میلیون رایانه نصب ش��د 
و این رقم پس از یک س��ال، به 
بیش از 3۰۰ میلیون دس��تگاه 
رس��ید. مایکروس��افت چند ماه 
پیش و در جریان یک کنفرانس 
اختصاص��ی اعالم ک��رد ویندوز 
1۰ ت��ا آن لحظ��ه روی بیش از 
4۰۰ میلی��ون دس��تگاه نص��ب 
ش��ده اس��ت. ردموندی ها اعالم 

کرده بودند که در نظر دارند در 
دو الی س��ه سال نخست پس از 
عرضه ویندوز 1۰، این رقم را به 
یک میلیارد برس��انند، اما مدتی 
بعد اعالم شد دستیابی به چنین 
آماری در بازه زمانی تعیین شده 
غیرممکن است و باید در اهداف 
از پیش تعیین ش��ده تجدیدنظر 

شود. 
به ط��ور دقیق، وین��دوز 1۰ تا 

پای��ان م��اه ژانویه س��ال ۲۰17 
موفق ش��ده است ۲5/3۰ درصد 
ب��ازار رایانه های ش��خصی را در 
دس��ت بگی��رد و تنه��ا در م��اه 
دسامبر ۰/94 درصد رشد داشته 
است. رش��د ویندوز 1۰ از نیمه 
دوم س��ال ۲۰16 به بعد روندی 
آهسته داش��ته و علت آن پایان 
مدت زمان یک ساله رایگان بودن 

آن است. 

سهم ویندوز 10 در دنیای دسکتاپ از مرز ۲۵ درصد عبور کرد

گوشی جدید هوآوی بی سروصدا معرفی شد
گزارش2

بازار سنتی ناچار به استفاده از 
فناوری است

این روزها بسیاری از کس��ب و کارهای اینترنتی از 
جمله اپلیکیش��ن های درخواست خودرو مثل اسنپ 
و تپس��ی زیر فشار هس��تند و هر روز خبری درباره 
آنها منتش��ر می ش��ود. اتحادیه اتومبی��ل کرایه در 
حال حاضر نگران رش��د اپلیکیشین های درخواست 
خودرو اس��ت و از س��وی دیگر کامال به مزایایی که 
ب��رای مصرف کننده نهایی ایجاد کرده واقف اس��ت. 
کارب��ری آس��ان، ش��فافیت و ایجاد رضای��ت برای 
مشتریان مزایایی هستند که این اپلیکیشن ها ایجاد 
کرده اند و معموال در دیگر بخش های صنعت تجارت 
الکترونیک این ارزش ها برای مشتریان ایجاد شده و 
به همین دلیل اس��ت که رشد ۲1 درصدی تجارت 
الکترونیک در ایران و دیگر کشورهای منطقه آینده 

درخشانی را برای این صنعت پیش بینی می کند. 
تج��ارت الکترونی��ک در اوایل س��ال 199۰ آغاز 
ش��ده و حاال هنوز هم درگیری بر س��ر قانونی بودن 
فعالیت های تجاری در فضای آنالین همچنان ادامه 
دارد. به طور مثال در گذشته این درگیری ها زمانی 
ش��دت گرفت که کس��ب و کارهای آنالی��ن مالیات 
پرداخت نمی کردند. همین طور وقتی نگرانی درباره 
امنیت اطالعات وجود داش��ت؛ نگرانی که هنوز هم 
وجود دارد. به طور مثال ۲۰ سال پیش افراد اندکی 
جرات می کردند تا شماره کارت اعتباری خود را در 
ی��ک فرم آنالین وارد کنند. ب��ه هر حال با همه این 
نگرانی ها هیچ یک نتوانس��تند فرآیند رش��د تجارت 
الکترونیک را متوقف کنن��د. بیش از دو دهه از این 
نگرانی گذشته و کسی نتوانسته رشد فروش در این 
حوزه را ان��کار کند. این روزها تجارت الکترونیک به 
یک��ی از بخش های ضروری زندگی مردم حتی برای 

مردم ایران تبدیل شده است. 
این روند بازگشت ناپذیر بیشتر به خاطر این است 
که تجارت الکترونیک دارای مزایای بسیاری نسبت 
ب��ه معامالت در بخش س��نتی اس��ت و هزینه های 
اضاف��ی را محدود کرده و به��ره وری را افزایش داده 
اس��ت. کارایی بیشتر در سیس��تم ها و نحوه اجرا در 
نهایت به حذف شدن سیستم های کند و ناکارا منجر 
می ش��ود. این تقریبا قانونی اجتناب ناپذیر در فرآیند 

تکاملی صنایع است. 
دالی��ل خرده فروش��ان س��نتی ک��ه االن خواهان 
مس��دود ش��دن ارائ��ه خدم��ات در بس��تر تجارت 
الکترونی��ک هس��تند و می گویند که این سیس��تم 
امن نیس��ت و بر کس��ب و کار آنها تاثیر منفی دارند 
درحال حاضر به نظر خیلی از مردم ساده اندیشانه به 
نظر می رس��د. آنها خواستار تعطیلی اسنپ و تپسی 
هس��تند و شاید پشتوانه قانونی هم داشته باشند اما 
ط��رز فکر آنها با س��نتی های دو دهه قب��ل در اروپا 
تفاوت چندانی ندارد.  اگ��ر احتماال دولت تصمیم 
بگیرد زیر فش��ار بازار س��نتی و خواسته اتحادیه 
آژانس ها قانونی ب��رای محدودیت یا منع فعالیت 
اپلیکیش��ن های درخواس��ت خ��ودرو، وضع کند 
در نهای��ت آژانس داران باید فکری اساس��ی برای 
ایجاد رضایت در مش��تریان و ب��رآوردن انتظارات 
آنها بکنن��د. آنها باید فکری به ح��ال بهره وری و 
کارایی خود کنند، چرا که دیگر مش��تریان طعم 
استفاده راحت از اپلیکیشن های کارا را چشیده اند 

و می دانند که چه مزایایی دارند. 
تنها دلیلی که در دو دهه اخیر تجارت الکترونیک 
به شدت در حوزه حمل و نقل رشد کرده است، فراگیر 
شدن روزافزون تلفن های هوش��مند بوده که بسیار 
س��ریع تر از کامپیوترها در اختیار مردم قرار گرفتند. 
اگر به رش��د آمازون و اوبر نگاه کنی��م، آمازون بعد 
از گذش��ت ۲۰ س��ال توانسته فراگیر ش��ود، چراکه 
دسترسی به آن از طریق کامپیوترهای شخصی بود 
درست برعکس اوبر که در چند سال اخیر رشد قابل 
توجهی داش��ته، چراکه از طری��ق تلفن همراه برای 

همه کاربران قابل دسترس بوده است. 
اگ��ر اتحادیه آژانس  ها و تاکس��یرانی کار کردن با 
اپلیکیش��ن های درخواس��ت خودرو را نف��ی کنند، 
بای��د به فکر چاره ای برای اس��تفاده از تکنولوژی در 
جهت ایجاد کارایی در سیس��تم خود باشند. فناوری 
به کس��ب و کار آنها کمک خواه��د کرد در ابتدا برای 
یافتن مکان دقیق مس��افر برای رانندگان و سهولت 
کار برای آنها و در نهایت برای دریافت خدمات بهتر؛ 
قیمت های مناس��ب تر و ارائه کردن اطالعات دقیق 
درباره خودرویی که قرار است در اختیار مسافر قرار 
گیرد. همه این شیوه ها نو ولی ضروری هستند برای 
ایجاد رضایت در مش��تریان و رانندگان. به نظر من 
موثرتری��ن راه و حتی ش��اید بتوان ب��ه جرات گفت 
تنها راه برای بقا در این بازار اس��تفاده از اپلیکیشن 
درخواس��ت خودرو یا مسافر برای هر دو سوی فعال 

در این بازار است. 
 پذیرفت��ن این اپلیکیش��ن ها و هم��کاری با آنها 
می تواند هم ب��رای آژانس دارها و هم برای صاحبان 
اپلیکیش��ن منافع داشته باش��د. با همکاری این دو 
بخش می ت��وان رضایت مش��تریان را افزایش داد و 
راه حلی برای ش��راکت در سهم بازار برای هر دو سو 
پی��دا کرد. ب��رای اینکه این اتفاق به بهترین ش��کل 
رخ دهد الزم اس��ت فع��االن تج��ارت الکترونیک و 
اتحادیه های س��نتی در کنار یکدیگر بنش��ینند و با 
مذاک��ره درباره آین��ده صنعت حمل و نقل ش��هری 
و مناف��ع مصرف کنن��دگان نهایی و س��هم از بازار با 
هم گفت وگو کنند. باید در ابتدا به منافع مش��تری 
فکر ک��رد، چرا که بدون در نظر گرفتن خواس��ت و 
منافع آنها هیچ کس��ب و کار و اپلیکیشنی در طوالنی 
مدت باق��ی نخواهد ماند.  ش��اید بهترین تصمیمی 
ک��ه دولت می تواند برای بهبود ش��رایط مس��افران، 
کس��ب و کارهای نوپ��ا و ب��ازار س��نتی اتخ��اذ کند؛ 
وضع قوانینی در حمای��ت از مصرف کنندگان یعنی 
مسافران و رانندگان باشد. حمایت از ساختار سنتی 
تنه��ا به کندی و رخوت در بازار منجر خواهد ش��د. 
دولت می تواند دریچه ای برای این گفت وگو و ایجاد 

منفعت برای همه ذی نفعان را در بازار ایجاد کند. 

مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان 
نظام صنفی رایانه ای تهران مطرح کرد

وجود خأل قانونی در تجارت الکترونیک
مس��ئول کمیس��یون تجارت الکترونیکی سازمان 
نظ��ام صنفی رایانه ای تهران این س��ازمان را متولی 

تمام امور مرتبط با نرم افزار و رایانه دانست. 
پویا محمودیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
مش��کل بزرگ تجارت الکترونیک در ایران این است 
که  قانونی جدی وجود ندارد که باعث شده هر کس 
خود را متولی این حوزه بداند و جلوی این نوآوری ها 
را بگیرد، گفت: مشکل بزرگ  در این حوزه بی قانونی 
در حوزه تجارت الکترونیک اس��ت و تنها یک قانون 

مصوب برای سال 138۲ داریم. 
وی ادام��ه داد: اصوال با نوآوری و اتفاقات جدیدی 
که در این حوزه می افتد مقابله می ش��ود که در حال 
حاضر هم این مقابله در برابر دو ش��رکت ارائه دهنده 
خدم��ات حمل ونقل آنالین نمود پیدا کرده اس��ت. 
البته س��رویس های حمل ونقل اینترنتی نخس��تین 
س��رویس هایی نیستند که برخورد قهری با آن شده 

باشد و نمونه های دیگری نیز وجود دارد. 
مس��ئول کمیس��یون تجارت الکترونیکی سازمان 
نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به ماده ۲ قانون 
نظ��ام صنفی کش��ور اظهار ک��رد: در تبصره ماده ۲ 
قانون نظام صنفی کش��ور آمده است که اگر صنفی 
قانون مجزا داش��ته باش��د، از ش��مول قانون اصناف 
خارج می شود. تجارت الکترونیک هم قانون مجزای 
مص��وب مجل��س دارد و قاعدتا اتاق اصن��اف نباید 
دخالت زیادی در این زمینه داش��ته باش��د و اصوال 
نمی توان��د به این ش��رکت مجوز دهد. ش��رکت های 
نرم اف��زاری نی��ز قاعدت��ا زیرمجموعه نظ��ام صنفی 

رایانه ای کشور هستند. 
محمودیان با بیان اینکه اول قانون وضع نمی شود 
و پ��س از آن نوآوری ایجاد ش��ود، بلکه اول نوآوری 
ش��کل می گیرد و بعد اگر خأل قانونی وجود داش��ته 
باش��د قانون گذار اس��ت که باید این مش��کل را حل 
کن��د، گف��ت: در زمینه تج��ارت الکترونیک تداخل 
رگوالت��وری و قانون گ��ذاری و متولی به وجود آمده 

است. 
مس��ئول کمیس��یون تجارت الکترونیکی سازمان 
نظام صنف��ی رایانه ای تهران با بی��ان اینکه تجارت 
الکترونیک موضوع جدیدی اس��ت که در ایران خأل 
متولی و قانون گذاری دارد، گفت: در سیاس��ت های 
اقتص��ادی و اش��تغال زایی که آق��ای روحانی مطرح 
کردن��د دو موضوع مه��م بود، یک��ی پیگیری قانون 
بهبود مس��تمر فضای کس��ب وکار و دیگری حمایت 
از کارآفرین��ی که در دو بند اول منش��وری که برای 
اش��تغال زایی دادند آمده بود. در صورتی که اتفاقی 

که در وزارت صنعت می افتد برعکس این است. 
او خاطرنش��ان کرد: یکس��ری جوان هس��تند که 
از دانش��گاه بیرون می آین��د و کارآفرینی می کنند و 
باعث می ش��وند از خروج افراد از کش��ور جلوگیری 
ش��ود. گاهی به ج��ای اینکه قانون گ��ذار به این کار 
س��رعت دهد، برخورد قهری می کند و جلوی آنها را 
می گیرد، در صورتی که هیچ خالفی صورت نگرفته 
اس��ت. مشکل این است که به دلیل خأل قانونی آنها 
نمی دانن��د چه مجوزی ب��ه این اف��راد بدهند و در 
ادام��ه جلوی آنها را می گیرند. در صورتی که متولی 
این حوزه س��ازمان صنفی رایانه ای کش��ور است که 
س��ازمان متولی تمام امور مرتبط با نرم افزار و رایانه 

محسوب می شود. 

براساس آخرین آمار؛ 
تعداد دامنه های اینترنتی در ایران 

از مرز ۸۵0 هزار گذشت
آخرین آمار ارائه شده از ثبت پسوندها و دامنه های 
اینترنت��ی از عبور ای��ن دامنه ها از م��رز 85۰ هزار 
دامنه، حکایت دارد و در 1۰ماه اول امس��ال، بالغ بر 
1۰۰ هزار دامنه اینترنتی در ایران ثبت شده است. 
به گزارش مهر، مرکز ثبت پس��وندها و دامنه های 
اینترنتی پژوهش��گاه دانش های بنیادی در تازه ترین 
آمار خود از ثب��ت 85۰ هزار و 869 دامنه اینترنتی 
خبر داده است که در مقایسه با سال گذشته با ثبت 
1۰۰ هزار دامنه جدید طی 1۰ ماهه امس��ال، ایران 
بزرگ ترین کش��ور خاورمیانه در تع��داد دامنه های 

ثبت شده محسوب می شود. 
این آمار در پایان سال 94 بالغ بر 754 هزار دامنه 
اعالم ش��ده بود و بررسی ها نشان می دهد که پسوند 
»ir« هم چنان در صدر دامنه های ثبت ش��ده فعال 
 net.ir اینترنتی با هویت ایرانی قرار دارد و پس��وند
نیز کمترین می��زان ثبت دامنه را به خود اختصاص 

داده است. 
آخری��ن وضعیت ثبت دامنه های اینترنتی نش��ان 
می دهد که هم اکنون تعداد 84۲ هزار و 1۰۲ دامنه 
با پسوند ir در کشور فعال است که بیشترین تعداد 
دامنه اینترنتی را ش��امل می ش��ود؛ همچنین شمار 
پس��وندهای ثبت شده co. ir بالغ بر 3 هزار و 911 
دامنه، ش��مار دامنه های ثبت ش��ده با پسوند ایران 
یک هزار و 95۲ دامنه و ش��مار دامنه های ثبت شده 
با پس��وند ac.ir حدود یک هزار و 5۰8 دامنه فعال 

اعالم شده است. 
این درحالی اس��ت که تع��داد دامنه های اینترنتی 
فع��ال حاکمیتی و دس��تگاه های اجرایی با پس��وند 

gov.ir بالغ بر ۲77 دامنه است. 
در همی��ن حال تع��داد دامنه های فع��ال به ثبت 
رسیده با پسوند sch.ir حدود 3۲5 دامنه، با پسوند 
org.ir بال��غ ب��ر 318 و id.ir بالغ ب��ر 436 دامنه 
 برآورد می ش��ود. تاکن��ون 4۰ دامنه نیز با پس��وند

 net.ir ب��ه ثبت رس��یده و در مجموع 85۰ هزار و 
869 دامن��ه در پایگاه ثب��ت دامنه های اینترنتی در 

ایران تا بهمن ماه 95 ثبت شده و فعال است. 
هم اکنون ایران از نظر تعداد دامنه اینترنتی فعال، 
نه تنها بزرگ ترین کش��ور در منطقه اس��ت؛ بلکه از 
کش��ورهایی نظی��ر س��نگاپور، مال��زی، هنگ کنگ، 
ترکیه، اس��لواکی، یونان و فنالند هم عبور کرده و با 
رش��د ساالنه 45 درصدی، در میان چهار کشور برتر 

جهان از نظر رشد دامنه اینترنتی قرار دارد. 

خبـــر معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات: یادداشت
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نگاهی به ظرفیت های سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی؛ استان فرهنگ و صنعت رئیس سازمان برنامه وبودجه آذربایجان شرقی: 
شرکت های حمل ونقل بین المللی 
حلقه مفقوده صادرات محصوالت 

آذربایجان شرقی است
داوود بهبودی اظهار داش��ت: یکی از مباحثی که در 
چند دهه اخیر در دنیا مورد توجه قرار گرفته تشکیل 
شبکه ها و خوشه های مختلف صنعتی بوده و باید گفت 
دیگر زمان آنکه هر واحد تولیدی خودش به تنهایی در 
بازار جهانی ورود پیدا کند سپری شده است. به گزارش 
روابط عمومی سازمان برنامه  و بودجه آذربایجان شرقی، 
وی اف��زود: در مقط��ع کنونی اقتصاد و ب��ازار جهانی 
به ش��دت تخصصی و رقابتی اس��ت و یک تولیدکننده 
موفق لزوما نمی تواند صادر کننده و فروش��نده موفقی 
هم باش��د. بهبودی تصریح کرد: وقتی ما در بازارهای 
جهانی حضور پیدا می کنیم تولید کننده باید به تولید 
بپ��ردازد، صادر کننده کار ص��ادرات را به عهده گیرد و 
صاحبان خدمات فنی و مهندس��ی هم کار تخصصی 
خود را انجام دهند تا به انحراف دچار نشویم و ضریب 
فزاینده بیشتری داش��ته باشیم. دبیر ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی اس��تان اضافه کرد: در فضای مقیاس 
واحده��ای تولی��دی بزرگ ترین بودن لزوما درس��ت 
نیس��ت، کوچک ترین بودن هم درست نیست بلکه ما 
باید مقیاس بهینه پیدا کنیم و صنایع را در یک شبکه 
قرار دهیم یعنی در واقع صنایع مشابه را کنار هم جمع 
و پشتیبانی کنیم که همه بتوانند در بازار جهانی حضور 
پی��دا کنند. وی گفت: ش��بکه ها ماهیتی همانند یک 
زنجی��ر دارند. یعنی یک تولید کننده داریم که قطعات 
و اج��زای تولید خود را از جای��ی فراهم و به محصول 
نهای��ی تبدی��ل می کند و در نهایت از طریق ش��رکت 
حمل ونقل تخصصی و صادراتی به بازار جهانی منتقل 
می کند در نتیجه یک زنجیره ارزش ایجاد می شود که 
در این زنجیره تولیدکننده اولیه تا کسی که محصول 
را به مش��تری نهایی می رس��اند نق��ش دارند. رئیس 
س��ازمان برنامه وبودجه آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
در استان تولیدکنندگان خوبی داریم ولی شرکت های 
حمل ونقل بین المللی خوبی نداریم، افزود: به عنوان یک 
حلقه مفقوده باید از شکل گیری شرکت های بین المللی 

حمل ونقل با استانداردهای جهانی حمایت کنیم. 

معاون اقتصادی منطقه آزاد ارس: 
حجم سرمایه گذاری در منطقه آزاد 

ارس بیش از 4میلیارد دالر است
ابراهی��م باقرزاده در نشس��ت خبری به مناس��بت 
دهه فجر انقاب اس��امی با اشاره به اینکه کل حجم 
س��رمایه گذاری در ارس بیش از 4میلیارد دالر اس��ت، 
اظهار داشت: س��رمایه گذاران متعددی در این منطقه 
حضور یافته اند ک��ه حداقل ارزش افزوده ایجاد ش��ده 
ب��رای س��رمایه گذاران بی��ش از 25درصد اس��ت. به 
گ��زارش تس��نیم،  وی عمده اق��ام صادراتی منطقه 
آزاد ارس را یادآور ش��د و افزود: خش��کبار، مواد نفتی، 
مواد پاس��تیکی، چای، رنگ و محصوالت کشاورزی 
اختصاصی تولیدات منطقه آذربایجان شرقی و ارس از 
جمله مهم ترین اقام صادراتی است. معاون اقتصادی 
منطقه آزاد ارس مقاصد صادراتی محصوالت تولیدی 
ارس را مورد اش��اره قرار داد و افزود: ترکیه، افغانستان، 
امارات، گرجستان، پاکستان، عراق، روسیه، بلغارستان، 
انگلی��س، آذربایج��ان و ارمنس��تان مهم ترین مقاصد 
صادرات��ی تولی��دات و صادرات مجدد ارس هس��تند. 
باق��رزاده حجم صادرات از این منطقه را یادآور ش��د و 
گفت: جمع کل صادرات در 10 ماه امسال، 20 میلیون 
832 هزار دالر صادرات قطعی، 41 میلیون و 431هزار 
دالر صادرات به سرزمین اصلی، 81میلیون و 799 هزار 
دالر صادرات مجدد و صادرات کاالی داخلی 4میلیون 
و 231 هزار دالر است. وی با اشاره به اینکه 375 واحد 
تولیدی در منطقه آزاد ارس فعالیت دارند، خاطرنشان 
کرد: 121 واحد فعال دارای پروانه هستند و بقیه مجوز 
آغ��از فعالیت را دریاف��ت کرده و از 30 ت��ا 70درصد 

پیشرفت فیزیکی دارند. 

مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری 
آذربایجان شرقی: 

نقش دانشگاه ها در صنعت  
آذربایجان شرقی بسیار ناچیز است

اقتص��اد  کمیت��ه  جلس��ه  در  جهانگی��ری   عل��ی 
دان��ش بنی��ان مراغه ک��ه در محل س��الن اجتماعات 
فرمان��داری مراغه برگزار ش��د، اظهار داش��ت: ارتباط 
بین صنعت و دانش��گاه از لوازم اساسی تحقق اقتصاد 
دانش بنیان است که باید در کمیته اقتصاد دانش بنیان 
راهکاره��ای این ارتباط مش��خص و عملی ش��ود. به 
گزارش تس��نیم، وی با اشاره به اینکه متاسفانه نقش 
دانشگاه ها در صنعت بسیار ناچیز است، افزود: متاسفانه 
دانش��گاه ها به صورت دانش بنیان عمل نمی کنند و در 
برخی موارد نادر نیز به صورت جزیره ای عمل می کنند، 
بدون شک با توقف تحقیقات یک دانشگاه تغییری در 
حال صنعت به وجود نخواهد آمد که جای گایه دارد. 
جهانگیری خاطرنشان کرد: کمیته اقتصاد دانش بنیان 
درصدد ارتب��اط تاثیرگذار عناصری مثل دانش��گاه ها، 
مراکز تحقیقاتی، مراکز صنعتی و نهادهای پش��تیبان،  
به صورت نظام مند با صنعت و اقتصاد کش��ور اس��ت. 
نماین��ده تام االختیار اس��تاندار آذربایجان ش��رقی در 
حوزه علم و فناوری از فعالیت 14 ستاد توسعه فناوری 
در اس��تان خبر داد و گفت: در حال حاضر س��تادهای 
توس��عه فناوری های نانو، زیس��ت فناوری، نفت و گاز، 
آب و خ��اک، گیاه��ان دارویی و طب س��نتی، علوم و 
فناوری های شناختی، فناوری های اطاعات، ارتباطات 
و میکروالکترونیک )فام( فعالیت دارند. مدیرکل آموزش 
و پژوهش اس��تانداری آذربایجان ش��رقی ابراز داشت: 
انرژی ه��ای تجدید پذیر، مواد پیش��رفته و کامپوزیت، 
صنایع چرم، صنایع نس��اجی و پوشاک، صنایع خودرو 
و ماشین سازی، صنایع شیمیایی و سلولوزی و صنایع 
فلزی و لوازم خانگی به طور کامل فعال بوده و دو ستاد 
توسعه فناوری های صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی 
و ستاد توسعه فناوری های مهندسی پزشکی در حال 

راه اندازی هستند. 

اس��تان آذربایجان ش��رقی از فرصت های 
بی بدیل و راهب��ردی در بخش های معدنی، 
صنعتی، کش��اورزی و ترانزیتی در س��طح 
کش��ور برخوردار اس��ت. از نظر کارشناسان 
این اس��تان، بخش معدن اولویت نخس��ت 
س��رمایه گذاری اس��تان آذربایجان ش��رقی 
به حس��اب می آی��د؛ زی��را ای��ن منطقه از 
ظرفیت های بس��یار باالیی در بخش معادن 
برخوردار اس��ت. ش��اهد مثال این موضوع 
وجود 35 ن��وع ماده معدن��ی از قبیل طا، 
م��س، آلومینیوم، آهن و. . . در این اس��تان 
اس��ت. همچنین کارخانجات تراکتورسازی، 
ماشین س��ازی، قطعه س��ازی، چرم س��ازی، 
صنای��ع پتروش��یمی، نف��ت، گاز، صنای��ع   
بس��ته بندی، فرآوری، تبدیلی، تکمیلی و... 
از عمده ترین صنایع این اس��تان محس��وب 
می ش��وند. طوری ک��ه بزرگ تری��ن صنایع 
چ��رم کش��ور ب��ا 13 واحد چرم س��ازی در 
استان آذربایجان ش��رقی قرار دارد. صنعت 
فرش دس��تبافت نی��ز از دیگ��ر مزیت های 
سرمایه گذاری این استان به حساب می آید. 
گفتنی است تبریز از سوی یونسکو به عنوان 
شهر جهانی فرش شناخته شده است. برای 
آش��نایی بیش��تر با ظرفیت های این استان 
گفت و گویی را با صمد    حسن زاده، رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
اس��تان آذربایجان شرقی داش��ته ایم که در 

ادامه می خوانید. 

پایتخت گردشگری اسالمی در سال 
2018

ب��ا ظرفیت ه��ای  رابط��ه  صم��دزاده در 
س��رمایه گذاری اس��تان آذربایجان ش��رقی 
می گوی��د: تبری��ز ب��ا دارا ب��ودن صنای��ع 
م��ادر صنعتی و تولی��د ماش��ین افزار یکی 
از بزرگ تری��ن مراک��ز صنعت��ی ای��ران به 
حس��اب می آید طوری که صنای��ع بزرگی 
همچون ماشین سازی، تراکتورسازی، ایدم، 
کمپرسورس��ازی، صنایع نفتی و پتروشیمی 
در تبری��ز مس��تقر هس��تند. ای��ن اس��تان 
همچنین در زمین��ه تولید محصوالت باغی 
و کش��اورزی رتب��ه دوم و در تولید عس��ل 
و گوش��ت قرم��ز نیز رتبه دوم کش��ور را به 
خود اختص��اص داده اس��ت. وی همچنین 
با اش��اره ب��ه ظرفیت های صنعت توریس��م 
اس��تان ادامه می ده��د: این اس��تان با دارا 
بودن       1800  اثر ثبت شده ملی و چند 
اثر ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو به 
یکی از قطب های گردش��گری ایران تبدیل 
شده اس��ت. صمدزاده همچنین با اشاره به 
انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردش��گری 
کشورهای اسامی در سال 2018 می گوید: 
ات��اق بازرگانی نیز متناس��ب ب��ا وظایف و 

مس��ئولیت خ��ود در این حوزه ب��ا افزایش 
ارتب��اط و تعامل خود با ش��هرداری تبریز، 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری در زمینه تحقق اهداف مربوط به 
تبریز 2018 ایفای نقش خواهد کرد. رئیس 
ات��اق بازرگان��ی تبریز با اش��اره به صادرات 
گم��رکات  از  کاال  دالری  میلی��ون   772
استان آذربایجان شرقی اضافه می کند: این 
میزان نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
تغییری نداشته اس��ت. وی مقصد کاالهای 
ص��ادر ش��ده را 89 کش��ور اعام ک��رده و 
 می گوید: در این مدت عمده بازارهای هدف 
ع��راق  ،کش��ورهای  اس��تان  صادرات��ی 
ترکی��ه  دالر(،  )235میلی��ون   ب��ا 
آذربایج��ان  دالر(،  )184میلی��ون 
)136میلی��ون(، ارمنس��تان )130 میلیون 
دالر(،  میلی��ون   48( افغانس��تان  دالر(، 
 گرجس��تان )32 میلیون دالر(، پاکس��تان 
)30 میلی��ون دالر(، ایتالی��ا )21 میلی��ون 
 دالر(، روسیه )8 میلیون دالر( و ترکمنستان 

ب��وده اس��ت. بررس��ی  )5 میلی��ون دالر( 
ترکی��ب کاال های صادراتی نش��ان می دهد 
کاال های صنعت��ی ب��ه ارزش 693 میلیون 
دالر و با سهم 40 درصدی، محصوالت مس 
س��ونگون ب��ا ارزش 5/317 میلیون دالر و 
س��هم 19 درصدی و کاالها ی کشاورزی به 
ارزش 186میلیون دالر با سهم 11 درصدی 
رتبه های اول تا س��وم را به خود اختصاص 

داده اند. 

با 150 میلیون دالر صادرات شیرینی 
وشکالت، اول هستیم

رئیس ات��اق بازرگانی تبریز همچنین با 
بیان اینکه میزان تولید ساالنه محصوالت 
کشاورزی اس��تان  5 میلیون و 241 هزار 
تن است، ادامه می دهد: آذربایجان شرقی 
رتبه اول تولید پیاز، زردآلو، عدس، یونجه 
و کندو را داراس��ت. همچنی��ن در زمینه 
تولید سیب درختی، گوشت قرمز و عسل 
رتبه دوم و در زمینه جمعیت دامی و تخم 

مرغ رتبه س��وم، در تولید ش��یر خام رتبه 
چهارم و رتبه پنجم تولید نخود،      سیب 
زمین��ی، انگ��ور و گردو کش��ور را به خود 
اختصاص داده است. حسن زاده همچنین 
با اش��اره به زیر کشت بودن حدود 3هزار 
هکتار کلزا از اراضی کشاورزی این استان، 
 می گوید: برای س��ال های آتی این رقم به

 6 هزار و 500 هکتار افزایش خواهد یافت. 
وی در رابطه با حجم س��رمایه گذاری های 
صورت گرفته در اس��تان آذربایجان شرقی 
می گوی��د: از نظ��ر حجم س��رمایه گذاری، 
متوسط سرمایه گذاری هر واحد در استان 
ح��دود 5.1 میلی��ارد تومان اس��ت که از 
متوس��ط کش��ور که 5.14 میلیارد تومان 
ب��ه ازای ه��ر واحد اس��ت فاصل��ه زیادی 
داش��ته اس��ت. علت عم��ده آن مربوط به 
انج��ام گرفته بخش  س��رمایه گذاری های 
دولت و س��ازمان های توسعه ای در برخی 
استان ها مانند تهران، خوزستان، اصفهان، 
مرکزی، بوش��هر، یزد و خراس��ان رضوی 

اس��ت. در مجموع استان آذربایجان شرقی 
از لحاظ حج��م س��رمایه گذاری صنعتی، 
حس��ن زاده  داراس��ت.  را  نه��م  رتب��ه 
توانمندی های این استان در زمینه تولید 
انواع شیرینی و ش��کات را 300هزار تن 
در سال اعام کرده و می افزاید: هم اکنون 
س��هم ارزش صادراتی شیرینی و شکات 
اس��تان از رق��م 500میلی��ون دالری کل 
کش��ور، 150میلی��ون دالر اس��ت ک��ه با 
برنامه ریزی های انجام ش��ده و براس��اس 
هدف گ��ذاری اف��ق 1404 ای��ن میزان به 
500ه��زار تن و ارزش ی��ک میلیارد دالر 
خواهد رسید. حسن زاده کشورهای هدف 
صادراتی را عراق، افغانس��تان، عربس��تان، 
آذربایج��ان،  کوی��ت،  ام��ارات،  لبن��ان، 
آس��یای میانه  کش��ورهای  ترکمنس��تان، 
برشمرده و اضافه می کند: این بخش برای 
13هزار نفر به صورت مس��تقیم اش��تغال 

ایجاد کرده است. 

معدن، اولویت اول سرمایه گذاری 
استان

وی در رابطه با میزان صادرات محصوالت 
 کش��اورزی در ط��ول چه��ار م��اه گذش��ته

 س��ال ج��اری می گوی��د: این رق��م به 80 
میلی��ون دالر رس��یده که نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل 6 درصد رش��د داش��ته 
اس��ت. این محصوالت به 24 کشور همچون 
امارات، عراق و روس��یه صادر می شوند و در 
رابط��ه با عمده محصوالت صادراتی اس��تان 
نی��ز می توان به س��یب، کش��مش و برخی 
صیفی جات اش��اره کرد. حسن زاده در ادامه 
می افزاید: 70 درصد از تولیدات کشاورزی در 
خود اس��تان و بقیه در استان ها و کشورهای 
دیگر به مصرف می رسد که با اندک توجهی 
ب��ه مباح��ث مرب��وط ب��ه بس��ته بندی این 
محص��والت به ط��ور یقین می��زان صادرات 
افزای��ش خواه��د یاف��ت و می توان ش��اهد 
س��ودآوری خوبی از این محصول ش��د. وی 
ب��ا بیان اینک��ه آذربایج��ان ش��رقی از نظر 
وجود ذخایر مختلف و متنوع معدنی دارای 
موقعی��ت خاصی اس��ت ،می افزاید: از جمله 
معادن عمده اس��تان که در س��ال های اخیر 
سرمایه گذاری های مناس��بی در آن صورت 
گرفت��ه و زمینه ای برای اح��داث واحدهای 
پایین دس��تی فراهم کرده است ،می توان به 
صنایع مس و نفلین س��ینیت اشاره کرد. در 
این اس��تان 292 معدن فعالیت داش��ته که 
نسبت به س��ال قبل تعداد 14 معدن یعنی 
ح��دود 10 درصد ب��ه تعداد معادن اس��تان 
افزوده ش��ده اس��ت. همچنین گفتنی است 
کل ذخایر قطعی این معادن 3047 میلیون 
تن است. رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه 
نرخ آمار اش��تغال آذربایجان شرقی را 7. 7 
درصد اعام کرده و می گوید: در حال حاضر 

120 هزار نفر بیکار در استان وجود دارد. 

باشگاهسرمایهگذاران

و  بزرگ تری��ن  ش��رقی  آذربایج��ان  اس��تان 
پرجمعیت ترین اس��تان ناحیه ش��مال غرب��ی ایران 
محس��وب می ش��ود. این استان از س��مت شمال به 
جمهوری ه��ای آذربایج��ان و ارمنس��تان، از س��مت 
غ��رب و جنوب غرب به اس��تان آذربایجان غربی، از 
سمت ش��رق به اس��تان اردبیل و از س��مت جنوب 
ش��رق به اس��تان زنجان محدود شده است. مساحت 
ای��ن اس��تان 45/491 کیلومت��ر مربع اس��ت که از 
این جهت، یازدهمین اس��تان بزرگ ایران محسوب 
می شود. این اس��تان محل اتصال دو رشته کوه مهم 
و اصل��ی کوه های ایران، یعنی البرز و زاگرس اس��ت. 
مرکز استان آذربایجان ش��رقی، کانشهر تبریز بوده 
که از ش��هرهای مهم آن نیز می توان به مرند، مراغه 
و میانه اشاره کرد. تبریز یکی از قدیمی ترین مناطق 
ایران اس��ت و مجموعة آث��ار تاریخی و نش��انه های 
باستان ش��ناختی ک��ه از محل ه��ای مختل��ف آن به 
دس��ت آمده داللت ب��ر دیرینگی و قدم��ت تاریخی 
این ش��هر دارد. این ش��هر بارها در طول تاریخ بر اثر 
زمین لرزه آسیب جدی دیده و بارها در اثر حمله های 
س��لجوقیان، مغوالن، عثمانی و اش��غال تبریز توسط 
روس ها  )به س��ال 1828–1827( دچار خرابی های 
ش��دیدی شده  است. به همین جهت امروزه، تنها دو 
محل باس��تانی –یعنی ارگ تبریز و مسجد کبود– از 

تبری��ز  قدیم بر جای مانده  اس��ت. ارگ تبریز بنایی 
آجری اس��ت که پیش از سال 701 خورشیدی روی 
آواره های مسجدی ساخته شده  است. این بنا از نظر 
س��ادگی، اندازه و پایداری، چش��مگیر است. مسجد 
کبود بنایی اس��ت که حدود س��ال 829 خورشیدی 
س��اخته ش��ده و به دلیل کاش��ی کاری آبی تزئینی 
زیبایش، ش��هرت یافته  است. این استان با دارا بودن 
مکان های گردشگری زیبایی مثل ائل گلی، روستای 
کندوان، موزه آذربایجان،  مقبره الش��عرا، بازار تبریز، 
ارگ تبریز، مسجد جامع، کلیساهای تبریز،  ارتفاعات 
س��هند،  خانه مش��روطه تبریز و. . . هر ساله میزبان 
خیل عظیمی از گردش��گران داخلی و خارجی است. 
در مورد صنایع دس��تی این اس��تان نیز جالب است 
بدانی��د قالیبافی یک��ی از مهم ترین صنایع دس��تی 
اس��تان محس��وب می ش��ود، طوری که فرش تبریز 
به یکی از نمادهای اصلی این اس��تان تبدیل ش��ده 
 اس��ت. در کنار این هنر صنایع دس��تی دیگری مثل 
گلیم باف��ی، جاجیم باف��ی، رنگرزی س��نتی و چاپ 
کاقه ای، سوزن دوزی، س��فالگری و سرامیک سازی، 
فرآورده های پوست و چرم، هنرهای مرتبط با چوب، 
حصیربافی، طراحی س��نتی و نگارگ��ری، صحافی و 
جلدسازی س��نتی و سایر صنایع دس��تی که عمدتا 
در زمینه گیوه دوزی چاروق دوزی است،  رواج دارد. 

استان آذربایجان ش��رقی با دارا بودن 33 شهرک 
صنعت��ی و تخصص��ی، 14 ناحی��ه صنعت��ی، وجود 
هف��ت پایانه م��رزی گمرک��ی، وجود پاالیش��گاه و 
مجتمع پتروش��یمی، وجود صنای��ع مختلفی مثل: 
صنایع غذای��ی، صنایع قطعه س��ازی، صنایع چرم و 
مبلمان سازی، صنایع ماشین و تراکتورسازی، صنایع 
تبدیل��ی و همچنی��ن وج��ود کارخانه ه��ای مصالح 
س��اختمانی و سرامیک به یکی از قطب های صنعتی 
کش��ور تبدیل شده اس��ت. همجواری این استان با 
کش��ورهای خارجی و دسترسی آس��ان به بازارهای 
اروپا و همچنین آسیای میانه باعث شده آذربایجان 
ش��رقی موقعیت ممت��ازی را در بخ��ش حمل و نقل 
و ترانزیت کاال در بین اس��تان های دیگر کش��ور به 
خود اختصاص دهد. بررس��ی مزیت نس��بی استان 
در زیربخش کشاورزی نشان می دهد زیربخش های 
زراعت و باغداری و دامداری و مرغداری، پرورش زنبور 
عسل و شکار با داش��تن ضریب مکانی ارزش افزوده 
باالتر از یک دارای مزیت نس��بی ب��وده و زیربخش 
جنگلداری و ماهیگیری در استان فاقد مزیت نسبی 
است. طوری که استان آذربایجان شرقی با دارا بودن 
450 گونه گیاه دارویی از استان های ویژه کشور در 
زمین��ه تولید این گیاهان اس��ت و ش��اید دلیل آن 
را بت��وان آب و ه��وای ویژه این منطقه و از س��ویی 

کوهس��تانی بودن و مجاورت آن ب��ا دریاچه ارومیه 
دانس��ت. هر شهرستان و منطقه اس��تان را می توان 
محل رویش گیاهانی از ن��وع خاص همچون بابونه، 
مرزه، پونه، آویش��ن، کاکوتی، مریم گلی، خار مریم 
و صدها نوع گیاه دیگری دانس��ت که مش��ابه آن در 
نقاط بسیار کمی از کشور دیده می شود حتی برخی 
از آنها منحصر به این استان است. استان آذربایجان 
ش��رقی با صادرات 186 میلی��ون دالر انواع میوه به 
کش��ورهای آذربایج��ان، عراق و ارمنس��تان یکی از 
قطب های اصلی کش��اورزی کشور به حساب می آید. 
این اس��تان همچنین با داش��تن 902 هزار و 740 
کلنی زنبورعس��ل و 11 ه��زار و 431 بهره بردار و با 
تولید       12 میلیون و 306 هزار و 796 کیلو عسل، 
بزرگ ترین قطب پرورش زنبورعسل و دومین قطب 
تولید عس��ل کشور محسوب می ش��ود. این استان با 
تولید ساالنه حدود 82 هزار تن تخم مرغ، رتبه دوم و 
با 82 هزار تن گوشت مرغ رتبه پنجم کشوری را به 
خود اختصاص داده اس��ت. استان آذربایجان شرقی 
همچنین یکی از مناطق غنی معدنی کش��ور بوده و 
بیش از 35 نوع ماده معدنی در این استان شناسایی 
ش��ده اس��ت. ارزش تولیدات معادن فعال استان در 
س��ال 1386 بالغ بر1.5 میلیارد ریال بوده است، که 

طی سالیان اخیر کاهش چشمگیری داشته است.

نگاهی به بخش صنعت و کشاورزی استاننگاه کلی به استان آذربایجان شرقی
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شرایط مرخصی در قانون کار ایران
ش��اید گرفتن مرخص��ی یکی از دغدغه های اساس��ی 
کارکن��ان و کارگران از کارفرمایان خود به ش��مار برود و 
گاهی پیش آمده اس��ت که افراد ب��رای انجام کاری نیاز 
ضروری به گرفتن مرخصی دارند اما با مخالفت کارفرمای 
خ��ود مواجه می ش��وند، درحالی که براب��ر قانون گرفتن 
مرخص��ی حق بدیهی و طبیعی هر فرد در طول ایام کار 
به ش��مار می رود.  به گزارش ایسنا، قانون کار جمهوری 
اس��امی ایران با ذک��ر مواردی نح��وه گرفتن مرخصی 
را تش��ریح کرده اس��ت که این گزارش با طرح سواالتی 

جزییات آن را در اختیار قرار می دهد: 
براب��ر ماده 62 قانون کار، جمع��ه روز تعطیل هفتگی 
کارگران با استفاده از مزد است و این به معنای آن است 
که به خدمت گرفتن کارگران مشمول قانون کار حتی با 
جلب نظر و رضایت آنها یا توافق کتبی خاف قانون است، 
اما در مورد برخی مش��اغل و کسب و کارها مثل رانندگان 
شرکت واحد که تعطیلی روز جمعه نمی شناسند چه باید 

کرد؟ 
تبصره یک ماده 62 قانون کار می گوید: در امور مربوط 
ب��ه خدمات عمومی نظیر آب و برق و اتوبوس��رانی یا در 
کارگاه هایی که حسب نوع یا ضرورت کار یا توافق طرفین 
به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان 
روز در حک��م روز تعطیل هفتگی خواهد بود. به هر حال 

تعطیلی یک روز معین در هفته اجباری است. 
نکته مهم اینجاست کارگرانی که تحت هر عنوان اعم 
از ش��یفت یا اضاف��ه کار و... روزهای جمعه کار  می کنند 
در مقابل عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه، 40 درصد 
اضافه بر مزد دریافت می کنند، البته برابر تبصره 2 همین 
ماده چنانچه روزهای کار در هفته کمتر از 6 روز باش��د 
مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع 
مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد 
بود.  در م��ورد کارگران کارگاه هایی که با انجام پنج روز 
کار درهفت��ه و 44 س��اعت کار قانونی از دو روز تعطیلی 
استفاده می کنند تبصره 3 ماده 62 اعام کرده که مزد هر 
یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران 

خواهد بود. 
*آیا مناس�بت ها و تعطیالت رسمی کشور جزو 

تعطیالت کارگران به شمار می رود؟ 
به موجب ماده 63 قانون کار، تمام تعطیات رس��می 
کش��ور به عنوان تعطیات رس��می کارگران محس��وب 
می ش��ود حتی یازدهم اردیبهش��ت در تقویم ها که روز 
کارگ��ر نامگذاری ش��ده هم حکم تعطیل رس��می برای 

کارگران دارد. 
ماده 64 مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با استفاده 
از مزد و احتساب چهار روز جمعه را جمعا یک ماه اعام 
کرده است، بنابراین جمعه بین روزهای پنجشنبه و شنبه 
از این حیث مرخصی به شمار می رود البته در حال حاضر 
در برخی شرکت ها و کارگاه ها این ماده با نظر کارفرما و 
محاسبه 26 روز کاری در سال بدون محاسبه ایام تعطیل 

جمعه اجرا می شود. 
در مورد کارگران ش��اغل در کارهای سخت و زیان آور 
ماده 65 قانون کار مرخصی س��االنه را پنج هفته منظور 
کرده اس��ت که استفاده از این مرخصی حتی االمکان در 

دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد. 
در صورتی که کارگری بخواهد مرخصی های استحقاقی 
س��االنه خود را ذخیره کند طبق ماده 66 قانون کار تنها 

امکان ذخیره 9 روز مرخصی خود را دارد. 
*کارگ�ری که قص�د ادای حج تمت�ع دارد نحوه 

محاسبه مرخصی وی چگونه است؟ 
م��اده 67 قانون کار این حق را به کارگران داده اس��ت 
که به منظ��ور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار 
خویش تنها برای یک نوب��ت یک ماه به عنوان مرخصی 

استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده کنند. 
در م��ورد کارگران فصلی نیز ماده 68 قانون کار میزان 
مرخصی استحقاقی را براساس ماه های کارکرد آن کارگر 
تعیین کرده است.  در صورتی که بین کارفرما و کارگر بر 
سر گرفتن مرخصی اختاف نظر پیش  آید ماده 69 قانون 
کار مقرر کرده است که تاریخ استفاده از مرخصی با توافق 
کارگ��ر و کارفرما تعیین ش��ود و در صورت بروز اختاف 
بی��ن طرفین نظر اداره کار قطعی و الزم االجرا باش��د، به 
عبارتی کارفرما باید در صورت ارائه درخواست مرخصی 
اس��تحقاقی از س��وی کارگر موافقت یا مخالفت خود را 
اعام کند. بدیهی اس��ت در صورت مخالفت کارفرما این 
امر الزاما به منزله عدم اس��تفاده کارگر از مرخصی مورد 
تقاضا نخواهد بود بلکه براساس ماده 69 قانون، نظر قطعی 
اداره کار محل در این خصوص قابلیت اجرا خواهد داشت. 
*هر فرد تا چه میزان مرخصی استعالجی دارد؟ 

در مقررات قانون کار محدودیتی برای گرفتن مرخصی 
استعاجی کارگران مشمول قانون کار پیش بینی نشده و 
به هر میزان که پزش��ک معالج تجویز کرده باشد امکان 
استفاده از مرخصی استعاجی وجود دارد، مضاف اینکه 
این ن��وع مرخصی ها اعم از اینکه کوتاه مدت یا درازمدت 

باشد تابع ضوابط و مقررات قانون تامین اجتماعی است. 
نکت��ه: مدت مرخصی اس��تعاجی در ص��ورت تأیید 
سازمان تامین اجتماعی جزو س��وابق کار و بازنشستگی 
کارگران محس��وب می ش��ود.  به موجب ماده 70 قانون 
کار مرخصی کمتر از ی��ک روز کاری جزو مرخصی های 
استحقاقی منظور می شود به این معنی که اگر کارگری 
فرضا در یک روز کاری دو س��اعت مرخصی گرفته باشد 
آن دو س��اعت جزو مرخصی های اس��تحقاقی او در سال 
محاسبه خواهد ش��د.  ماده 71 قانون کار نیز در صورت 
فس��خ یا خاتمه قرارداد کار، بازنشستگی و از کارافتادگی 
کل��ی کارگر ی��ا تعطیل��ی کارگاه مقرر کرده اس��ت که 
مطالبات مربوط به مرخصی اس��تحقاقی کارگر به وی و 

در صورت فوت به ورثه او پرداخت شود. 
*گرفتن مرخصی بدون حقوق و مرخصی ازدواج

م��اده 72 قانون کار نحوه اس��تفاده از مرخصی بدون 
حقوق کارگران، مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار را 
پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده 

قانونی او و کارفرما معین کرده است. 
به گزارش ایسنا، قانون کار همچنین در ماده 73 برای 
کارگران س��ه روز مرخصی با حقوق و دس��تمزد جدا از 
مرخصی های استحقاقی س��االنه پیش بینی کرده که در 
ازای دو روی��داد ازدواج یا فوت داده می ش��ود؛ به عبارتی 
قانون کار حق برخورداری از س��ه روز مرخصی در زمان 
ازدواج دائم یا فوت همس��ر، پدر و مادر و فرزندان را برای 

کلیه کارگران در نظر گرفته است. 

شناسنامه شغل

 شناس��نامه شغل بخش مهمی از مستندات مدیریت 
منابع انس��انی است که باید با دقت و حساسیت تکمیل 
ش��ده و برای به روز نگهداری آن نگران بود. شناس��نامه 
شغل مستندی است که حداقل یک صفحه و تا حداکثر 
چند صفحه می تواند تهیه ش��ود و ش��امل س��ه بخش 

اساسی است: 
اطالعات شغل 

این بخش از شناسنامه ش��غل در برگیرنده اطاعات 
عمومی و تخصصی جهت معرفی ش��غل است و معموالً 

در برگیرنده موارد زیر است: 
عنوان ش�غل: به طور مثال کارمند مالی، کارشناس 
مالی، کارش��ناس ارش��د مالی، کارشناس مسئول مالی، 

سرپرست مالی، مدیر مالی. 
جای�گاه س�ازمانی: محل قرارگیری این ش��غل در 

ساختار سازمانی را شرح داده و نشان می دهد. 
سرپرس�تی: عنوان شغل مقام باالدست برای شغلی 

که شناسنامه آن در دست است. 
تعریف شغل: شرح کامل و تخصصی شغل. 

شرایط احراز
ش��رایط احراز یکی از بخش های مهم در شناس��نامه 
ش��غل است که در آگهی استخدامی، مصاحبه و جذب، 
ارتقا و جابه جایی، آموزش و توس��عه و … کاربرد دارد. 
این بخش از شناس��نامه شغل شامل دو داده مهم است: 

تجربه و تحصیات. 
عنصر تجربه نشان دهنده و تعریف کننده حداقل سابقه 

کاری افراد برای احراز پست مربوطه است. 
تحصیات نشان دهنده مقطع تحصیلی  )سیکل، دیپلم، 
کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا( و رشته های 
تحصیلی مورد پذیرش برای احراز پست است. یادآوری این 
نکته ضروری است که فوق دکترا در کشور ایران به عنوان 

یک مقطع تحصیلی شناخته نمی شود. 
ی��ادآوری می کند که تجرب��ه و مقطع تحصیلی قابل 
تبدیل به یکدیگر هس��تند. بدین نحو که هرچند سال 
س��ابقه کار را می توان م��دل دارا بودن مدرک تحصیلی 
مقطع باالتر دانست. این عمل توسط کارشناس طراحی 
شغل و تأیید مدیر منابع انسانی امکان پذیر است. عاوه 
بر اینکه باید به خاطر داش��ت کلیه رشته های تحصیلی 
قابل استفاده درعنوان شغلی مذکور باید در بخش شرایط 

احراز به طور کامل فهرست شده و به آن متعهد بود. 
تذکرات مهم: 

به روز نگهداری شناس��نامه شغل بس��یار مهم است، 
چراکه از شناس��نامه ش��غل در موارد دیگری از وظایف 
مدیریت منابع انسانی استفاده می شود که به روز نبودن 
آن می تواند آثار زیانباری را برای سازمان به همراه داشته 

باشد. 
توصیه می شود شناس��نامه شغل را به عنوان ضمیمه 
قرار داد کار یا متن اصلی در توافقات شرایط کار به امضای 
پرسنل رسانده و نسخه ای از آن در اختیارشان قرار داده 
ش��ود. اگرچه کارفرمایان محترم معموالً به دالیلی چند 
از انجام این مهم س��ر باز زده و نگرانند که با در اختیار 
قرار دادن شناس��نامه شغل به پرسنل، نتوانند تغییرات 
موجود و طبیعی در ش��رح وظایف را به آنان اباغ کرده 
و توقع انجام داش��ته باشند. از این رو پیشنهاد می شود 
که برای ش��رح وظایف، تاریخ اعتبار قرار دهید. هرچند 
که افزودنبندی به ش��رح وظایف با مضمون»انجام کلیه 
امور محوله توس��ط مافوق« در راستای حل این مشکل 
احتمالی بین کارفرما و پرسنل است. البته در بعضی دیگر 
از سازمان ها می توان مشاهده کرد که هم شرح وظایف و 
هم عناوین شغلی به سمت »عمومی شدن« گرایش پیدا 
کرده اند تا مدیران و کارفرمایان در مدیریت امور حرفه ای 

خود، مشکات کمتری داشته باشند. 
شناس��نامه شغل در بسیاری از وظایف ذاتی مدیریت 

منابع انسانی کاربردی چشمگیر دارد از جمله: 
تدوین آگهی استخدامی: برای تهیه و تنظیم آگهی 
اس��تخدامی، در دست داشتن شناس��نامه شغِل به روز 
می تواند کمک مؤثری در تنظیم مفاد آگهی استخدامی 
خصوص��اً در بند ه��ای مقاطع و رش��ته های تحصیلی، 
انتظ��ارات مهارتی ب��رای انجام وظای��ف محوله، معرفی 

عمومی وظایف مورد انتظار از شاغل داشته باشد. 
تدوی�ن س�اختار س�ازمانی: طراح��ی س��اختار 
سازمانی که امری بسیار مهم در تنظیم روابط واحدها و 
تس��هیل ارتباطات بین آنها است، بدون تدوین دقیق و 
تعریف صحیح ش��رح وظایف مشاغل امکان پذیر نیست. 
اگرچه تعامل دو سویه شرح وظایف و ساختار سازمانی، 

امری انکار ناپذیر است. 
اس�تخراج نیازهای آموزشی: نیاز سنجی آموزشی 
ب��رای تأمی��ن کمبودهای مهارتی و دانش��ی پرس��نل، 
س��رمایه گذاری مهم و اجتناب ناپذیری است که مدیران 
توانمند منابع انس��انی از آن به س��ادگی رد نمی شوند. 
دش��وارترین مرحل��ه فرآیند آم��وزش از منظر تدوین و 
تنظیم، برنامه ریزی آموزشی است که کم توجهی به آن 
می تواند آموزش های س��ازمانی را بی اثر و پرداخت های 
انج��ام ش��ده در این زمینه را به بیراه��ه هدایت کند. از 
سوی دیگر، تأکید و تمرکز بر نیاز سنجی آموزشی صرفاً 
براساس شناسنامه شغل، یعنی تأکید بر توانمند کردن 
پرس��نل در جهت انجام وظایف ج��اری و فعلی و یقینا 
هیچ گونه نگاه عملیاتی به اهداف س��ازمانی در راستای 
تأمین و تحقق استراتژی ها و تأمین خواسته های کیفی و 

انتظارات مشتریان در آن وجود ندارد. 
ارتقا و جابه جایی پرسنل: هرگونه ارتقا و جابه جایی 
نیروی انسانی مس��تلزم توجه و مقایسه وظایف قدیم و 
جدید فرد مورد نظر اس��ت. بدون تحلیل ش��رح وظایف 
قدیم با ش��رح وظای��ف جدید و وج��ود توانمندی های 
احتمال��ی ف��رد در انجام آنه��ا، یقیناً اتخ��اذ تصمیم به 

جابه جایی و ارتقا، امری محال و غلط خواهد بود. 
جانش�ین پروری: مدیران منابع انس��انی در همه 
حال باید توجه داشته باشند که احتمال بروز هرگونه 
رویدادی برای انس��ان وجود دارد و پرس��نل سازمان 
نیز از این قاعده مس��تثنی نیستند. بنابراین باید برای 
افراد کلیدی س��ازمان که غیبت آنها  )ولو برای مدتی 
کوتاه( مس��ئله ای جدی برای ش��رکت ایجاد می کند، 
جایگزینی مناس��ب وجود داشته باشد یا آموزش های 

الزم ارائه شده باشد. 

مدیریت منابع انسانی حقوق در کسب وکار

گذش��ته  ده��ه  ی��ک  در 
جدی��دی  رویک��رد  ش��اهد 
س��وی  از  مفهوم پ��ردازی  در 
مدیری��ت کش��ور  دانش��مندان 
بودی��م که ناظ��ر بر مس��ائل و 
مش��کات حوزه مدیری��ت بود. 
از جمل��ه این مس��ئله پردازی ها 
می توان ب��ه مفاهی��م جهیزیه 
ح��رم،  کبوت��ران  سیاس��ی، 
زبانی،  ناعدالتی  اداری،  بندبازی 
سازمانی،  شکافنده  های  جریان 
وارونگ��ی جو س��ازمانی، کوتوله 
پروری، حصارشیشه ای مدیریت، 
مدیریت میان مایه  و. . . اش��اره 

کرد. 
 در ای��ن می��ان، ای��ن ن��وع 
نقد  مورد  بعضاً  مفهوم پردازی ها 
برخی خب��رگان دانش مدیریت 
ق��رار می گی��رد، بدین مضمون 
ک��ه مفهوم پ��ردازی مس��ائل و 
مش��کات مدیریت��ی  )مس��ئله 
پردازی(، توس��عه علم محسوب 
ش��دن  رای��ج  ب��ا  و  نمی ش��ود 

هر  مفهوم پ��ردازی  این س��بک 
پدی��ده نابهنجار س��ازمانی قابل 
مفهوم پردازی بوده و این بیشتر 
باع��ث تروی��ج پدی��ده نابهنجار 
که  علی الخصوص  ش��د!  خواهد 
این پدیده تبدیل به مدل ش��ود 
و ابع��اد و مؤلف��ه ه��ای آن نیز 

مشخص شود. 
رویک��رد  ای��ن  بررس��ی  در 
ش��د  مدعی  می توان  نوظه��ور، 
توصیف��ی  س��ازی  »مفه��وم 
نکت��ه  مش��کات،  و  مس��ائل« 
ش��روع زنجیره توس��عه علم، و 
تحقق »نظریه پ��ردازی تجویزی 
راه حل ها« است. با گذر از دوره 
الگوب��رداری ص��رف از نظریه ها، 
مفاهی��م و دان��ش غیر بومی، به 
نظر می رسد مسئله پردازی نکته 
آغاز دوره بلوغ رش��ته مدیریت 
دوران  از  گ��ذر  و  کش��ور  در 
تقلید باش��د. به اعتقاد بسیاری 
مدیری��ت،  صاحب نظ��ران  از 
تشخیص مس��ئله مهم تر از حل 
مسئله اس��ت و حتی گفته شده 
تش��خیص صحیح مسئله اصلی 
و علت علت ها معادل تش��خیص 

راه حل است. همچنانکه به عنوان 
مث��ال نظری��ه بوروکراس��ی که 
مدیری��ت دولت��ی ابت��دا بر آن 
پایه گ��ذاری ش��د، با تش��خیص 
مس��ئله وجود ه��رج و مرج در 
نظام اداری آلمان ش��کل گرفت. 
قطعاً این مس��ئله پردازی نیز به 
اقتضای زمان خ��ود کار بزرگی 

بوده است. 
از حداقل آث��ار اجتماعی این 
نوع مفاهیم  )مسئله پردازی ها( 
می توان ب��ه افزایش هزینه های 
اجتماع��ی خطاه��ای مدیریتی 
اش��اره کرد! عدم مفهوم پردازی 
مدیریت��ی،  ناهنجاری ه��ای 
پنداش��ته شدن  موجب معادل 
دان��ش مدیریت با وضع موجود 
مدیری��ت و همین ط��ور ع��دم 
نامدی��ر  از  مدی��ر  تش��خیص 
می ش��ود. از آنج��ا ک��ه جامعه 
دانا قطعاً بهت��ر از جامعه نادان 
اس��ت، به نظر می رسد اکتشاف 
این نابهنجاری ها و آگاه س��ازی 
عموم موجب افزایش فشارهای 
روانی و اجتماع��ی بر نامدیران 
خواهد ش��د و این زمینه س��از 

ارتقای س��طح مدیریت اجرایی 
خواهد بود. 

بدین ترتیب ضمن س��تایش 
دغدغ��ه و حساس��یت نظ��ری 
باید  مس��ئله پردازی،  منتقدین 
اش��اره کرد ای��ن دغدغه کمک 
می کن��د تا مس��ئله پردازی ها با 
پذیرد  بیشتری صورت  احتیاط 
و نبای��د مس��یری ایجاد ش��ود 
که ای��ن رویک��رد نوظه��ور به 
دس��ت پژوهشگران کم دانش و 
کم تجرب��ه بیفتد. ب��ه قول یکی 
اینکه  از فرهیخت��گان علم��ی، 
مفهوم پ��ردازی  ش��ده  تأکی��د 
ب��دون  بای��د  و نظریه پ��ردازی 
س��وگیری ذهنی صورت پذیرد 
ب��ه معن��ی داش��تن ذه��ن باز  
)مس��لط به ان��واع نظری��ه ها( 
توس��ط پژوهشگر است نه ذهن 

خالی! 
ک��ه  صورت��ی  در  همچنی��ن 
مس��ئله پردازی ام��ری مذم��وم 
بود، مفاهیمی همچون س��کوت 
س��ازمانی، فات زدگ��ی، قلدری 
س��ازمانی، آنومی س��ازمانی که 
متناس��ب با مس��ائل س��ازمانی 

پژوهش��گران غرب��ی در بس��تر 
مفهوم پردازی  ایش��ان  مطالع��ه 
شده اس��ت، باید بیش��تر مورد 
نقد ق��رار می گرف��ت، در حالی 
ک��ه متأس��فانه یا خوش��بختانه 
به عن��وان حوزه ه��ای جدید در 
تحقیقات داخل مورد اس��تقبال 
تأم��ل  قاب��ل  می گی��رد.  ق��رار 
اس��ت که در وضعیت نابسامان 
پژوهش مدیریت در کشور، عدم 
مس��ئله پردازی بومی باعث شده 
ناکارآمد  و  تکراری  پژوهش های 
بررسی تأثیر و رابطه متغیرهای 
کم مانوس با سازمان های اداری 

کشور رونق بگیرد! 
اینک��ه:  کام  مخل��ص 
نیست،  راه  انتهای  مسئله پردازی 
بلکه ابتدای زنجیره توسعه دانش 
مدیریت کشور است و در صورتی 
که همچون پژوهش های قیاسی و 
اثبات گرای��ی در دام کژکارکردها 
دچار نش��ود، می تواند هدایت گر  
پژوهش ه��ای کارب��ردی و بومی 

باشد. 

اخبار ض��د و نقیض��ی درباره 
توقف فعالیت اس��نپ و تپس��ی 
ش��نیده می ش��ود، نمی دانم این 
خبره��ا چقدر واقعی��ت دارد اما 
ب��ا توج��ه به ش��ایعاتی ک��ه در 
هفته های گذشته درباره این دو 
ش��رکت نوپا شنیده ش��د، افکار 

عمومی نگران شده است. 
اما بیاییم به این پرسش پاسخ 
بدهی��م که اگر چنین اتفاقی رخ 
ده��د، یعن��ی فعالیت اس��نپ و 
تپسی متوقف ش��ود، چه آثاری 
دارد و چه پیامی خواهد داشت؟ 
بخش عمده ای از صنایع کهنه 
و فرس��وده و نهاده��ای فرت��وت 
اقتصاد ایران به دلیل ناکارآمدی 
و ع��دم به��ره وری به بن بس��ت 
رسیده اند. این بخش های اقتصاد 
اثر گذاری  توانای��ی  ایران دیگ��ر 
بر اش��تغال و رش��د  اقتصادی را 
ندارن��د. دولت ه��ا اما ب��ه دالیل 
مختل��ف اصرار ب��ر ت��داوم این 
وضع دارند، درحالی که س��ال ها 
پی��ش باید از ادام��ه فعالیت این 
نهادها جلوگیری می شد و حکم 
ب��ه ورشکس��تگی ای��ن بخش ها 

می دادند. 
اکنون این بخش ها گودال های 
منابع اقتصاد  ایران هس��تند که 
ناکارآمدی آنها با خروارها منابع، 
تبدیل ب��ه کارآم��دی و توانایی 
نمی شود. قاعدتاً اگر سازوکارهای 
اقتص��اد ای��ران مبتنی ب��ر نظام 
ب��ازار بود و نه��اد دولت این قدر 
نبود،  و غیر پاسخگو  مبسوط  الید 
بخش ها  این  ورشکس��تگی  باید 

را می پذیرفت و ما ش��اهد ریزش 
بس��یاری از بنگاه ه��ای ناکارآمد 
بودیم. در ع��وض انتظار این بود 
که با باز ش��دن فض��ا و حرکت 
به س��وی آزاد س��ازی اقتصادی، 
ش��اهد رویش بنگاه های چاالک 
و کارآم��د باش��یم ک��ه نقش و 
اثر گ��ذاری زیادی بر اش��تغال و 

رشد اقتصادی داشتند. 
به هرحال ای��ن اتفاق رخ نداد 
و اف��راد خاقی پیدا ش��دند که 
از اندک فضای موجود اس��تفاده 
کردند و شرکت های کوچکی راه 
انداختند که در مدت زمان بسیار 
کوتاه، اثر گذاری زیادی در جامعه 

و اقتصاد کشور داشتند. 
س��ال های  مث��ال،  به عن��وان 
طوالنی بود که با معضل کیفیت 
پایی��ن و قیمت ب��االی خدمات 
تاکسی ها و تاکس��ی های تلفنی 
مواج��ه بودی��م. در ای��ن می��ان 
ظهور  کم ادعای��ی  ش��رکت های 
کردند که بدون کمک های دولتی 

توانستند هم مشکل قیمت و هم 
مشکل کیفیت تاکسی رانی را در 

ایران ارتقا دهند. 
تجربه شخصی خرید خدمات 
از ای��ن ش��رکت ها ب��رای م��ن 
عجی��ب و فوق العاده ب��ود. عمداً 
مس��یری مش��خص را با دو نوع 
آزمایش  تاکس��ی رانی  خدم��ات 
کردم. تجربه اس��تفاده از اسنپ 
و تپسی فوق العاده بود. منظم تر، 

خوش برخوردتر و ارزان تر. 
بدون شک هر کس از خدمات 
بخش ه��ای  در  اس��تارتاپ ها 
مختلف اس��تفاده ک��رده، ادعای 
من را تأیید می کن��د. در بخش 
طب��خ و توزی��ع غ��ذا، در بخش 
خرید کاالها، در بخش تاکس��ی 
و تاکس��ی رانی، در بخش خرید 
کت��اب و محص��والت فرهنگی و 
در هرکجا که این شرکت ها فعال 
شده اند، رضایت عمومی افزایش 
یافته و قیمت ها نیز کاهش پیدا 

کرده  است. 

در همین شرایط، بخش سنتی 
ب��ازار ایران علیه این ش��رکت ها 
و  ک��رده  مط��رح  دادخواس��ت 
خواستار محدودیت فعالیت آنها 
ش��ده اس��ت. اکنون این س��وال 
مطرح می شود که دولت در برابر 
این مش��کل بزرگ چه راه هایی 

پیش رو دارد؟ 
راه اول، پ��اک ک��ردن صورت 
مس��ئله و دادن حک��م به توقف 
گونه شرکت هاست.  این  فعالیت  
اما قطعاً این سیاست، هزینه های 
بسیار س��نگینی خواهد داشت. 
پی��ام ای��ن سیاس��ت نی��ز برای 
سرمایه گذاران خارجی مخرب و 
زیان بار خواهد بود. ذره ای تردید 
نباید داشت که هزینه های توقف 
فعالی��ت این ش��رکت ها بس��یار 

زیان بار خواهد بود. 
راه دوم ای��ن اس��ت که دولت 
ب��ا تم��ام ت��وان از فعالی��ت این 
گونه ش��رکت ها حمای��ت کند. 
هزینه ه��ای سیاس��ی، اجتماعی 

ک��ردن  مح��دود  اقتص��ادی  و 
ای��ن گونه ش��رکت ها  فعالی��ت 
بای��د محاس��به ش��ود و دولت و 
تشکل های کسب و کار باید از این 
گونه فعالیت ه��ا حمایت کنند و 
نگذارند بخش فرسوده و ناکارآمد 
اقتصاد ای��ران، بیش از این برای 
این گونه فعالیت ها محدودیت و 
نا امنی ایجاد کند. مردم به خوبی 
قادرن��د کاالی خوب را از کاالی 
بد تشخیص دهند و حذف کاالی 
خوب از س��بد مصرفی آنها قطعاً 
هزینه های زیادی خواهد داشت. 
عاوه بر این، رهبر انقاب بارها 
و باره��ا درباره اهمی��ت اقتصاد 
کرده اند.  اظهارنظ��ر  دانش بنیان 
توصیه های ایشان همواره مبتنی 
بر حمای��ت از کس��ب وکارهای 
دانش بنی��ان ب��وده و هم��واره از 
دولت ها گای��ه کرده اند که چرا 
به اندازه کافی به کسب وکارهای 

دانش بنیان اهمیت نمی دهند. 
به ای��ن ترتیب بخش س��نتی 
ب��ازار به جای مانع تراش��ی برای 
فعالیت های نوپ��ا و دانش محور، 
باید به فکر تجدید ساختار باشد 
و خود را برای رقابت بهتر آماده 
کند. در سایه رقابت، هم کیفیت 
ارتقا پیدا می کند و هم قیمت ها 

کاهش می یابد. 
به نظر من دولت یازدهم در معرض 
ی��ک آزمون مه��م و تعیین کننده 
قرار گرفته اس��ت. بای��د قاطع بود 
 و ب��ا حل ریش��ه ای و درس��ت این 
مش��کل، پیام ه��ای درس��ت ب��ه 
س��رمایه گذاران داخلی و خارجی و 
از همه مهم تر به نخبگان جامعه داد. 

منبع: کانال جاللی پور

مسئله پردازى؛ در مسیر علم یا بیراهه! 
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مشکل مالی جانی دپ

جانی دپ ،بازیگر معروف هالیوود به خاطر س��بک 
زندگی تجملی و بیش از ان��دازه مرفه اش که ماهانه   
2 میلی��ون دالر برای��ش هزینه در ب��ر دارد غرق در 
مشکالت مالی اس��ت. روز سه شنبه شکایتی حقوقی 
در دادگاه عالی لس آنجلس توس��ط مدیر برنامه های 
س��ابقش انجام ش��ده که ادع��ا می کن��د تنها مقصر 
مشکالت مالی دپ، خود اوست. در متن این شکایت 
جوئل و رابرت مندیل ادعا کرده اند که ش��رکت آنان 
هر اقدامی که در توان داش��ته اند ب��رای اداره منابع 
مال��ی دپ انجام داده اند و بارها ب��ه او تذکر داده اند 
که بی��ش از توان مالی اش هزین��ه می کند. عالوه بر 
داش��تن چندین خانه و یک قایق تفریحی اش��رافی 
دپ ماهانه 30 هزار دال صرف نوش��یدنی های الکلی 
و س��فر ب��ا جت ش��خصی و اج��اره 12 انب��ار برای 
مراقب��ت از آثار هن��ری ارزش��مند و یادگاری هایش 
می کند. دپ اوایل این ماه ش��کایتی را علیه شرکت 
TMG اقامه و آنان را محکوم به بی کفایتی در اداره 
 کردن منابع مالی او کرد و خواس��تار غرامتی معادل
 25 میلیون دالر ش��د. حاال این شرکت از دپ برای 
نقض قرارداد و کاله برداری ش��کایت کرده است و از 
دادگاه درخواست دارد تا رسما دپ را به عنوان عامل 

مشکالت مالی فعلی اش معرفی کند. 

اتوماسیون و انهدام مشاغل
ترام��پ در 26 ژانویه توییتی با این متن نوش��ت: 
»قرارداد NAFTA )تجارت آزاد آمریکای شمالی( 
از اول زی��ان آور ب��ود و باعث از دس��ت رفتن تعداد 
زیادی از مش��اغل و ش��رکت ها ش��د«.رئیس جمهور 
پیش��ین هم به کارگران آمریکایی اخط��ار داده بود 
اما با لحنی متفاوت تر. اوباما در س��خنرانی مراس��م 
تودیع��ش گفت: »موج بعدی تح��والت اقتصادی به 
خاط��ر تجارت با باقی کش��ور ها به وج��ود نمی آید. 
سرعت بی امان اتوماس��یون پدید آورنده موج بعدی 
اس��ت که باعث بی کار ش��دن کارگ��ران زحمتکش 
بس��یاری از قشر متوسط می ش��ود. محققان با اوباما 
هم عقیده هس��تند. روبات ها و پیشرفت اتوماسیون 
خیلی بیشتر از تجارت با چین یا مکزیک یا هر کشور 

دیگری در دنیا، مشاغل را از بین برده اند. 
یقینا آمریکا مش��اغل زیادی را به واسطه تجارت با 
دیگر کش��ور ها از دس��ت داده اما روبات ها شغل های 
قدیمی در کارخانه ها را بیش��تر تهدی��د کرده اند. از 
سال 2000 تا به امروز در حدود 5 میلیون شغل در 

کارخانه ها کمتر شده است. 
پروفس��ور MIT دیوید آتر ادع��ا می کند روابط و 
تبادالت تجاری با چین از سال 1999 تا سال 2011 

به نابودی 985 هزار شغل انجامیده است. 
 Economic روبرت اس��کات محقق اقتصادی در
Policy Institute تخمی��ن می زن��د تج��ارت ب��ا 
مکزیک حدودا 700 هزار شغل را در فاصله 1997 تا 

2013 از بین برده است. 
ش��اید این آمار زیاد به نظر برس��د اما تنها با نگاه 
به س��ال گذشته در می یابیم که آمریکا از رقم هر دو 
تحقیق باال هم مش��اغل بیش��تری ایجاد کرده است. 
س��ایر تحقیقات هم نش��ان می ده��د روبات ها نقش 

پررنگی در از بین رفتن مشاغل دارند. 
 Ball State دانش��گاه  در  مطالع��ه  ی��ک  در 
University محقق��ان به این نتیجه رس��یدند که 
در فاصله س��ال 2000 تا 2010 حدود 87درصد از 
مش��اغل کارخانه ها به خاطر نیاز به نیروی متخصص 
از بین رفته اند. مهم ترین عوامل این اتفاق اتوماسیون 
و اس��تفاده بیش��تر از تکنول��وژی ب��ود. 13درصد از 

نابودی شغل ها به خاطر معامالت خارجی بود. 
به زبان س��اده تر امروزه س��اختن ماشین به نسبت 
س��ال 2000 نیروی کار کمت��ری می طلبد. در واقع 
همزمان با از دست دادن نیروی کار در صنایع، ارزش 
تولیدات صنعت��ی آمریکا تقریبا به باالترین حد خود 

در تاریخ رسیده است. 
پس چ��را روبات ها را س��رزنش نمی کنیم اگر آنها 

عامل از بین رفتن مشاغل اند. 
پروفس��ور بردفور جنسن، اس��تاد اقتصاد دانشگاه 
Georgetown می گوید: س��خت اس��ت پیشرفت 
تکنولوژی را که همه شاهد آن هستند مقصر بدانیم. 

مقصر دانستن خارجی ها آسان تر است. 
متخصصان تاکید دارند که تخمین مش��اغل نابود 
ش��ده توسط تکنولوژی مشکل است چون تکنولوژی 

خودش باعث خلق مشاغل جدید شده است. 
دس��تگاه های  آس��موگلو  دارن   MIT پروفس��ور 
ATM را بهتری��ن مث��ال می دان��د. این ماش��ین ها 
همان کاری را انج��ام می دهند که زمانی اصلی ترین 
وظیف��ه کارمندان بانک بود. ام��ا هیچ مدرکی وجود 
ندارد که اثبات کند توس��عه ،کارمندان را بیکار کرده 
اس��ت. وقتی کارمندان بانک از وظیفه پول شمردن 
رها ش��دند کارهای مفید تری برای انجام دادن پیدا 

کردند. 
ای��ن یک جابه جایی بی س��ابقه اس��ت ک��ه امنیت 
شغلی میلیون ها کارگر را به چالش می کشد. سرعت 
باالی پیشروی تکنولوژی کارگرانی را که نمی توانند        
مهارت   های  ش��ان را با این سرعت هماهنگ کنند به 

آسانی از چرخه تجارت خارج می کند.
ی��ک مورد دیگ��ر که گواه این مدعاس��ت نش��ان 
می دهد در نوامبر س��ال گذشته 324 هزار کار فنی 
ب��ه وجود آمد ،تقریب��ا به همان ان��دازه ای که پیش 
از بح��ران اقتص��ادی س��ال 2007 تولید ش��ده بود. 
متخصصان می گویند بس��یاری از این مشاغل ایجاد 

شده به توانایی های تکنیکی باال نیاز دارند. 
اتوماس��یون خ��ودش یک مولد ش��غل محس��وب 
می ش��ود. آتر دریافته است که پیش��رفت تکنولوژی 
باعث ایجاد ش��غل در مناطق مختلفی شده ،همزمان 
با آنکه باعث بیکاری بسیاری از کارگران شده است. 
ای��ن ادعاها باعث به چالش کش��یده ش��دن ایده 
ترام��پ برای محدود ک��ردن روابط تجاری با چین و 
مکزیک شده است. آس��موگلو می گوید: »اگر روابط 
اقتص��ادی را مح��دود کنید خیل��ی از محصوالت را 
خودم��ان باید تولی��د کنیم اما مش��اغلی که به این 
واس��طه ایجاد می ش��وند نصیب کارگران نمی شود و 

به روبات ها می رسد«
cnn. com

دو میلی��اردر ب��زرگ دنی��ا، وارن باف��ت و 
بی��ل گیتس تأثی��رات قاب��ل مالحظه ای در 
جهان داش��ته اند. اما اگر این افراد تأثیر گذار 
ث��روت خ��ود را از دس��ت بدهند، دوب��اره از 
کجا ش��روع خواهن��د کرد؟ بی��ل گیتس در 
س��ال  1970 تحصیل در دانشگاه هاروارد را 
برای راه اندازی مایکروس��افت ترک کرد و در 
حال حاضر می گوی��د:  اگر تمام دارایی خود 
را از دس��ت داده و ناچار ش��وم از نو ش��روع 
کنم به زمینه ه��ای هوش مصنوعی، انرژی و 

زیست شناسی وارد خواهم شد. 
 از نظر بیل گیتس امروزه هوش مصنوعی 
در عمیق ترین و گس��ترده ترین مراحل رشد 
خود ق��رار دارد. ه��وش مصنوع��ی در حال 
حاضر زمین��ه کاری فوق العاده ای اس��ت که 
بهتری��ن مراحل رش��د خود را ط��ی می کند 
و هر رش��ته ای که ب��ا این ح��وزه در ارتباط 
است می تواند یکی از بهترین و سودآورترین 

شغل ها در آینده باشد. 
بی��ل گیت��س می گوی��د: »ک��ره زمین به 
انرژی ه��ای قابل بازیاف��ت، ارزان و پاک نیاز 
دارد و بنابراین ابداعات و کارها در این زمینه 
تأثی��ر عمیق��ی در اقتصاد خواهد داش��ت.« 
ای��ن بیلیونر ب��زرگ دلیل گرای��ش خود به 
زیست شناس��ی را اکتش��افات و گرایش های 
نس��ل جدی��د می داند، زی��را این نس��ل در 
آین��ده در زمینه های س��رطان، چاقی مفرط 
و افس��ردگی فعالیت ه��ا و ابداع��ات زی��ادی 
خواهند داش��ت. به عقیده بی��ل گیتس این 
س��ه مس��ئله بزرگ علمی تأثی��رات عمیقی 
در آینده خواهند داش��ت و برای نخس��تین 
تریلیونر آینده تاریخ، به عنوان مسائلی حیاتی 

و چالش برانگیز شناخته می شوند. 
این پرس��ش ب��رای وارن بافت نی��ز تکرار 
ش��ده و او در پاس��خ گفته است که اگر تمام 
دارایی خود را از دست داده و ناچار به شروع 
دوب��اره باش��د، باز هم هم��ان راه را در پیش 
گرفته و سرمایه گذار خواهد شد. این بیلیونر 
مطالعات خود در زمینه س��رمایه گذاری را از 
کودک��ی آغاز کرده و همچنان برای او جذاب 
و هیجان انگیز به نظر می رسد. مارک کیوبن، 
س��رمایه گذار یهودی- آمریکای��ی و صاحب 
چن��د ش��رکت نیز در پاس��خ به این س��وال 

همان نظ��ر وارن باف��ت را داش��ته و عقیده 
دارد اگ��ر روزی بخواهد از صفر ش��روع کند 
ب��از هم هم��ان راه گذش��ته را دنبال خواهد 
کرد. وارن بافت می گوید: »وقتی در س��نین 
20-30 سالگی بودم تفریحات زیادی داشتم 
و االن هم که در س��ن 86 س��الگی هس��تم 
همچنان تفریحات من زیاد است.« این چهره 
سرشناس احساس می کند هر کار دیگری را 
غیر  از س��رمایه گذاری در پیش بگیرد ممکن 

است با شکست مواجه شود. 
وارن باف��ت، چه��ره سرش��ناس، مدی��ر و 
صاحب ش��رکت برکش��ایر هات��اوی به همه 
پیش��نهاد می کند عالقه  خود را دنبال کنند. 
او به عن��وان یک فرد موفق به همه  محصالن 
پیش��نهاد می کند تا جایی که ممکن اس��ت 
تصور کنند به هیچ شغلی نیاز ندارند وسپس 
ش��غل آینده خود را انتخاب کنند. توصیه او 
به همه  جوانان این است که هرگز در زندگی 
با چش��م بس��ته راه نروند و فرصت ها را برای 
دوران پی��ری نگذارن��د. وارن بافت می گوید: 
»ه��ر کس دوس��ت دارد کاری را انجام دهد 
ک��ه واقعاً به آن عالقه مند اس��ت و حتی اگر 
بع��د از انتخاب ش��غل اول و دوم خود موفق 
نش��دید با آن ارتباط برقرار کنید، تازمانی که 
ش��غل مورد عالقه خود را نیافته اید دست از 

جست وجو برندارید. 

چه چیز زندگی ابرمیلیونرها را دگرگون 
کرد؟ 

امروزه بی��ش از 95 درص��د کامپیوترهای 
ش��خصی در دنیا از سیس��تم مایکروس��افت 
وین��دوز اس��تفاده می کنن��د و همان طور که 
می دانی��م تعداد کامپیوترهای موجود در کره 
زمی��ن در حال حاضر به بیش از یک میلیارد 
می رس��د. ویلیام هانری گیتس که بیش��تر با 
نام بیل گیتس شناخته شده است، بیشترین 
سود را از وجود این انبوه کامپیوترها در جهان 
می برد. او با احداث ش��رکت مایکروسافت در 
س��ال 1975 عنوان ثروتمندترین مرد جهان 
را س��ال ها برای خود ثبت کرد. اما چه فکری 

پشت این همه ثروت پنهان شده است؟ 
بیل گیتس متولد س��ال 1955 است و از 
همان سال های ابتدایی عالیق خود را شناخته 

و آن را دنب��ال کرده و عضویت در گروهی را 
تجربه ک��رد و با گرایش ب��ه تکنولوژی های 
جدید اف��کار و ایده های خالقان��ه ای در این 
زمین��ه ارائه دادند. او برای رس��یدن به هدف 
خود تحصیل در دانش��گاه هاروارد را رها کرد 
و تم��ام ت��الش خ��ود را در راه عالقه اش به 
کامپیوتر و انفورماتیک به کار بس��ت. بعد از 
آن بیل گیتس تمام وقت خود را در ش��رکت 
خصوصی اش می گذراند و همه  سرمایه هایش 
را در ای��ن راه خ��رج می ک��رد. بی��ل گیتس 
برخ��الف ه��م دوره خود، اس��تیو جابز که با 
چالش های مختلفی روبه رو شد، تنها تمرکز 
خود را بر توس��عه  نرم افزاره��ا و بهره برداری 
از سیس��تم های جدید معط��وف کرد. از نظر 
اقتصاددانان همین تمرک��ز او در یک زمینه 
خاص و توس��عه فعالیت هایش در این زمینه 
سرانجام باعث شد به عنوان ثروتمندترین مرد 

جهان شناخته شود. 
میلیاردر دیگر دنیا، وارن بافت موفقیت های 
خ��ود را مدیون کتابی می داند که در کودکی 
مطالعه کرده اس��ت. او از سن 7 یا 8 سالگی 
خوان��دن کت��اب در زمین��ه س��رمایه گذاری 
را آغ��از ک��رد. پ��در او صاحب یک ش��رکت 
س��رمایه گذاری کوچ��ک ب��ود و بافت جوان 
گاهی اوقات کتاب هایی را از ش��رکت پدرش 
 برداش��ته و مطالعه می ک��رد. زمانی که بافت

 11 ساله بود بیشتر وقت خود را در کتابخانه 
و در جس��ت وجو ی��ا مطالع��ه کتاب هایی در 
زمینه مورد عالقه اش می گذراند. اما سرانجام 
کتابی با عنوان»سرمایه گذار باهوش« زندگی 
او را متح��ول کرد. این کت��اب به جای آنکه 
راهکاره��ا را آم��وزش بده��د بیش��تر زمینه 
ذهنی را برای س��رمایه گذار جوان ایجاد کرد. 
اما از نظ��ر بافت رعایت اخ��الق و همچنین 
پیدا کردن عالقه نی��ز از مهم ترین علت های 

موفقیت او به شمار می روند. 
به عقیده این میلیاردر سرمایه گذار و مدیر 
شرکت برکش��ایر هاتاوی علت اصلی پیروزی 
و موفقی��ت یافت��ن عالقه ها و ح��وزه کاری 
م��ورد عالقه اش اس��ت زیرا ب��ه نظر خودش 
اگر راه خود را پی��دا نکرده و برای مثال یک 
فوتبالیس��ت می ش��د هیچ وقت نمی توانست 

این موفقیت های فعلی خود را کسب کند.

اگر بیل گیتس و وارن بافت تمام دارایی خود را از دست بدهند، از کجا شروع خواهند کرد؟ 

آینده میلیاردر ها چه می شود؟ 

س��ال 1377 نخستین نمایش��گاه کتاب در دولت اصالحات برگزار می شد. یکی از 
فعالیت هایی که در آن نمایشگاه برگزار و از استقبال خوبی برخوردار شد، فعالیت های 
جنب��ی ناش��ران ایرانی بود. در می��ان آن برنامه ها مطالبات و نیازهای نش��ر به بحث 
گذاش��ته می ش��د. هر یک با موضوعی و برای هر کدام صاحب نظرانی اعم از نویسنده 
و ناش��ر و اس��اتید و مس��ئوالن به طرح دیدگاه  های خود می پرداختند به امید حل 
مش��کلی و رفع نیازی از چهره خس��ته و رنجور کتاب. ممیزی قبل از انتشارکتاب یا 
به تعبیر دیگری سانسور از موضوعات پر چالشی بود که در فضای ایجاد شده بعد از 
انتخابات س��ال 76 و انتظاراتی که اهل فرهنگ از دولت جدید داش��تند ،فرصت بروز 
و طرح یافته بود. چنین بود که یکی از برنامه های جنبی نمایش��گاه به طرح موضوع 
ودیدگاه ه��ا ب��ه این موضوع پر چالش اختصاص یافت. افراد مختلفی از حوزه نش��ر و 
تش��کل های آن حقوق دانان و صاحب نظران و مس��ئوالن برای طرح دیدگاه های شان 

دعوت شده بودند. 
وقتی اس��م او در زمره س��خنرانان اعالم شد برخی انتقاد کردند که چرا کسی دعوت 
ش��ده که در حوزه نشر مسئولیتی ندارد؟ برخی هم به شوخی و طعنه می گفتند حتما 
کس��ی از مس��ئولین ارش��اد جرات نکرده در چنین جمعی حاضر ش��ود و از ممیزی و 
سانس��ور دفاع کند. قضاوت  ها براس��اس پست و مسئولیت   دولتی اش بود و او را کمتر 
به عنوان یک کتابخوان و عشق کتاب و مطالعه و صاحب نظر در این حوزه می شناختند. 
آنها که آش��نا بودند صبوری را توصیه می کردند. جلسه در یکی از سالن های نمایشگاه 
ش��روع و پس از چند نفر نوبت به او رس��ید. سالن تقریبا پر بود. همه منتظر بودند که 
یکی از مس��ئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که مسئولیتی در حوزه کتاب از نظر 
اداری ندارد چه خواهد گفت و عده ای کماکان با دلخوری نشس��ته بودند. چنین آغاز 
کرد: همین اول موضع ام را در مورد سانسور اعالم می کنم. من با سانسور مخالفم. سالن 
ناگهان ساکت شد. گوش  ها تیز که آیا درست شنیده اند. ادامه داد فکر کردم بهتر است 
اول نظرم را بگویم بعد دالیل مخالفتم با سانسور را مطرح کنم. جمعیت نتوانست این 

صداقت و شجاعت را نبیند و نشنود. سالن یکپارچه تشویق شد. 
و بع��د همه حواس ها متوجه دالیلی بود که مطرح می کرد. آموزه های دینی و قرآنی 
و قان��ون اساس��ی و ضرورت ها و ویژگی های دنیای امروز را گفت و سانس��ور را خالف 
همه آنها برشمرد. اما یکی از آن بیشتر مورد توجه قرار گرفت. چراکه تازه بود. تکراری 
نبود. صمیمی بود و ملموس. گفت من االن از نظر موافقان ممیزی قبل از چاپ آدمی 
هس��تم که قدرت تش��خیص ندارم و عده ائ که این قدرت را دارند به جای من این کار 
را به عنوان ممیز انجام می دهند. فرض کنید بعد از این جلس��ه مسئوالن ارشاد بنده را 
در زمره ممیزین قرار دهند. ناگهان می ش��وم صاحب قدرت تش��خیص. یعنی معتقدند 
ک��ه یک حکم اداری چنین تحولی در افراد ایجاد می کند. در حالی که چنین نیس��ت. 
من همان احمد بورقانی قبل از معاون مطبوعاتی هستم و این سمت هیچ تغییری در 

فهم و قدرت تشخیص من ندارد. 
احمد بورقانی در دورانی معاون مطبوعاتی ارش��اد بود و بعد از آن در مجلس شش��م 
به ویژه به اس��تناد قانون اساس��ی هم��واره مدافع آزادی بیان بود. کت��اب یا مطبوعات 
تفاوتی نمی کرد. هرچند که در اذهان بیش��تر وجه رس��انه  ای و مطبوعاتی او پررنگ تر 
است. احمد بورقانی فعالیت ها و مناصبش را بازی نمی کرد. زندگی می کرد. چنین بود 
که آنها که به اصطالح این طرف میز بودند او  را از خودش��ان می دانس��تند. او نزد اهل 

فرهنگ و رسانه گرامی بود و چنین خواهد ماند. 
چقدر جایش خالی اس��ت و چقدر به مدیرانی چون او ژرف اندیش ،صادق ،شجاع و 

صمیمی نیازمندیم. 
یادش گرامی. 

بورقانی مدیر کمیاب

قــاب

کیوسـک

دور دنیا

صفحه 16
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سبک زندگی

یک شرکت اسپانیایی به نام Laserfood طی یک نوآوری به جای برچسب هایی که روی میوه ها چسبانده می شود تا 
ماهیت و روش کشت آن ها را معرفی کند، از طراحی لیزری قابل خوردن استفاده می کند. این شرکت برای جلوگیری 
از آسیبی که از کاغذ، چسب و جوهر این برچسب ها به محیط زیست وارد می شود دست به این نوآوری زده است. 

تلفن مستقیم: 86073283شماره 715 www.forsatnet.ir

مجید صیادی

از قدیم و ندیم حکمت هایی فرازمانی و فرامکانی، س��ینه به س��ینه نقل ش��ده است 
که گاهی در ابعاد گوناگونی از زندگی بش��ری خودی می نمایند، از جمله حکمت هایی 

درباره »خربزه«. 
در همی��ن راس��تا، اتفاقات��ی در روزهای گذش��ته رخ داده که ربط مس��تقیم با این 
حکمت ه��ای عامیانه دارد و ما برای آگاهی اذهان بش��ری و به عنوان چراغ راه آینده و 
عبرت نسل اندر نسل، به برخی از آنها اشاره می  کنیم، هرچند عده ای بر این باور باشند 

که براساس تاریخ به هیچ دردی نمی خورد، چه برسد به ضرب المثل ها: 
طبق اصل اجرای عمل متقابل، قرار است کشتی گیران آمریکایی اجازه ورود به ایران 
و حضور در مسابقات جهانی کشتی در کرمانشاه را نداشته باشند و این خربزه ای است 

که خودشان میل فرمودند و به آن رأی دادند، حاال باید پای لرزش بنشینند. 
در ضمن، برخی از بزرگان توییت کرده اند که همان آقای تازه به دوران رئیس جمهوری 
رسیده، بداند که آزمایش موشکی ایران در 40 سال اخیر برای دفاع و صلح بوده است. 
ایشان الزم است حواسش باشد که ملک سلمان و نتانیاهو زیر پایش خربزه نیندازند. 
مورد بعدی در باب عدالت اس��ت. عادل آن اس��ت که در هر شرایطی، برد یا باخت، 
تهدید یا تش��ویق، طرف حق را می گیرد. در چنین مواردی می توان چش��م بر س��ایر 
بخش های خبری و نمایشی و... بست و گفت که یک خربزه شیرین به از خروار خربزه 

با طعم خیار. 
و اما ش��نیده اید که خربزه تلخ برادر هندوانه سفید است؟ در این باب نیز اتفاقی رخ 

داده که از اشاره به آن معذوریم. 
می گویند نخس��ت وزیر س��ابق نروژ را هم هنگام ورود به آمریکا به علت آنکه سابقه 
سفر به ایران داشته، مقادیری معطل کرده اند، به این می گویند مته به خربزه گذاشتن. 
کویت هم ورود ش��هروندان پنج کشور از جمله ایران را ممنوع اعالم کرده است. در 
ای��ن باب نیز ضرب المثل گویایی وجود دارد که چون با خربزه مربوط نیس��ت، از ذکر 

آن خودداری می کنیم. 
فارغ از رخدادهای عرصه سیاس��ت، یک ضرب المثل قدیمی روسی نیز می گوید اگر 
کس��ی تو را کتک بزند یعنی دوس��تت دارد! از همین رو دولت روسیه از جرم ضرب و 
شتم که پایین ترین نوع خشونت خانگی است، جرم زدایی کرده است،مگر آنکه مکرر یا 
موجب آسیب جدی باشد. اینجاست که می گویند برای هر مسئله ای می توان راهکاری 

قانونی یافت، وای به روزی که بگندد قانون! 
من بنده

خربزه در دهان مکن! 

کارگروپ فرصت ویژه

رامین پروین گنابادی
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