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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 استیضاح وزیرراه
هیاهو برای هیچ

آخوندی امروز پاسخ استیضاح کنندگان را در صحن علنی مجلس می دهد 
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امید؛ 
مساله این است

دروگران همـه پیش از درو، 
درو شده اند...  )حمید مصدق(

ده��ه گذشت��ه و به طور خاص 
دوره دولت های نهم و دهم چون 
آتش��ی هولن��اک بخ��ش مهمی 
از ثروت ه��ای م��ادی و معن��وی 
این سرزمی��ن را از بین برد. اگر 
از اه��ل فرهن��گ بپرس��ی، آنها 
میزان صدمات��ی را که به واسطه 
رفتاره��ای عوام گرایانه و مخرب 
در اعم��اق الیه های انس��انی این 
مردم وارد شد ده ها برابر بیش��تر 
از صدمات صرفا مادی وارد شده 
در ای��ن دوره می دانن��د. هرچند 
میزان صدم��ات مالی هم، چنان 
ک��ه آمارهای رسم��ی از دخل و 

خرج این کشور نشان می دهد...
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دروگران همه پیش از درو، درو شده اند...  
)حمید مصدق(

ده��ه گذشته و به طور خاص دوره دولت های 
نهم و دهم چون آتش��ی هولناک بخش مهمی 
از ثروت های مادی و معنوی این سرزمین را از 
بین برد. اگر از اهل فرهنگ بپرسی، آنها میزان 
صدماتی را که به واسطه رفتارهای عوام گرایانه 
و مخرب در اعماق الیه های انس��انی این مردم 
وارد شد ده ها برابر بیشتر از صدمات صرفا مادی 
وارد شده در این دوره می دانند. هرچند میزان 
صدم��ات مالی هم، چنان ک��ه آمارهای رسمی 
از دخ��ل و خ��رج این کش��ور نش��ان می دهد، 
آنقدر ب��وده است که گویی یک��ی از مهم ترین 
فرصت ه��ای تاریخی را برای رش��د و توسعه و 
رفاه همه جانبه عموم��ی از دست داده ایم. آنها 
ک��ه مقول��ه فرهنگ را مهم ت��ر می دانند بر این 
نکته پای می فشرند که مثال عملی به نام دزدی 
یا سوء مدیریت، بخشی از ثروت یک کشور را از 
بین می برد، ام��ا فرو ریختن قبح دزدی و رویه 
ش��دن فعالیت های غیرعقالنی آسیبی است که 
ممکن است دهه های متمادی جبران آن زمان 
بب��رد و ممکن است این جراح��ت اجتماعی و 

فرهنگی هیچ گاه التیام نیابد. 
ت��الش شهروندان ع��ادی این م��رز و بوم و 
درک درس��ت آنه��ا از خطری ک��ه کیان این 
تمدن کهن را تهدی��د می کرد باعث شد تا در 
یک حرکت مدنی و هوشیارانه کش��ور به مسیر 
عقالنیت بازگ��ردد. انتخاب آقای روحانی بیش 
از ه��ر عامل دیگری و از جمله آگاهی بخش��ی 
سیاستمداران اصالح طل��ب و میانه رو، مدیون 
درک درس��ت طبق��ات اجتماع��ی مختلف، از 
خطری بود که هستی میهن را تهدید می کرد. 
م��ردم اغلب صداهای خطرناک را زودتر از آنها 

که باید، می شنوند. 
فعالیت منس��جم، هوشمندان��ه و مبتنی بر 
مناف��ع ملی دولت روحان��ی در خصوص حل و 
فصل چالش هس��ته ای گ��و اینکه ممکن است 
هنوز به تمامی نتایج مفید خود نرسیده باشد، 

توانس��ت پس از سال ها روزنه های امیدی برای 
توسعه و پیشرفت در بدنه دیوار ناامیدی ایجاد 
کن��د. نور ای��ن امید تنها چیزی بود و هس��ت 
ک��ه می تواند تولیدکننده مقروض و شکس��ت 
خ��ورده را به تولید دوب��اره، سرمایه گذار را به 
سرمایه گذاری و جوان درس خوانده و مس��تعد 
را به ماندن در کش��ور و تالش برای کار کردن 
ترغی��ب کند. ج��ای هیچ پرده پوشی نیس��ت، 
آنچ��ه باالترین می��زان مهاج��رت نخبگان از 
کش��ور، تعطیلی بیشترین واحدهای تولیدی و 
خدماتی و بدترین سال های بازار سهام را باعث 
ش��ده تنها یک کلمه بود: خاموشی چراغ امید. 
هرکسی یا گروهی که ادعا کند هزینه هایی که 
باب��ت آن نوع رفتار پرداخته ای��م به صرفه بوده 
است لطف��ا در معادالت خ��ود هزینه هایی که 
بابت از دست دادن امید پرداخته ایم و احتماال 
کماکان خواهیم پرداخت را نیز محاسبه کند. 
در شرایط فعلی فضایی برای تعامالت جهانی 
و جذب سرمایه گذاری خارجی، به عنوان تقریبا 
تنها راه حل برون رفت از بحران اقتصادی، ایجاد 
شده اس��ت. شکاف بیش از پی��ش بین منافع 
و تمای��الت اروپا و آمریک��ا و موضوعات فرعی 
مانند افزایش اختالف نظر بین آمریکا و چین، 
آمریک��ا و کان��ادا و حتی مکزی��ک باعث شده 
ت��ا بتوانیم ب��ه استفاده از ای��ن وضعیت تقریبا 
کمیاب برای پیش بردن اهداف توسعه ای خود 
فک��ر کنیم و برنامه بریزی��م. برجام زمینی بود 
و هس��ت که بن��ا به این دالیل ت��ا حدی برای 
درو کردن منفعت های ملی و آینده نگرانه آماده 

شده است. 
اشتباهی بس��یار بزرگ خواهد بود که گمان 
کنیم با نصیحت، با تش��ریح وضعیت خطرناک 
منطق��ه ای و جهانی و با تمس��ک به مفاهیمی 
چ��ون مناف��ع مل��ی، گروه ه��ای اقتص��ادی و 
اجتماعی را که از شرایط ماقبل برجام بهره مند 
بوده ان��د، ب��ه رفت��اری غیر  از کس��ب منفعت 
شخصی و گروهی مجاب کنیم. این راه به هیچ 
دهی نمی رسد. در این مورد نباید فریب ظاهر 

عابدان��ه ی��ا شعارهای تند و انقالب��ی را خورد. 
این مش��کلی است که تمام��ی عالقه مندان به 
آینده کشور باید بین خود و بر مبنای راه حلی 
منحصر به ف��رد حل کنند. التماس کردن برای 
توجه منتفعان از بحران به منافع جمع، از عقل 

و از تجربه سال های اخیر فاصله دارد. 
هماهنگ��ی و همگام��ی ب��ر س��ر مهم ترین 
خواست های ملی، جل��ب توجه بدنه اجتماعی 
فعال و درگیر کردن آنها با اهمیت این ماه ها و 
سال ها و استفاده از ظرفیت تاثیرگذاری مردم 
آگ��اه تنها راه برای غلبه بر اف��راد و گروه هایی 
اس��ت که ب��ا در اختی��ار داشت��ن بلندگوهای 
پرشم��ار و نف��وذ در نهاده��ای تصمیم گی��ر 
می خواهن��د مانع از استف��اده از فرصت برجام 
شوند. یافتن ایده یا محملی که بتواند بیشترین 
تع��داد از جمعی��ت کش��ور را ب��ا متنوع ترین 
سلیقه های سیاسی برای مدتی نس��بتا طوالنی 
گرد خود جمع کند و تبدیل به آنچنان نیروی 
اجتماع��ی شود ک��ه از سوی مخالف��ان نتواند 
نادی��ده گرفته ش��ده یا م��ورد بی اعتنایی قرار 
گی��رد، فعالیت اول نیروهای سیاسی عالقه مند 

به ایران است. 
زمین برج��ام آم��اده بهره ب��رداری و دروی 
محصول��ی است که نتیجه ت��الش دیپلماتیک 
دول��ت اس��ت، دروگران ای��ن محص��ول تنها 
ایرانیان مصمم و امیدوار توانند بود. اتفاقا نقطه 
ثق��ل فعالیت دشمنان خارجی و داخلی برجام 
تهی کردن جامعه ایران از امید به آینده است. 
نوع��ی از ناامیدی که مانع مش��ارکت سیاسی 
آنه��ا در انتخابات، مانع ت��الش آنها برای رونق 
اقتصادی و مانع داشتن حس شهروندی شود. 
ای��ن شرای��ط مناسب ترین شرای��ط برای روی 
ک��ار آم��دن دیدگاه ه��ای افراط گرایانه و ضد 
مردم ساالری است. یقین داشته باشیم که این 
مخالف��ان از هیچ فعالی��ت قانونی و غیرقانونی، 
اخالق��ی و غیراخالقی فروگ��ذار نخواهند کرد. 
آنها مصمم هستند کسی برای دروی محصول 

برجام نماند. 

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه در 
برنامه شش��م توسعه رشد اقتصادی 8 درصدی 
پیش بینی شده، اظهار کرد: عالوه بر این در برنامه 
ششم توسعه پیش بینی شده در سال آینده رشد 

اقتصادی 7.6 درصدی را داشته باشیم. 
به گزارش ایسنا، کاتب در همایش فرصت های 
سرمایه گ��ذاری صنعت و معدن استان سمنان با 
اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه پیش بینی 
شده که رشد اقتصادی 8 درصدی در دستور کار 
قرار گیرد، گفت: 5.2 درصد از این رشد از طریق 
سرمایه گذاری و 2.8 درصد از این رشد از طریق 

به��ره وری فراهم خواهد شد و اگر می خواهیم به 
این اعداد و ارقام دست یابیم باید تکالیف در نظر 
گرفته شده در برنامه ششم توسعه را مدنظر قرار 

دهیم. 
وی با بیان اینکه خوشبختانه توانس��تیم رشد 
باالی 5درصدی را در کشور تجربه کنیم، یادآور 
شد: باید برای اینکه بتوانیم رشد اقتصادی باالتری 
داشته باشیم قوانین و مقرراتی راکه تس��هیالت 
برای سرمایه گذاران ایجاد می کنند در دستور کار 
قرار دهیم و عالوه بر این ظرفیت های مناسب را 
برای استفاده ایجاد کنیم، خوشبختانه ما کشوری 

ب��ا امنیت باال داریم و اگ��ر نتوانیم امنیت الزم را 
برای سرمایه گذاران ایج��اد کنیم، نمی توانیم به 

هدف های الزم برسیم. 
کات��ب با اش��اره به اینکه یک��ی از چالش های 
ج��دی در بودجه سال 1396 بحث ارزش افزوده 
است، اظهار ک��رد: یقینا دریافت مالیات برارزش 
اف��زوده در دنیا مرسوم است اما اینکه مش��خص 
نباشد در چه مرحله ای این مالیات اتخاذ می شود 
مس��ئله ساز است. متاسفانه تاکنون این فشار در 
بخش تولید وارد می شد اما باید مالیات بر ارزش 

محصول در مصرف نهایی قرار گیرد. 
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پیش بینی رشد اقتصادی 7.6درصدی در سال آینده

سرمقـاله

حمیدرضا 
اسالمی

عضو شورای 
سردبیری

چرا آژانس ها روی مقاصد داخلی سرمایه گذاری نمی کنند؟

امکانات محدود؛ مهم ترین مانع ورود گردشگر

فرصتکسبوکار
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با انتشار فراخوانی برای ثبت و شناسایی
صالحیت شرکت های حفاری برای 
فعالیت در پروژه های نفتی ارزیابی 

می شود

 معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت از 
فراخوان عمومی برای شناسایی و ارزیابی صالحیت 
شرکت های عملیات حفاری برای ورود به پروژه های 

باالدستی صنعت نفت در سال آینده خبر داد. 
ب��ه گزارش ش��انا، حبیب اهلل بیطرف روز گذش��ته 
در چهارمی��ن کنگ��ره بین المللی حف��اری ایران با 
اع��الم این خبر اظه��ار کرد: این فراخ��وان با هدف 
توانمندسازی شرکت های فعال در حوزه کسب و کار 
عملیات و به منظور تجمیع ظرفیت های پراکنده به 
نحوی که قابلیت جذب و توس��عه دانش و فناوری و 
در نتیجه رقابت در سطح منطقه و فضای بین المللی 

را داشته باشند، انجام می شود. 
معاون وزیر نفت در این کنگره از راهبرد  »صنعت 
نفت به عن��وان موتور اقتصاد کش��ور« به عنوان یک 
راهبرد درست نام برد و در ذکر دالیل آن هم تصریح 
ک��رد: صنعت نفت ب��ا تامین بخش��ی از درآمدهای 
دول��ت، تامین منابع اولیه انرژی مورد نیاز کش��ور و 
س��هم قابل توجه در صنعت کش��ور به عنوان موتور 

محرکه اقتصاد ایران است. 
وی با یادآوری اینکه گاهی بحث  »باید وابستگی 
ب��ه نفت را ک��م کنیم« مطرح می ش��ود، در توضیح 
ای��ن مطلب اف��زود: باید وابس��تگی بودجه دولت به 
درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند نه اینکه وابستگی 
اقتصاد به صنعت نفت کاهش یابد. طبیعی است که 
هر جامعه ای باید از مزیت های خود اس��تفاده کند و 
منابع طبیعی و ظرفیت های انسانی منابع قوت یک 

کشور هستند. 
 ٧درصد دکل های حفاری موجود در دنیا

 در ایران فعالند
همچنی��ن در این همایش رکن الدی��ن جوادی با 
بیان اینکه حدود 7درصد دکل های فعال موجود در 
دنیا در ایران قرار دارند، گفت: این در حالی است که 

در یک مقطعی تنها یک دکل در ایران فعال بود. 
ج��وادی با اش��اره به اینکه بی��ش از ٢ هزار دکل 
در حال حاضر در دنیا فعال اس��ت، که س��هم ایران 
از این میزان بیش از ١٤٠دکل فعال اس��ت، تصریح 
ک��رد: تعری��ف نقش مؤثر برای بخش��ی ک��ه از این 
دکل ها اس��تفاده می کنند، خدمات پشتیبانی آن را 
ارائه می دهند و س��رویس ها را تأمین می کنند، یک 

دغدغه جدی است. 
مع��اون وزیر نفت ادام��ه داد: ما امروز پتانس��یل 
بالقوه ای در کش��ور داریم که برای س��ازماندهی آن 
در دو بخش دولت به معنای وزارت نفت و ش��رکت 
ملی نفت ایران و شرکت کارگزاران این صنعت یعنی 
شرکت های حفاری دولتی و خصوصی تالش کنیم. 
وی با بیان اینکه در بخش اجرایی صنعت حفاری 
بای��د هدفگ��ذاری جدی تری را داش��ته باش��یم، از 
افزایش بهره وری به عنوان هدف اول نام برد و افزود: 
بعد از اجرای برجام باید از قانون استفاده از حداکثر 

٥١درصد سهم داخل بیشترین استفاده را ببریم. 

 

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی:
بارندگی تولیدات پاالیشگاه های 

پارس جنوبی را کاهش داد
مدیر عام��ل مجتمع گاز پ��ارس جنوبی گفت: با 
توجه به بارندگی بی سابقه و وقوع سیل در مجموع 
3٠میلی��ون متر مکعب مع��ادل 8درصد در تمامی 
پاالیش��گاه های مجتمع با محدودی��ت تولید مواجه 

شدیم.
مس��عود حس��نی، در گفت و گ��و با ایلن��ا، درباره 
آخری��ن وضعی��ت تولید در پارس جنوب��ی با توجه 
ب��ه بارندگی ه��ای اخیر در منطقه اظهار داش��ت: با 
وق��وع بارندگی های بی س��ابقه در پ��ارس جنوبی و 
آب گرفتگی پاالیش��گاه های پ��ارس جنوبی و بروز 
مشکالت پاالیش��گاه های مجتمع با کاهش محدود 
ف��رآورش گاز طی روزهای دوش��نبه، سه ش��نبه و 
چهارش��نبه مواجه شدیم.وی با اش��اره به اینکه در 
حال حاضر وقفه در تولید پاالیشگاهی برطرف شده 
و تمامی پاالیشگاه ها با ظرفیت کامل در مدار تولید 
قرار دارند، تصریح کرد: با توجه به بارندگی بی سابقه 
و وق��وع س��یل در مجموع 3٠ میلی��ون متر مکعب 
مع��ادل 8 درصد در تمامی پاالیش��گاه های مجتمع 
ب��ا محدودیت تولید مواجه شدیم.حس��نی افزود: با 
تمهیدات اندیشیده شده اکنون تمامی پاالیشگاله ها 
ب��ا حداکثر تولید ٤٠١ میلیون مت��ر مکعب گاز در 
م��دار تولید ق��رار دارن��د. وی خاطرنش��ان کرد: با 
تمهیدات و اقدامات انجام ش��ده و با انجام اقدامات 
عملیاتی و هماهنگ��ی واحدهای عملیات، تعمیرات 
و نیروه��ای حراس��تی مه��ار کام��ل در کوتاه ترین 
بازه زمانی انجام ش��د و اکنون تمام پاالیش��گاه ها با 
حداکثر میزان تولید در مدار س��رویس قرار دارند و 

گاز مصرفی مردم را تامین می کنند.
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رئیس ب��ورس ان��رژی ایران 
تأکی��د کرد ک��ه بای��د در کنار 
رفع مش��کالت تأمین خوراک 
م��ورد نیاز ش��رکت ها در تولید 
و ص��ادرات فرآورده های نفتی، 
موان��ع خ��اص ص��ادرات ای��ن 
فرآورده ه��ا نیز برطرف ش��ود، 
از این رو این مس��ئله با جدیت 

پیگیری خواهد شد. 
به گزارش »فرص��ت امروز«، 
قیمت گ��ذاری خ��وراک عرضه 
شده پتروشیمی و پاالیشگاه ها 
در بورس انرژی همواره یکی از 
چالش های اساسی شرکت های 
پتروشیمی اس��ت. این مسئله 
موجب شده ش��رکت هایی که 
خوراک خ��ود را از بورس تهیه 
جدی  دغدغه هایی  می کنن��د، 
داش��ته باش��ند. ب��رای نمون��ه 
نوس��ان قیمت حال ل ها در بازار 
و میزان نظارت ب��ورس به این 
مس��ئله، عرضه خوراک در یک 
روز با س��ه قیمت، نبود نظارت 
قیمتی ب��ر خ��وراک ضایعاتی، 
نحوه صدور ضمانت ها، یک طرفه 
بودن ش��رایط بورس در عرضه 
فرآورده های نفتی، عدم پرداخت 
٥درص��د عوارض خط��وط لوله 
به ش��رکت ها و نگران��ی از عدم 
عرض��ه میعان��ات گازی پارس 
جنوبی از جمله مسائلی هستند 
که وقتی پای درد و دل فعاالن 
پتروش��یمی  فرآورده ه��ای 
می نش��ینیم،  می ش��نویم. ام��ا 
سیدعلی حسینی، رئیس بورس 

انرژی ایران در جلسه هم اندیشی 
بخش خصوص��ی  فع��االن  ب��ا 
در فرآورده ه��ای نف��ت، گاز و 
پتروش��یمی، درباره مش��کالت 
موجود با بی��ان اینکه میانگین 
٢.٥ برابر مصرف ش��رکت های 
پتروش��یمی خوراک به بورس 
عرضه می ش��ود، تأکی��د کرد: 
در آذر س��ال 9٢ ش��اهد عرضه 
هفتگی ه��زار ت��ن حامل های 
ان��رژی در بورس انرژی بوده ایم، 
اما در حال حاض��ر حامل ها به 
بی��ش از ٢٢هزار ت��ن در هفته 

افزایش یافته است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه برخی 
پاالیشگاه ها از جمله کرمانشاه به 
دلیل تغییرات مدیریتی با چالش 
مواجه شده اند که موقتی است، 

اظهار ک��رد: با وج��ود واگذاری 
پاالیشگاه ها به بخش خصوصی، 
پایه  همچن��ان قیمت گ��ذاری 
محص��والت توس��ط ش��رکت 
ص��ورت  پخ��ش  و  پاالی��ش 
می گیرد. متأس��فانه بورس ابزار 
اجرایی چندانی ندارد اما متغیر 
بودن قیمت برخ��ی خوراک ها 
به دلیل این اس��ت که برخی از 
محصوالت ل��وکال  )منطقه ای( 
قیمت گ��ذاری می ش��ود با این 
وجود عرضه کنن��دگان خوراک 
و محص��ول به بورس با ٥درصد 
نوسان می توانند محصوالت شان 
را عرضه کنن��د و بورس در این 

زمینه نظارت می کند. 
حس��ینی با اش��اره به اینکه 
برخی شرکت ها خارج از بورس 

محصوالت م��ورد نیاز خود را از 
می کنند،  تأمین  پاالیش��گاه ها 
افزود: پیشنهاد ما این است که 
عرضه تمامی محموله ها اعم از 
کوچک و بزرگ وزارت نفت در 
بورس انرژی صورت پذیرد و باید 
فضای بورس رقابتی باشد. بورس 
ت��وان باالیی دارد برای نمونه به 
تازگی سومین محموله 3٥ هزار 
تنی نفت کوره در بورس معامله 
شده است.  وی با بیان اینکه در 
حال حاض��ر ابزارهای صادراتی 
بخش خصوصی مورد توجه قرار 
گرفته است، اعالم کرد: به همین 
دلیل وزارت نفت پیشنهاد کرده 
اس��ت ت��ا خری��داران کوچک، 
متوسط و بزرگ کنسرسیومی 
را تشکیل دهند و محموله هایی 

را خری��داری کنن��د، البته من 
نیز پیش��نهادی به ش��ما دارم، 
یک دس��ت صدا ندارد، اتحادیه 
فرآورده ه��ای  صادرکنن��دگان 
نفت، گاز و پتروشیمی باید زبانی 
گویا و بلندتر بدون نگرانی برای 
پیگیری مطالب��ات و انتظارات 
خ��ود از وزارت نف��ت داش��ته 
باش��د و در این مسیر می تواند 
نماین��دگان  ظرفیت ه��ای  از 
مجلس یا معاونان وزیر مس��ائل 

را پیگیری کند.
حسینی در پایان صحبت های 
فع��االن  ب��ه  خط��اب  خ��ود 
بخش خصوصی گفت: مشکالت 
شما در جلس��ات هم اندیشی با 
دولت قابل حل اس��ت اما نکته 
مهم این اس��ت ک��ه نمی توان 
برای اینکه ش��رکت های ش��ما 
متضرر نش��وند از ش��رکت های 
بزرگ همچ��ون پاالیپگاه جی 
بخواهیم برای توسعه شان کاری 
نکنند. باید روی بازارهای خاص 

سرمایه گذاری کنید. 
در ای��ن نشسس��ت، ف��رزان 
اتحادی��ه  رئی��س  گلچی��ن، 
صادرکنندگان فرآورده های نفتی 
با بیان اینکه نامه ای به وزیر نفت 
از عملکرد اتحادیه ارس��ال شده 
است، تأکید کرد: ظرفیت اسمی 
ورودی خ��وراک اتحادیه 8٠ تا 
١٠٠ هزار تن ماهانه اس��ت که 
این ظرفیت با تالش شرکت های 
زیرمجموعه اتحادیه قابل افزایش 

است. 

بزرگ ترین چالش عرضه محصوالت نفتی در بورس

موانع دست و پاگیر ضمانت نامه های صادراتی

محمول��ه نفت��ی ای��ران هفته 
اندونزی می شود. تحویل  جاری 

این محموله ابتدا در پاالیش��گاه 
م��ورد  اندون��زی  »س��یالکاپ« 
آزمایش قرار می گیرد و بسته به 
نتایج آزمایش، اندونزی نس��بت 
ب��ه تمدید یا افزایش خرید نفت 

از ایران تصمیم  می گیرد. 
از ط��رف دیگر وزرای » انرژی 
و منابع معدن��ی« و »هماهنگی 
نیز  اندون��زی  اقتص��ادی«  امور 
قرار است به زودی به ایران سفر 

کنند. 
وزی��ر  ناس��وتیون،  دارمی��ن 
هماهنگ��ی اندونزی که باالترین 
مقام اقتصادی این کش��ور است 
گفته: »س��فر به تهران تا پایان 
ماه جاری میالدی )١٠ اسفند( 
انجام می ش��ود و در این س��فر 
ع��الوه ب��ر ارزیاب��ی واردات گاز 
مای��ع، در م��ورد هم��کاری در 
تع��دادی از پروژه ه��ا از جمل��ه 

طرح های شرکت ملی نفت و گاز 
اندونزی  )پرتامینا( و تعدادی از 
ش��رکت های دولت��ی در ای��ران 

بحث می شود.«
گاز  و  نف��ت  مل��ی  ش��رکت 
اندون��زی  )پرتامین��ا( مه��ر ماه 
محمول��ه  نخس��تین   امس��ال 
٤٤ هزار متری��ک تنی گاز مایع  
)ال. پی. جی( خریداری شده از 
ایران را از عس��لویه به کشورش 
ای��ن محمول��ه  منتق��ل ک��رد. 
براس��اس قرارداد امضا شده بین 
دو کش��ور به منظ��ور خرید گاز 
مایع ط��ی س��ال های ٢٠١6 و 
٢٠١7 با حج��م کل 6٠٠ هزار 
متری��ک تن منتقل ش��د، اما به 
نظر می رس��د وزی��ر هماهنگی 
اندونزی و وزیر  امور اقتص��ادی 
انرژی این کشور با سفر به ایران 
نسبت به ادامه خرید گاز مایع از 

کشورمان اقدام کنند. 
ای��ن ش��رکت مردادم��اه ب��ه 

دو  توس��عه  مطالع��ه  منظ��ور 
می��دان آب  تیم��ور و منصوری  
در  بنگس��تان(   – )آس��ماری 
جهت افزایش ضریب برداش��ت 
نف��ت خام تفاهمنام��ه همکاری 
و ق��رارداد محرمانگی امضا کرد 
و اخی��راً یک هیأت پس از پایان 
کار مطالعاتی ب��ه تهران رفت تا 

مذاکرات را ادامه دهد. 
ش��رکت »پرتامینا« بهمن ماه 
ج��اری تصمیم گرفت ش��رکت 
آرامکو عربستان را از پروژه های 
نفت  پاالیش��گاه های  نوس��ازی 
»بالون��گان« در غ��رب ج��اوه و 
»دوم��ای« در منطقه ریائو کنار 
گذاشته و خود به تنهایی توسعه 
ای��ن پاالیش��گاه ها را ب��ه عهده 

بگیرد. 
ویراتماجا پوجا، مدیرکل نفت 
مناب��ع  و  ان��رژی  وزارت  گاز  و 
معدن��ی اندونزی درباره محموله 
نفت��ی خریداری ش��ده از ایران 

به خبرن��گاران گف��ت: محموله 
نفت خام یک میلیون بش��که ای 
خریداری ش��ده از ای��ران هفته 
جاری وارد جاوای مرکزی شده 
پاالیش��گاه »س��یالکاپ«  تا در 
آزمای��ش ش��ود و بای��د ب��رای 
ادام��ه خرید نفت خ��ام از ایران 
از نتایج ای��ن آزمایش اطمینان 
حاصل ش��ود. اگر نتایج آزمایش 
مثبت ب��وده و اطمینان حاصل 
ش��ود، پرتامینا به واردات بعدی 
نفت خام از ای��ران ادامه خواهد 
دارد  نظ��ر  در  اندون��زی  داد. 
پ��س از ارزیاب��ی نتایج این نفت 
وارداتی در پاالیشگاه خود برای 
قراردادهای طوالنی مدت با ایران 

وارد مذاکره شود. 
به گفته وی، ایران و اندونزی 
ظرفی��ت باالیی ب��رای همکاری 
و اس��تفاده متقابل از منافع آن 
دارن��د. ای��ران در پی ی��ک بازار 
ب��رای ظرفیت تولی��د نفت خود 

بوده و از س��وی دیگ��ر اندونزی 
نیازمند منابع نفت در درازمدت 

است. 
او با تأکید بر دعوت ایرانی ها به 
سرمایه گذاری در پاالیشگاه های 
اندونزی توضی��ح داد: خرید گاز 
مایع از ایران توسط اندونزی در 
راستای افزایش مصرف گاز مایع 
در این کش��ور انجام می شود که 
در سال گذشته میالدی به ٥.7 
میلیون تن رس��ید و نس��بت به 
سال ٢٠١٥ میالدی ١3.6درصد 

افزایش یافت. 
ی��ک فروند نفتک��ش ایرانی با 
ظرفیت ٢99 هزار و ١67 »دی. 
دبلیو. تی« هفته گذش��ته برای 
نخستین بار پس از لغو تحریم  ها 
به منظ��ور تحویل محموله نفت 
کشورمان، عازم اندونزی شد که 
براس��اس برنامه زمانبندی هفته 
جاری در این کشور برای تحویل 

نفت پهلو می گیرد.

نیروگاه  هرم��زگان  در  روس ها 
بخ��ار ١٤٠٠ مگاواتی می س��ازند 
و ترکیه در س��اوه نیروگاه سیکل 
ترکیبی کالس H 1200 مگاواتی 
و در زاهدان سیکل ترکیبی کالس 

F 800 مگاواتی می سازد. 
ایرن��ا، محس��ن  ب��ه گ��زارش 
طرزطل��ب مدیرعام��ل ش��رکت 
م��ادر تخصص��ی تولی��د نیروی 
ب��رق حرارتی با اع��الم این اخبار 
گف��ت:  نیروگاه بخ��اری یک هزار 
و ٤٠٠ مگاواتی س��یریک و پست 
فش��ار قوی بالفص��ل آن با تأمین 
مال��ی  )فاینانس( دولت روس��یه 
در م��دت پنج س��ال در اس��تان 
هرمزگان ساخته می شود. شرکت 
اکسپورت«  »تکنوپروم  مهندسی 
روس��یه به عنوان پیمانکار نیروگاه 
 و پس��ت فش��ارقوی جی ای اس
ب��ا  گازی  عای��ق  «دارای   GIS«
پیمانکاران و سازندگان  همکاری 
ایران��ی، ای��ن نیروگاه بخ��ار را در 
جن��وب ش��رقی هرم��زگان ب��ه 
مس��احت ١99 هکت��ار راه اندازی 
می کند. این نیروگاه بخار در چهار 
واحد بخاری 3٥٠ مگاواتی با بازده 
ح��دود ٤٥درصدی، ی��ک هزار و 
٤٠٠ مگاوات ب��رق تولید خواهد 

کرد.«
ش��رکت  اف��زود:  طرزطل��ب 
ترکی��ه ای - بلژیک��ی  »یونی��ت 
اینترنشنال« یک واحد نیروگاهی 

کالس   ترکیب��ی   س��یکل 
H 1200 مگاوات��ی در س��اوه و 
 یک نیروگاه سیکل ترکیبی کالس
زاه��دان  مگاوات��ی در   F 800 
یونی��ت  ش��رکت  می س��ازد. 
اینترنش��نال پس از امضا ش��دن 
ق��رارداد خرید تضمین��ی برق، به 
مدت شش ماه فرصت دارد که آن 

را به نتیجه برساند.
او درب��اره ق��راداد ب��ا یونی��ت 
اینترنشنال توضیح داد: »مجموع 
اتفاق ه��ای به وقوع پیوس��ته در 
چند ماه گذشته و رسانه ای شدن 
موضوع، موجب ش��د ق��رارداد به 
صورت تدریجی اجرایی شود و به 
همین دلیل 3هزار مگاوات از آنچه 
ابتدا در قرارداد مدنظر بود، کاهش 
یافت. قرار اس��ت در آغ��از، این ٢ 
هزار مگاوات عملیاتی شود و پس 
از تأمین مالی و رسیدن به مرحله 
اج��را، در صورت رضای��ت وزارت 
نی��رو، دولت در خص��وص 3هزار 
باقی مانده تصمیم گیری  مگاوات 
کند.« طرزطلب با اشاره به اینکه 
قرارداد یونیت، نخس��تین قرارداد 
خارجی وزارت نیرو در پسابرجام 
ب��وده ک��ه ب��ه دلی��ل مالحظات 
خاص موجود برای سرمایه گذاری 
خارجی در کش��ور کمی طوالنی 
و زمانب��ر ش��ده اس��ت. اف��زود: 
اکنون مهم ترین مس��ئله، موضوع 
تأمی��ن مالی این قرارداد اس��ت و 

ایران  بین  به زودی مذاکره های��ی 
و طرف ترک و همچنین ش��رکت 
سرمایه گذاری برای تضمین خرید 

برق آن انجام می شود. 
طرز طلب گفت:  قرارداد مربوطه 
در دو بخ��ش تج��اری  )ش��امل 
و خصوص��ی  عموم��ی  ش��رایط 
موافقتنامه، مس��ائل فنی و. . .( و 
جداول پیوس��ت  )بیمه، گارانتی، 
تضمین ها و …( تنظیم ش��ده و 
بحث و تبادل نظر در این زمینه ها 
کماکان ادامه دارد. سیاست وزارت 
نیرو این اس��ت که ش��رکت ها و 
به عنوان  داخل��ی  تولیدکنندگان 
تأمین کنن��ده قطعات و تجهیزات 
در ای��ن طرح ه��ا حضور داش��ته 
باشند؛ بر این اساس، مطابق قانون 
هر س��رمایه گذار ایرانی که بتواند 
منابع مال��ی خارجی تأمین کند، 
از همه تضمین های الزم همچون 

خارجی ها بهره مند خواهد شد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: این��ک 
مطاب��ق ق��رارداد اص��الح ش��ده، 
نیاز  ١٠٠درصد تجهی��زات مورد 
ب��رای اجرایی ش��دن پروژه ها در 
ساوه و زاهدان توسط پیمانکاران 

ایرانی تأمین خواهد شد. 
ای��ن مقام مس��ئول اضافه کرد: 
مقرر ش��ده توربین - ژنراتور این 
پروژه ها ک��ه از فناوری روز جهان 
ب��وده، توس��ط مپن��ا خری��داری 
ش��ود که احتم��ال دارد از خارج 

ازکش��ور خریداری شود. عالوه بر 
آن، س��ازنده هم��ه قطعات اصلی 
نیروگاه ها ش��رکت زیمنس آلمان 
خواهد ب��ود. مدیرعامل ش��رکت 
مادر تخصص��ی تولید نیروی برق 
حرارتی تصریح کرد: برای اجرای 
این دو پروژه بیش از یک میلیارد 
و ٢٠٠ میلیون دالر سرمایه گذاری 
الزم است که 7٠درصد آن توسط 
اروپای��ی و 3٠درصد  بانک ه��ای 
دیگر از منابع داخلی تأمین اعتبار 
می ش��ود.  وی یادآور شد: تأمین 
اعتب��ار مورد نی��از و فراهم کردن 
همه ش��رایط، کاری بسیار بزرگ 
اس��ت که امید می رود در چهار تا 
پنج ماه آینده به نتیجه الزم برسد. 
درخص��وص  طرزطل��ب 
چگونگ��ی خری��د تضمینی برق 
در ای��ن قرارداد، گف��ت: پس از 
بهره برداری از نیروگاه ها و تولید 
برق، خری��د برق طب��ق مصوبه 
ارائه ش��ده وزارت امور اقتصادی 
و دارایی انجام می ش��ود که نرخ 
آن بر پایه س��ال 9٤ ب��وده و به 
می��زان 77٠ ری��ال در هر کیلو 

وات ساعت است.
 وی ادام��ه داد: بدیهی اس��ت 
براس��اس  همه س��اله  ن��رخ  این 
فرمول ارائه شده مصوبه شورای 
اقتصاد تعدیل می شود که شرط 
آن نی��ز بازده��ی ٥8 درص��د یا 

باالتر نیروگاه است. 

آب نیروگاه هرمزگان از دریا 
تأمین می شود

طرزطلب درباره نیروگاهی که از 
سوی روس ها در هرمزگان ساخته 
می شود گفت: تامین مالی این پروژه 
از محل تس��هیالت یک میلیارد و 
٢٠٠ میلیون یورویی دولت روسیه 
ب��ه دولت ای��ران تأمین می ش��ود. 
تامین آب مورد نیاز نیروگاه از دریا 
ص��ورت گرفته و ب��رای تأمین آب 
شیرین مصرفی نیروگاه نیز ساخت 
آب شیرین کنی با ظرفیت نزدیک 
ب��ه ٢٠٠ مترمکعب در س��اعت در 
نظر گرفته شده اس��ت.مدیرعامل 
شرکت تولید نیروی برق حرارتی، 
مدت زم��ان اجرای کل ق��رارداد را 
٥٥ ماه اعالم کرد و افزود: سنکرون 
نخستین واحد نیروگاهی با شبکه 
برق کش��ور، ٤١ ماه پس از ش��روع 
قرارداد در نظر گرفته ش��ده است. 
طرزطل��ب گفت: ب��رای تأمین آب 
ش��رب مردم بندرعباس و منطقه 
نیز آب ش��یرین کن جدی��دی به 
ظرفیت ١٠٠ ه��زار مترمکعب در 
روز با اس��تفاده از دود خارجی این 
نیروگاه ساخته می شود که موجب 
افزایش بازدهی نیروگاه نیز خواهد 
ش��د.  نیروگاه بخاری س��یریک در 
شهرستان  شرق  کیلومتری   ١٤٠
بن�درعباس و 3٠ کیلومتری جن�وب 
شهرستان میناب در ساحل دریای 

عمان ساخته می شود. 

ایران و اندونزی در صدد گسترش همکاری هستند 

نشانه های مثبت در حوزه نفت 

محسن طرزطلب، مدیرعامل تولید نیروی برق حرارتی خبر داد 

روسیه در هرمزگان و ترکیه در ساوه و زاهدان نیروگاه می سازند

نفت

نیروگاه

بازار نفت

روسیه: اجرای کامل توافق کاهش 
تولید نفت حیاتی است

الکس��اندر نوواک، وزیر انرژی روسی��ه اعالم کرد 
که اج��رای کامل توافق کش��ورهای عض��و اوپک و 
تولیدکنندگ��ان غیراوپکی نفت ب��رای کاهش تولید 
ام��ری حیاتی و ضروری به منظ��ور تثبیت بازارهای 

جهانی انرژی است. 
به گزارش ایرنا، ن��وواک گفت: توافق بین سازمان 
کشورهای تولیدکننده نفت  )اوپک( و غیراعضا برای 
کاه��ش تولید از مهم تری��ن رویدادهای سال ٢٠١6 
ب��ود، زیرا برای نخس��تین بار ١3 کش��ور عضو و ١١ 
 غیر عضو موضعی واح��د در این زمینه اتخاذ کردند. 
وزی��ر ان��رژی روسی��ه در مصاحب��ه ب��ا خبرگزاری 
اینترفاکس افزود: کسب این توافق پس از آنکه بهای 
نفت به بشکه ای ٢7دالر کاهش یافت و سرمایه گذاری 
 در بخش ه��ای نفت��ی سق��وط ک��رد، ممکن ش��د. 
وی ادام��ه داد: در آن شرای��ط تولیدکنندگان نفت 
ب��ه این نتیج��ه رسیدند که کش��ورهای عضو اوپک 
نمی توانن��د ای��ن مس��ئله را تنها  )بدون مش��ارکت 
کش��ورهای غیراوپک��ی( ح��ل کنند.اعض��ای اوپک 
پذیرفته ان��د به مدت شش م��اه از اول سال ٢٠١7 
روزانه یک میلیون و ٢٠٠هزار بش��که از سطح تولید  
بکاهن��د و به 3٢میلیون و ٥٠٠هزار بش��که برسانند 
که من��وط ب��ه همک��اری کش��ورهای غیراوپکی و 
 کاست��ن روزانه 6٠٠هزار بش��که نفت از تولید است. 
وزی��ر انرژی روسیه همچنین با بیان اینکه مذاکرات 
برای رسیدن به این توافق بس��یار دشوار بود، اظهار 
کرد: م��اه آوریل س��ال گذشته ی��ک دور مذاکرات 
برگ��زار شد که به دلیل اختالف ه��ای داخلی اوپک 
در م��ورد تعلیق رش��د تولید نفت ب��ه تعویق افتاد 
 و تابس��تان گذشت��ه نی��ز رایزنی ه��ا ادام��ه داشت. 
ن��وواک گفت: پایی��ز گذشته نیز مذاک��رات اوپک و 
کش��ورهای غیر عضو برای کاه��ش تولید نفت ادامه 
 داشت تا اینکه ماه نوامبر ٢٠١6 به توافق منجر شد. 
وی همچنین خاطرنشان کرد: تولید نفت روسیه در 
م��اه ژانویه گذشته روزانه ١١7 بش��که کاهش یافته 
اس��ت. این توافق برای تثبیت بازار نفت باید کامل و 
 ١٠٠درصد اجرا شود و مسکو هم به آن پایبند است. 
قیمت ه��ای نف��ت از میانه ماه نوامب��ر سال گذشته 
با تواف��ق کاهش تولید نفت ح��دود ٢٥درصد رشد 
ک��رد و اکن��ون بهای نف��ت خام برنت به بش��که ای 
فرات��ر از ٥٥دالر رسی��ده  اس��ت. از س��وی دیگ��ر 
براساس بررسی ه��ای رویترز تا پای��ان سال ٢٠١7 
نیز قیمت ها ب��ه بش��که ای  6٠دالر افزایش خواهد 
یاف��ت، اما ادامه این روند ب��ه دلیل باال رفتن ارزش 
 دالر و بازیابی تولید نفت آمریکا محدود خواهد شد. 
روسیه متعهد شده اس��ت تولید نفت خود را روزانه 
3٠٠هزار بش��که کاهش دهد که نصف میزان تعهد 
 ش��ده از ط��رف کش��ورهای غیرعضو اوپ��ک است. 
شرکت ه��ای نف��ت روسی��ه در زمان حاض��ر حدود 

١١میلیون بشکه نفت در روز تولید می کنند. 
 

شتاب گرفتن حفاری دکل های 
نفتی آمریکا 

احتمال تمدید توافق اوپک در صورت وجود مازاد 
جهانی عرضه نفت، بازس��ازی ناوگان نفتکش  عراق 
و شت��اب گرفتن حفاری دکل های نفت��ی آمریکا از 

مهم ترین حوادث نفت در روز گذشته است. 
به گزارش ایرنا، منابع خبری در سازمان کشورهای 
صادرکنن��ده نفت  )اوپ��ک( که خواستن��د نام شان 
فاش نش��ود، گفتن��د: در صورتی ک��ه سطح ذخایر 
جهانی نفت به می��زان هدف گذاری شده نرسد، این 
 سازمان ممکن است تواف��ق کاهش تولید خود را با
 تولید کنندگان غیراوپک تمدید کند یا حتی میزان 
کاهش را از ماه ژوییه  )تیر - مرداد( افزایش دهد. 

جب��ار اللعیبی، وزیر نفت عراق گفت: این کش��ور 
قص��د دارد به منظور انتقال نفت خ��ود به بازارهای 

بین المللی، ناوگان نفتکش  بزرگی فراهم کند. 
براساس پایگ��اه اطالع رسانی شرکت ملی نفتکش 
ع��راق، کش��تی های نفتک��ش این کش��ور در طول 
حمالت به رهبری آمریکا ب��رای بیرون راندن عراق 
از کویت در سال ١99١ به شدت آسیب دیده است. 
شرکت ملی نفتکش عراق در دهه ١98٠ تعداد ٢٤ 

فروند نفتکش داشت. 
ب��ه گفته لعیبی، وزارت نفت عراق عالقه مند است 
با ساخت و خرید، ناوگان نفتکش های این کش��ور را 

بازسازی و توسعه دهد. 
در پ��ی توافق کاهش تولید نف��ت اعضای سازمان 
کش��ورهای صادرکننده نفت  )اوپ��ک(، روسیه قرار 
است برای نخستین بار در ١٠ سال اخیر یک میلیون 
بش��که نفت اورال، اواخر ماه م��ارس یا اوایل آوریل 
٢٠١7 ب��ه کره جنوبی بفرستد تا کمبود عرضه نفت 

خاورمیانه را جبران کند. 
پس از افزایش قیمت های نفت به بیش از ٥٠ دالر 
در هر بش��که، شمار دکل های نفتی آمریکا در هفته 
گذشته با شش واحد افزایش به ٥97 دستگاه رسید 
که باالترین می��زان از اکتبر ٢٠١٥  )شهریور- مهر 
١39٤( است. از آغاز س��ال ٢٠١7 میالدی تاکنون 
شمار دکل ه��ای حفاری آمریک��ا 7٢ واحد افزایش 

داشته است
 مناب��ع صنعتی و بانکی عربس��تان سعودی اعالم 
کردند این کش��ور زمانی که سهام شرکت ملی نفت 
این کش��ور  )آرامکو( را سال آین��ده می فروشد، دو 
گزینه را برای شکل دهی به شرکت ملی این کشور 
ب��ه این شرک��ت مدنظر دارد. انتظ��ار می رود عرضه 
سهام شرک��ت آرامکو در بازار، مح��ور اصلی برنامه 
بلندپروازانه دولت عربس��تان سع��ودی باشد که به 
چشم انداز ٢٠3٠ این کشور معروف است. وقتی این 
برنامه در ژوئن  )خرداد-تیر( سال گذشته اعالم شد، 
ق��رار بود آرامکو از یک شرک��ت تولیدکننده نفت به 
یک مجموعه صنعتی جهان��ی تبدیل شود. به گفته 
ی��ک منبع خب��ری، مقام های عربس��تان سعودی و 
مش��اوران آنها اکنون این مس��ئله را مطرح می کنند 
ک��ه آیا آرامک��و را به ی��ک  »چائبول ک��ره ای« که 
نوعی اتحادیه اس��ت، تبدیل کنند یا به یک شرکت 
تخصصی که به طور کامل بر نفت و گاز تمرکز دارد.

حفاری

یکشنبه
اول اسفند 1395

شماره 728

گاز



رئیس شورای بازرگانی ایران و هند:
بخش خصوصی برای توسعه مکران 

وارد عمل شود

ابراهی��م جمیل��ی، رئیس خانه اقتص��اد ایران و 
رئیس ش��ورای بازرگانی ایران و هن��د، چابهار را 
کریدوری ب��رای سرمایه گذاری هن��د عنوان کرد 
و معتق��د است که بخ��ش خصوص��ی باید برای 
توسعه مک��ران وارد عمل ش��ود. ابراهیم جمیلی 
گف��ت: همک��اری ای��ران و هندوست��ان می تواند 
مهم ترین گام در جهت توسعه مناطق آزاد چابهار 
و سواحل مک��ران باشد. امضای توافق نامه  احداث 
شهرک صنعت��ی با منطق��ه آزاد چابهار و حضور 
سرمایه گذار هند در منطقه گامی عملی در توسعه 
منطقه است. او این حرکت مهم را نخس��تین گام 
دانس��ت و گفت: اکنون نوبت به بخش خصوصی 
رسی��ده و باید به طور جدی ب��رای توسعه چابهار، 
سرمایه گ��ذاری در چابه��ار و اج��رای طرح ه��ای 

مشترک در این منطقه وارد عمل شود. 
جمیلی سواحل مکران را به دروازه طالیی کش��ور 
تعبیر کرد و گفت: بعد از مرحله شناخت و شناسایی 
فرصت ه��ای منطق��ه، بای��د بتوانی��م ب��ا هندی ها، 
پروژه های مش��ترکی را برای سرمایه گذاری تعریف 
کنی��م. پیش��نهاد تاسیس شهرک صنعت��ی ایران و 
هندوستان همان گ��ام عملی است که باید برداشته 
شود. به گفته او مقدمات این کار در همایش سواحل 
مک��ران انجام شد و مناط��ق آزاد و اتاق ایران هم از 

این پیشنهاد استقبال می کنند. 
رئیس ش��ورای بازرگان��ی ایران و هن��د گفت: ما 
در اوای��ل ک��ار هس��تیم و باید ب��رای اجرایی شدن 
ای��ن ک��ار و رسیدن به ای��ن هدف، فع��االن بخش 
خصوص��ی ثابت قدم باشن��د و پروژه های کاری خود 
را تعری��ف کنند. جمیلی گف��ت: سواحل مکران در 
هم��ه حوزه های انرژی، غذایی، صنعت، معدن، نیرو، 
خدم��ات، شهرس��ازی و گردشگ��ری فرصت جذب 
سرمایه گ��ذاری دارد. هندی ها ب��ه همه این حوزه ها 
توج��ه دارند و در ایران هم ای��ن حوزه ها موردتوجه 
است. ب��ه گفته او در این مدت بیش��ترین استقبال 
از صنای��ع پایین دستی پتروشیم��ی و صنایع غذایی 
و گردشگ��ری بوده است؛ اگرچ��ه در تمام زمینه ها 

فرصت سرمایه گذاری وجود دارد.  

 کسبه کویتی ها هم
 در ساختمان نور ساکن شدند

پ��س از ی��ک م��اه از آتش س��وزی و فروریخت��ن 
ساختم��ان پالسک��و، رئیس اتحادی��ه پیراهن دوزان 
و پیراهن فروش��ان از آغ��از به کار کس��به واحدهای 
آسیب دی��ده این ساختمان در مجتم��ع تجاری نور 
خبر داد و گفت: حدود ۱۵درصد از کس��به پالسکو 
نس��بت به جانمایی ش��ان در مجتمع جدید اعتراض 
دارند که جانمایی مجدد آنها در واحدهای جدیدی 

که در اختیار گرفته ایم آغاز شده است. 
به گزارش ایس��نا، مجتب��ی درودیان در خصوص 
آخری��ن وضعیت برخی از کس��به واحدهای صنفی 
پاساژ کویتی ه��ا که در حادث��ه ساختمان پالسکو 
آسی��ب دیده اند، گف��ت: حدود پنج نفر از کس��به 
پاساژ کویتی ها از این حادثه آسیب دیده بودند که 
آنه��ا نی��ز در مجتمع نور و با همان شرایط کس��به 
ساختم��ان پالسکو جانمایی شده اند و بس��یاری از 
این کس��به فعالیت خ��ود را در مجتم��ع نور آغاز 

کرده اند. 
رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان در 
این باره گفت: بیش از ۸۵ درصد کس��به ساختمان 
پالسکو در مجتمع نور جانمایی شده و هیچ اعتراضی 
به واحده��ای خود ندارند که امروز فعالیت آنها آغاز 
می شود اما برخی از این کس��به که حدود ۱۵درصد 
می شوند نس��بت ب��ه جانمایی واحد خ��ود اعتراض 
دارن��د که با واحدهایی که از بانک پارسیان به عنوان 
بان��ک عامل مالک ای��ن مجتمع دریاف��ت کرده ایم 
به زودی جانمایی مجدد کس��به معترض ساختمان 
پالسکو در واحدهای جدیدی که در اختیارمان قرار 

گرفته، آغاز می شود. 

نشان عالی مشتری مداری برای مبلمان صبا در 
اجالس سراسری رهبران مشـتری مدار

 طوالنی ترین ضمانت و خدمات 
پس از فروش 

مب�لم��ان صبا، برترین صادرکنن���ده مبل�مان در 
سال 94،موفق به دریافت نشان عالی مش�تری مداری 
در نخستین اجالس سراسری رهبران مش�تری مدار 

شد. 
فره��اد عزیزی ایران��ی، مدیرعامل شرک��ت اقتدار 
مبلمان صبا با اش��اره به اهداف این شرکت در بیان 
دالیلی که مبلمان صبا را موفق به دریافت این نشان 
کرده است، به »فرصت امروز« گفت: مبلمان صبا با 
مجموع نیم قرن سابقه در صنعت مبلمان نخستین 
ارائه دهنده ضمانت نامه رسمی برای مبلمان بوده و 
همواره باالترین مدت زم��ان گارانتی و خدمات پس 
از ف��روش را در این صنعت به مش��تریان خود ارائه 

کرده است. 
همچنی��ن به گفت��ه محمدرضا اقت��داری، رئیس 
هیات مدی��ره این شرکت، صب��ا در حال حاضر بیش 
از 30 نمایندگ��ی در سراسر کش��ور دارد و عالوه بر 
سهم قاب��ل توجه در اشتغال زای��ی و توسعه اقتصاد 
منطقه خود، در ح��ال تکمیل نهایی زیرساخت های 
الزم برای گس��ترش صادرات به بازارهای بین المللی 

خصوصا اروپا و قاره آمریکا است.
به��داد نجف��ی، مدی��ر بازاریابی ای��ن شرکت که 
به عنوان نماین��ده صبا در اجالس شرکت کرده بود، 
گف��ت: محصوالت تولی��دی این واح��د در راستای 
تامی��ن حداکثر منافع، رضایت خاطر، همس��ویی با 
سلیقه و تقاضای مشتریان طراحی و تولید می شود. 
به گزارش »فرصت امروز«، اجالس سراسری رهبران 
مش���تری مدار در پایان هفته گذشته با حضور برخی 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی، شهرداری تهران، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی مناطق 
آزاد تجاری و صنعتی در تهران برگزار شد.  این اجالس 
ب��ا توجه به سیاست های ابالغی برنامه شش��م توسعه 
مبنی بر تدوین و اجرای سند جام�ع و نقش�ه راه تحول 
نظام استانداردسازی کش��ور در راستای سیاست های 
کالن دول��ت در توانمندسازی اقتص��اد ملی و اقتصاد 
مقاومتی برگزار شده است. در این اجالس شرکت های 
مختلف صنعتی، تجاری و خدماتی از سراسر کشور از 
نظر مشتری مداری مورد ممیزی و ارزیابی قرار گرفت�ه 
و شرکت های برتر و منتخب موفق به دریافت نش��ان 

عالی مشتری مداری شدند. 
 

رئیس موسسه سرم سازی رازی مرند خبر داد
تولید نیمه صنعتی ادجوانت 

واکسن روغنی طیور با همکاری 
بخش خصوصی

رئی��س موسس��ه تحقیقات واکس��ن و سرم سازی 
رازی شعب��ه شم��ال غرب کش��ور )مرن��د( از تولید 
موف��ق نیمه صنعتی ادجوانت واکس��ن روغنی طیور 
با همکاری بخش خصوصی در موسس��ه رازی شعبه 

مرند خبرداد. 
به گزارش ایسنا، دکتر علی آمقی رودسری با اشاره 
به اقدامات انجام شده در بخش تحقیقات موسس��ه 
رازی شعبه شمال غرب کش��ور گفت: بررسی اندازه 
قطرک های فاز آبی امولس��یون واکسن های روغنی 
طی��ور و تاثیر آن بر ایمن��ی ایجادشده از موضوعات 
مهم��ی است که در بخش تحقیقات موسس��ه رازی 

شعبه مرند در حال انجام است. 

3 تولید، تجارت، خدمات

رئیس  شافعی،  غالمحسین 
اتاق ای��ران معتق��د است در 
برنامه ریزی کشور برای توسعه 
به توسعه منطقه ای و استانی 

توجه نمی شود. 
نشس��ت  نخس��تین  در  او 
اتاق  س��ه  دبیرخانه  استان��ی 
با اش��اره به نق��ش تأثیرگذار 
دبیرخانه سه ات��اق بازرگانی، 
اصن��اف و تع��اون در ایج��اد 
بخ��ش  واح��د  ص��دای 
غیردولتی تأکی��د کرد: امروز 
نیازمن��د  بخش خصوص��ی 
اعت��الف و تش��ریک ق��وا در 
جهت ایج��اد جایگ��اه واقعی 
خ��ود اس��ت. شافع��ی گفت: 
ب��ه  گذشت��ه  در  متأسفان��ه 
دلیل ع��دم اعت��الف و تضاد 
و  بخش خصوص��ی  مناف��ع 
غیردولتی در اقتصاد کش��ور، 
سیاست گ��ذاران در مجل��س 
و دول��ت دچ��ار سردرگم��ی 
بوده اند. رئی��س اتاق ایران در 
بخ��ش دیگ��ری از سخنانش 
تأکی��د ک��رد: در برنامه ریزی 
کشور برای توسعه خأل وجود 
دارد و آن هم ع��دم توجه به 
توسع��ه منطق��ه ای و استانی 
اس��ت. ای��ن مس��ئله موجب 
مناطق  امکانات  به  بی توجهی 
اینک��ه در  کش��ور می ش��ود. 
تهران نس��خه ای برای توسعه 
تم��ام استان ها بدون توجه به 
ظرفیت ه��ای منطق��ه ای آنها 
نوشت��ه ش��ود اشتباهی است 

که دائم��اً تکرار می ش��ود. او 
تأکی��د ک��رد: اگر ب��ه دنبال 
باید  توسعه کش��ور هس��تیم 
از تمرکزگرای��ی ب��ه سم��ت 
تمرکززدای��ی حرک��ت کنیم. 
اشاره  با  غالمحس��ین شافعی 
به ع��دم توجه ب��ه برنامه ها و 
کشور  توسعه ای  سیاست های 
گف��ت: متأسفان��ه ع��الوه بر 
ظرفیت های  ب��ه  بی توجه��ی 
کش��ور،  توسعه  در  منطقه ای 
ب��ه  بی توجه��ی  مس��ئله 
محیط زیس��ت و زندگی مردم 
مط��رح است و مث��ال آن هم 
توسع��ه طرح های ف��والدی و 
نادی��ده گرفتن شرایط کمبود 
اس��ت. مناط��ق  آن  در  آب 

رئی��س ات��اق ای��ران گف��ت: 
توسعه  صندوق ه��ای  ایج��اد 

منطقه ای ب��ا حضور و نظارت 
دول��ت از جمله پیش��نهاداتی 
اس��ت که دبیرخان��ه سه اتاق 
تدوی��ن کرده و ب��رای توسعه 
منطقه ای در کش��ور پیشنهاد 
همچنی��ن  وی  اس��ت.  داده 
ایج��اد هلدینگ های صادراتی 
با مش��ارکت دول��ت در جهت 
راکد  سرمایه های  به کارگیری 
استانی  مناط��ق  در  مردم��ی 
از  به عن��وان یک��ی دیگ��ر  را 
طرح ه��ای تح��ول در توسعه 
منطقه ای مطرح کرد. شافعی 
گفت: از جمله موضوعاتی که 
در دبیرخانه سه اتاق در جهت 
مورد  کشور  منطقه ای  توسعه 
بررسی قرار گرفت��ه، استفاده 
از سرمایه گذاری های مشترک 
با کش��ورهای همسایه است؛ 

ایجاد  زمینه ساز  که  موضوعی 
ن��وار امنیت��ی و توسعه ای در 

مرزهای کشور خواهد شد. 
رئی��س ات��اق ای��ران ایجاد 
دبیرخانه ه��ای استان��ی س��ه 
ات��اق را گام بع��دی در توسعه 
کش��ور با هدف بهره برداری از 
ظرفیت ه��ای استان��ی و توان 
منطق��ه ای در راست��ای منافع 
بخش غیردولتی عنوان کرد. 

سخنگوی دبیرخانه سه اتاق 
ضم��ن انتقاد از نب��ود مطالعات 
توسع��ه  ب��رای  منطق��ه ای 
کش��ور تصری��ح ک��رد: اگر در 
برخ��ی  طرح ه��ای توسعه ای 
کش��ور مطالع��ه ای در زمین��ه 
وضعیت ه��ای منطق��ه انج��ام 
برای  توجیه��ی  هی��چ  می شد 
ط��رح  آن  در  سرمایه گ��ذاری 

وجود نداشت.  شافعی در پایان 
نقش استانداره��ا در توسعه و 
مناطق  توسعه  در  فرمانده��ی 
را بی بدی��ل دانس��ت و گف��ت: 
متأسفان��ه نگاه به استاندارهای 
کش��ور صرف��اً نگ��اه هزینه ای 
و توزی��ع بودج��ه استان است 
که ض��رورت دارد برای توسعه 
اینچنینی  نگاه  استانی  مناطق 

به استاندارها تغییر کند. 
ب��ه گ��زارش ات��اق ای��ران، 
نخس��تین نشس��ت استان��ی 
دبیر خانه مش��ترک سه اتاق 
اصناف، بازرگان��ی و تعاون با 
رئیس  فاضل��ی  عل��ی  حضور 
اتاق اصناف ایران، غالمحسین 
شافعی رئیس ات��اق بازرگانی 
عبدالله��ی  بهم��ن  و  ای��ران 
رئی��س اتاق تع��اون ایران در 
محل اتاق بازرگانی استان قم 
صبح شنبه برگزار شد. در این 
جلسه حسین نقره کار، رئیس 
دبیرخان��ه مش��ترک سه اتاق 
گزارشی از عملک��رد دبیرخانه 
ارائ��ه داد. همچنی��ن رؤسای 
اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون 
نیز گزارش خود را ارائه دادند. 
در ای��ن نشس��ت همچنی��ن 
معاونت  مطالعات��ی  گ��زارش 
اقتصادی ات��اق بازرگانی ایران 
با موض��وع اقتص��اد مقاومتی 
ارائه شد. رؤس��ای سه اتاق در 
پایان نشست جلسه به سواالت 
فعاالن حاضر در نشست پاسخ 

دادند.  

شافعی در نخستین نشست استانی دبیرخانه سه اتاق تأکید کرد

ضرورت توجه به ظرفیت های منطقه ای و استانی در توسعه کشور

از هشت  ایتالیایی»سایدروب«  نش��ریه 
براب��ر شدن صادرات فوالد ای��ران به اروپا 
ط��ی سه س��ال اخیر خب��ر داده و نوشته 
که این موضوع نگران��ی تولید کنندگان و 
رقب��ای اروپایی فوالد ای��ران را برانگیخته 

است. 
به گزارش ایرنا از نشریه تخصصی فوالد 
سای��دروب، پ��س از چین و هن��د اکنون 
افزایش صادرات فوالد ساخت ایران باعث 
ترس تولید کنندگان ف��والد در اروپا شده 

است. 
ای��ن نش��ریه نوش��ت: ک��ارل تاچلت، 
سخنگوی گروه »یوروفر« اظهار داشت که 
واردات ف��والد از ای��ران در سه سال اخیر  
هش��ت برابر شده و به یک میلیون تن در 
سال رسیده است؛رقمی که باعث به صدا 
درآمدن زنگ خط��ر در البی فوالدسازان 

اروپایی شده است. 
به گفته وی، واردات ف��والد از ایران به 
اروپ��ا پس از هن��د )۱.9 میلی��ون تن در 
سال( و چی��ن )۵.7 میلیون تن در سال( 
با فاصله ق��رار دارد.  او گفت: فوالد ایران 
مع��رف یک تهدید جدید اس��ت و باید به 
سه کش��ور ای��ران، هند و چی��ن به دقت 
توجه شود. این نش��ریه در بخش دیگری 
از گزارش��ش آورده است: ای��ن در حالی 
اس��ت که اعالم اخیر دولت ایران مبنی بر 
افزای��ش تعرفه های گمرکی برای صادرات 
مواد معدنی آهن همانند هند باعث نگرانی 
بیشتر گروه یوروفر شده است؛ اقدامی که 
ب��ه تولید کنندگان محلی اجازه می دهد تا 
به مواد اولیه با قیمت پایین تری دسترسی 
داشت��ه باشن��د و صنع��ت ف��والد خود را 

رقابتی تر کنند. 

این نش��ریه نوشت: درپای��ان کنفرانس 
دو روزه درب��اره فوالد ک��ه روز چهارشنبه 
در ای��ران پای��ان یاف��ت، تولیدکنندگان 
ایرانی اعالم کردند درصدد افزایش سطح 

صادرات فوالد بین 20 تا 2۵میلیون تن تا 
سال 202۵ هس��تند و این تولید فوالد را 
از ۱6میلیون تن کنونی به ۵۵میلیون تن 

افزایش خواهند داد.  

 )ICRA( آژانس رتبه بندی اعتبار هند
در گزارش��ی اع��الم ک��رد ک��ه تاخیر در 
ازسرگیری واردات برنج باسماتی از سوی 
ای��ران، ممکن است مان��ع بهبود صادرات 
ای��ن کاال شود.  به گزارش ایس��نا به نقل 
از پایگاه خبری ایندیا، این آژانس با توجه 
به تولی��د ناکافی برن��ج داخلی و کاهش 
سط��ح ذخایر برای تامین تقاضا در ایران، 
تاخیر در روند واردات از سوی این کشور 

را موقتی ارزیابی کرده است. 
از نظ��رICRA، قیم��ت ۸۵0 دالر هر 
ت��ن برن��ج ممکن اس��ت مانع بیش��تری 
برای صنع��ت برنج باسمات��ی ایجاد کند 
زی��را در طول فصل تامی��ن اخیر، قیمت 
برنج باسماتی 20 ت��ا 2۵درصد باال رفته 
است. با این همه این آژانس معتقد است 
بای��د دریافت سف��ارش از ای��ران پس از 
لغ��و ممنوعیت واردات را دی��د.  به گفته 
دیپاک جوت وانی، دستیار نایب رئیس در 
ICRA، ایران یک مقصد بزرگ صادراتی 
برای برنج باسمات��ی هند است و کاهش 
تقاض��ا از سوی ایران، در کاهش صادرات 

هند نقش داشته است. 
ایران یک��ی از بزرگ ترین واردکنندگان 

برنج باسماتی هند است، با این همه طی 
سال های گذشته، دولت ایران با توجه به 
سطح ذخایر برنج و حمایت از کشاورزان 
داخل��ی، گاه به گ��اه واردات برنج باسماتی 
را ممن��وع کرده است. ای��ران آخرین بار 
واردات برن��ج باسمات��ی را در ژوییه سال 
20۱6 ممن��وع کرد. با توج��ه به استمرار 
ممنوعی��ت مذکور، دول��ت هند در ژانویه 
س��ال 20۱7 یک هیأت تج��اری را برای 
حل این مس��ئله ب��ه ایران اع��زام کرد و 
پس از آن انتظ��ار می رفت که ممنوعیت 
واردات ب��ه زودی رفع ش��ود. در حالی که 
هی��چ اطالع رسمی از س��وی ایران وجود 
نداشته اس��ت، گروه��ی از واردکنندگان 
ب��زرگ برن��ج باسماتی در ای��ران، قیمت 
واردات برن��ج باسماتی را به ۸۵0 دالر در 

هر تن محدود کرده اند. 
در ی��ک تحول منفی برای صنعت برنج 
باسماتی هند، آمریک��ا اخیرا تحریم های 
جدی��دی را علی��ه ایران وض��ع کرده که 
استف��اده از دالر آمریکا ب��رای معامله را 
محدود می کند. تحوالت مذکور ابهاماتی 
را پیرام��ون ازسرگی��ری ص��ادرات برنج 

باسماتی به ایران به وجود آورده است.  

نشریه ایتالیایی سایدروب نوشت

صدور فوالد ایران به اروپا طی 3سال اخیر هشت برابر شده است

 نگرانی هندی ها
از تاخیر صادرات برنج به ایران

فوالد

اتاق بازرگانی اصناف
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در آخری��ن گ��زارش بان��ک 
مرک��زی از درآمده��ای دولت، 
ردی��ف اطالع��ات مرب��وط ب��ه 
مالی��ات نهاده��ا و بنیاده��ای 
انق��الب اس��المی حذف ش��ده 
و س��ازمان ام��ور مالیات��ی نیز 
توضیحی در این باره نداده است. 
این در حالی است که اطالعات 
بانک مرکزی نشان می دهد که 
این نهادها هر ماه مبلغ بس��یار 
اندکی از مالیات مصوب خود را 

پرداخت می کرده اند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، با اصالح 
نظ��ام مالیاتی، مالیات س��تانی 
از نهاده��ا و بنیاده��ای انقالب 
اس��المی بی��ش از گذش��ته به 
درخواس��ت عموم��ی جامع��ه 
تبدیل ش��د و از زمانی که تیم 
اقتصادی دولت یازدهم بر س��ر 
کار آمد، وعده داد که در جهت 
کوچ��ک کردن س��هم نفت در 
بودجه ای کش��ور  درآمده��ای 
و افزای��ش س��هم مالی��ات گام 
ب��ر دارد. با این ح��ال، افزایش 
درآمده��ای مالیات��ی دول��ت، 
راهکار سهل الوصولی به حساب 
نمی آم��د، چرا که نظام مالیاتی 
در ایران درس��ت کار نمی کرد و 
بخش بزرگی از پرداخت مالیات 
فرار می کردند و سیس��تم جامع 
و دقیقی برای شناخت فراریان 

وجود نداشت. 
ام��ا ای��ن فق��ط بخش��ی از 
مش��کالت نظ��ام مالیاتی ایران 
ب��ود. بخش بزرگ��ی از اقتصاد 
ایران تح��ت عناوین مختلف از 
پرداخ��ت مالیات معاف بودند و 
مودیان گیرافتاده در تور مالیات 
س��ازمان امور مالیاتی احساس 
عدالت نمی کردند که س��ازمان 
بتوان��د ب��رای دریاف��ت مالیات 
بیش��تر از آنه��ا اق��دام کند، در 
نتیج��ه برای چنی��ن وضعیتی 
چ��اره ای نبود جز اق��دام برای 
آن  از  س��اختاری.  اصالح��ات 
جهت که کس��انی که از اقتصاد 
ایران به هر ترتیبی کسب درآمد 

می کنند مالیات دهند. 
البت��ه اقدامات دولت یازدهم 
درب��اره مالیات س��تانی و ایجاد 
احس��اس عدال��ت مالیات��ی در 
موفقیت آمی��ز  وج��وه  هم��ه 
نب��ود. گرچه اصالحی��ه قانون 
مالیات های مس��تقیم توس��ط 
دول��ت ب��ه مجلس پیش��نهاد و 
در نهای��ت تصوی��ب ش��د، ولی 
همین قان��ون نیز با نقص هایی 
مانند دادن معافیت های کلی به 

بخش کشاورزی، فرهنگی و. . . 
همراه بود. ش��اید یکی از وجوه 
مثب��ت این اصالحی��ه را بتوان 
مل��زم کردن بنیادها و نهادهای 
انقالب اس��المی برای پرداخت 
آن  عوای��د  خ��رج  و  مالی��ات 
برای مصارف بودجه ای کش��ور 
دانست؛ موضوعی که با واکنش 
مثبت کارشناس��ان اقتصادی و 

عموم مردم روبه رو شد. 

بنیادها و نهادها چگونه با 
قانون رفتار کردند؟ 

ب��ا ش��روع اقدام��ات دول��ت 
یازده��م ب��رای اص��الح نظ��ام 
مالیات��ی، پیگی��ری وضعی��ت 
و  نهاده��ا  از  مالیات س��تانی 
بنیادهای انقالب اسالمی به یک 
مطالبه عمومی تبدیل ش��ده و 
بس��یاری از رسانه ها هر ماه که 
آمارهای بانک مرکزی منتش��ر 
می ش��ود به ط��ور خاص بخش 
مربوط به درآمد دولت از محل 
مالی��ات مربوط به این نهادها و 

بنیادها را پیگیری می کنند. 
براساس اطالعات منتشر شده 
از سوی بانک مرکزی ایران، در 
آخرین ماهی که درآمد مالیاتی 
نهاده��ا و بنیاده��ای انق��الب 
اسالمی منتشر شده یعنی آبان 
ماه امسال، این نهادها در هشت 
ماه س��ال جاری از ۷۰ میلیارد 
توم��ان مالی��ات مص��وب خود، 
فق��ط ۱۰ میلی��ارد تومان آن را 

پرداخ��ت کرده ان��د یعنی فقط 
۱۵درصد مالیات مصوب خود! 
این در حالی است که بررسی 
درآمدهای مالیاتی ارائه شده از 
س��وی بان��ک مرک��زی نش��ان 
می ده��د از ۶۹ ه��زار میلی��ارد 
توم��ان مالیات مص��وب دولت، 
حدود ۸۵درص��د یعنی معادل 
۵۸ ه��زار میلی��ارد توم��ان آن 
محقق شده و این نشان می دهد 
ک��ه به ظاه��ر دولت نتوانس��ته 
مالی��ات از نهاده��ا و بنیادهای 
انقالب اسالمی را محقق کند. 

نکت��ه مه��م دیگ��ر اینک��ه 
و  نهاده��ا  از  مالیات س��تانی 
بنیاده��ای انقالب اس��المی در 
هش��ت ماهه امسال حدود ۵۰ 
درصد از ماه گذشته کمتر شده 
است و حدود ۱۰۰درصد نسبت 

به دو سال گذشته.
 ب��ه ای��ن ترتی��ب نهاده��ا و 
بنیاده��ای انقالب اس��المی هر 
سال نسبت به سال قبل مالیات 

کمتری پرداخت می کنند. 
البت��ه علی عس��کری، رئیس 
پیش��ین س��ازمان امور مالیاتی 
در ای��ن ب��اره توضی��ح می دهد 
ک��ه برای قض��اوت درباره اینکه 
چ��را نهادها و بنیادهای انقالب 
کمت��ری  مالی��ات  اس��المی 
می دهن��د، بای��د ببینی��م ک��ه 
درآم��د آنها چقدر بوده اس��ت. 
ممکن اس��ت به دنبال وضعیت 
اقتص��ادی ک��ه در س��ال های 

گذش��ته وجود داش��ته، درآمد 
آنها کمتر شده باشد. 

حذف نهادها از آمارها! 
آخرین آمارهای منتشر شده 
از س��وی بانک مرکزی، نشان از 
رویه تازه ای دارد. بررسی بخش 
مال��ی و بودجه گزیده آمارهای 
اقتصادی بانک مرکزی نش��ان 
می دهد که به طور کلی اطالعات 
بخش نهادها و بنیادهای خاص 
از آمارهای بانک مرکزی حذف 
شده و استعالم از بانک مرکزی 
نشان می دهد که این اطالعات 
مرب��وط به نهاده��ا و بنیادهای 
انق��الب اس��المی ب��ه بخ��ش 
»س��ایر«، اطالع��ات مالیات��ی 
اش��خاص حقوقی ک��ه بنیادها 
و نهادهای انقالب اس��المی در 
ردیفی جدا در آن تعریف ش��ده 

بود، منتقل شده است.
 ب��ا وج��ود پیگیری ایس��نا، 
سازمان امور مالیاتی که متولی 
ارائ��ه اطالعات بخش مالیات ها 
به بانک مرکزی اس��ت تاکنون 
در ای��ن زمین��ه توضیحی ارائه 

نکرده است. 
دوان���ی،  غالم���ح�س��ی�ن 

کارش��ناس امور حسابرس��ی و 
مالیات��ی در ای��ن باره می گوید: 
شفاف س��ازی و مالیات دو روی 
یک سکه هستند و اگر بخواهیم 
ش��فافیت در کشور حاکم شده، 
باید مالیات همه شمول شود. 

دوانی با بیان اینکه استثنائات 
و معافیت ها، شفافیت س��ازی را 
دچ��ار مش��کل خواه��د ک��رد، 
اف��زود: اگرچ��ه در اصالحی��ه 
قانون مالیات های مس��تقیم که 
از اقدام��ات دول��ت در جه��ت 
اص��الح نظام مالیاتی بود، حتی 
نهاده��ا و بنیاده��ای انق��الب 
پرداخ��ت  اس��المی مش��مول 
مالی��ات ش��دند و این ش��رایط 
جدید و انتشار اطالعات مربوط 
به آن می توانس��ت به شفافیت 
کم��ک کن��د، ب��ا این ح��ال به 
نظر می رس��د که عالقه ای برای 
پرداخ��ت دقیق مالیات و ایجاد 
ش��فافیت توس��ط ای��ن نهادها 
وجود ندارد و در این زمینه دیگر 
موضوع شفافیت مطرح نیست، 
چ��را که ع��دم پرداخت مالیات 
تعیین ش��ده توسط این نهادها، 
رقابت پذیری در اقتصاد ایران را 

نیز دچار مشکل می کند. 
این در حالی است که چندی 
پی��ش وزی��ر ام��ور اقتصادی و 
دارای��ی درباره مالیات س��تانی 
از نهاده��ا و بنیاده��ای انقالب 
اس��المی ک��ه طب��ق آمارهای 
بان��ک مرک��زی، مالی��ات خود 
را دقی��ق پرداخ��ت نمی کنند، 
گفت��ه بود: واقعیت این اس��ت 
ک��ه هم��ه نهاده��ا و بنیاده��ا 
اکنون مشمول مالیات هستند 
و ج��دا از اینک��ه در ش��رایط 
کنون��ی دولت ب��ه درآمدهای 
مالیان��ی نیاز دارد، کس��انی که 
رقیب بخش خصوصی هستند 
حتم��ا باید مالی��ات حقه خود 
را پرداخت کنند. باید ش��رایط 
رقابتی مس��اوی ب��رای فعاالن 
اقتصادی وجود داش��ته باشد و 
خوشبختانه در اصالحیه قانون 
مالیات ه��ای مس��تقیم، احکام 
الزم و ضمان��ت اجرای��ی برای 
نی��ل به این ه��دف پیش بینی 
ش��ده و ما می توانیم به موجب 
آن مالیات حقه را از همه افراد 

مشمول دریافت کنیم. 
ح��ال بای��د منتظ��ر ماند و 
دید که عدم انتش��ار اطالعات 
مالیات��ی نهاده��ا و بنیادهای 
انقالب اسالمی که پیش بینی ها 
براساس روند یک سال گذشته 
حاکی از آن بود که در آذرماه 
نی��ز مانند ماه های گذش��ته از 
پرداخت مالیات مصوب خود به 
میزان فاحشی امتناع کرده اند، 
چه هدفی داش��ته و در آینده 

چه رویه ای خواهد داشت.

یک ماه از ریزش ساختمان تجاری 
پالس��کو در تهران گذشته است، اما 
همچنان س��نگینی بار قبول ریسک 
ناشی از ایمن نبودن این مجتمع بر 
دوش صنعت بیمه سنگینی می کند. 
به گزارش ایرنا، داستان پالسکو از 
آن دس��ته حوادثی اس��ت که به این 
زودی پایان نمی یابد و هر بار می توان 
از زاویه ای جدید، عوامل موثر بر این 
پیشامد را مرور کرد. اینکه چرا از ۶۰۰ 
واحد تجاری و صنفی مستقر در این 
مجتم��ع فقط 2۱۰ واحد بیمه بودند 
که پوشش بسیاری از متقاضیان نیز 
به دلیل کم اظهاری کامل نبود، چرا 
همه ساختمان زیر پوشش بیمه قرار 
نداشت یا چگونه شرکت های بیمه با 
آگاهی از ناایمن بودن کل ساختمان 
برخ��ی واحده��ا را بیم��ه کردن��د، 
پرسش های امروز این صنعت است. 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه 
مرکزی ایران، چند روز پس از وقوع 
حادثه در جمع خبرنگاران اعالم کرد 
که 3۵ درصد واحدها در س��اختمان 
پالس��کو بیمه بودند و خسارت وارد 
ش��ده به صنع��ت بیمه 4۹۰ میلیارد 
ریال اس��ت.  این خس��ارت در حالی 
به بیمه تحمیل شد که این صنعت، 
سال پرخطری را پشت سر گذاشت. 
زی��را وقوع ح��وادث گوناگون مانند 
آتش س��وزی پتروشیمی ها از جمله 
پتروش��یمی بوعل��ی، زیان زیادی به 

بار آورد. 
در حادثه پالس��کو نیز سهم بیمه 
ای��ران به عنوان یک ش��رکت دولتی 
بیش از بقیه است. این شرکت ۱۶۰ 
واحد را بیمه کرده بود که ۱2۵ واحد 
به طور مس��تقیم بیمه آتش سوزی 

بودن��د و 3۵ واحد ب��ه دلیل آنکه در 
رهن بانک قرار داش��تند، به ش��کل 
اجباری زیر پوش��ش ح��وادث قرار 
گرفت��ه بودند. آنگونه که بیمه ایران 
برآورد کرده است، این شرکت برای 
بیم��ه ای��ن ۱۶۰ واح��د صنفی در 
مجموع ۶۰۰ میلیون ریال حق بیمه 
دریاف��ت کرده اما به تنهایی باید در 
برابر آن 33۵میلیارد ریال خس��ارت 

پرداخت کند. 
ش��اید گفته ش��ود نفس صنعت 
بیم��ه بر احتمال وقوع حادثه پایدار 
اس��ت، یعنی بیمه گذار با محاس��به 
این احتمال که امکان دارد در آینده 
حادث��ه ای روی دهد، دارایی خود را 
زیر پوش��ش قرار می دهد، اما اکنون 
پرس��ش این اس��ت که چرا با وجود 
آگاه��ی از ناایمن بودن س��اختمان، 
ش��رکت های بیمه ریسک بیمه آن 
را قب��ول کردن��د تا اکن��ون مجبور 

باشند ۵۵۵ برابر حق بیمه دریافتی، 
خسارت بپردازند؟ 

محس��ن پورکیان��ی، مدیرعامل 
بیمه ایران درباره این موضوع اواسط 
بهمن به خبرنگاران گفت: این شرکت 
پ��س از وق��وع حادثه از ایمن نبودن 
س��اختمان و اینکه ش��هرداری بارها 
به آن اخطار داده اس��ت، آگاه شد. با 
این  همه نمایندگی های این شرکت 
از آنجا که ریس��ک این ساختمان را 
باال می دانس��تند، موضوع را در نرخ 
بیمه نامه ها اعمال کردند؛ به ش��کلی 
که باالترین نرخ حق بیمه ها در بیمه 

این واحدها اعمال شد. 
ایمنی بر بیمه مقدم باشد 

نصراهلل طهماس��بی، عضو هیأت 
وی��ژه گ��زارش ملی بررس��ی حادثه 
پالس��کو گفت: ایمنی ساختمان ها 
بای��د بر بیمه آنها مقدم باش��د. زیرا 
صنعت بیمه توان جلوگیری از بروز 

حادثه را ندارد، بلکه پوشش��ی برای 
جبران بخش��ی از خسارت های وارد 

شده است. 
این مدیر صنعت بیمه از پالس��کو 
به عن��وان ی��ک س��اختمان فاق��د 
ایمن��ی الزم ی��اد کرد که بس��یاری 
از ش��رکت های بیم��ه آمادگی ارائه 
را  آن  ب��ه  بیم��ه ای  پوش��ش های 
نداشتند. به گفته طهماسبی، ایمنی 
س��اختمان ها ب��رای صنعت بیمه و 
تعیین نرخ حق بیمه اهمیت اساسی 
دارد. زیرا هیچ گاه حق بیمه پرداختی 
بیمه گذاران جوابگوی خسارت های 
احتمال��ی ب��ه ب��ار آمده نیس��ت. به 
گفته وی، وقتی ساختمان ها از نظر 
ایمنی ضعیف باش��ند، شرکت های 
خصوصی بیم��ه نیز تمایل چندانی 
ب��رای ارائ��ه پوش��ش های بیمه ای 
ندارن��د. عض��و ش��ورای عالی بیمه 
اضاف��ه کرد: این نوع س��اختمان ها 

ریس��ک باالیی دارند و ش��رکت های 
بیمه باید در چارچوب های فنی این 
درک را داش��ته باشند که به تناسب 
پذیرش ریسک ها، جوابگوی خسارت 
احتمالی نیز باشند. طهماسبی ادامه 
داد: آمار واحدهای صنفی بیمه شده 
در ساختمان پالسکو گویای آن است 
که ۶۰ درصد این واحدها زیر پوشش 
بیمه ایران بودند. بیمه ایران به دلیل 
دولتی بودن و پس از آن شرکت های 
بیمه آسیا و البرز که تا چندی پیش 
دولتی بودند و هنوز بخشی از سهام 
آنه��ا متعلق به دولت اس��ت، حضور 
گس��ترده ای در ارائ��ه پوش��ش های 
بیمه ای به واحدهای صنفی مس��تقر 

در پالسکو داشتند. 
وی گفت: از آنجا که نمایندگی های 
بیمه، فروش��نده بیمه نامه به ش��مار 
می روند و نه کارش��ناس، س��ود آنها 
در فروش بیش��تر محصول است. به 
همین دلیل می بینیم ش��رکت های 
بزرگ بیمه، بیش��تر ریسک پالسکو 
را پذیرفتند و شرکت های خصوصی 
بیم��ه که نظارت بیش��تری دارند و 
اختیارات کمتری به نمایندگی های 
خ��ود می دهن��د، حض��ور کمرنگی 
در پالس��کو داشتند. اگر ساختمان 
بی تردی��د  ب��ود،  ایم��ن  پالس��کو 
شرکت های بیمه دیگر به ویژه بخش 
خصوص��ی حاضر بود ب��ا حق بیمه 
کمت��ر، واحدهای بیش��تری را بیمه 
کند. هیچ گاه نمی توان احتمال وقوع 
حادثه را به صفر رساند و همیشه این 
ریسک وجود دارد، اما به نظر می رسد 
مدیریت ریس��ک، حلقه گمشده در 
موضوع س��اختمان پالس��کو و بیمه 

آن باشد.

مدیریت ریسک، حلقه مفقوده در فاجعه ساختمان پالسکو بوده است

آوار پالسکو بر سر صنعت بیمه

آمار مالیات نهادهای خاص ناگهان حذف شد  

عدالت مالیاتی، شاید وقتی دیگر

بانک، بیمه، توسعه4
خبرنــامه

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 
خبر داد

سرپیچی بانک ها از اجرای قانون 
بخشش سود و جرایم دیرکرد وام ها

نایب رئیس کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس گفت: 
س��رپیچی بانک ه��ا از اج��رای بخش��نامه قانونی بانک 
مرکزی درباره بخش��ش س��ود و جرایم دیرکرد وام های 

معوق تا ۱۰۰ میلیون تومان قابل قبول نیست. 
رحی��م زارع در گفت وگ��و ب��ا خانه مل��ت، با انتقاد از 
بی توجهی بانک ها به مصوبه مجلس ش��ورای اس��المی 
درب��اره بخش��ودگی س��ود و جرایم وام ه��ای بانکی تا 
۱۰۰میلیون تومان گفت: متأسفانه با وجود ابالغ مصوبه 
بخشش جرایم و سود وام های بانکی، گزارشات مردمی 
حکای��ت از ای��ن دارد ک��ه برخی بانک ها به این موضوع 
بی توجه هستند. نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید 
در مجلس ش��ورای اس��المی ادامه داد: در س��ال های 
گذشته بخش قابل توجهی از مردم و فعاالن اقتصادی 
و کش��اورزان به دلیل وجود مش��کالت اقتصادی و رکود 

در اقتصاد نتوانستند وام های بانکی را تسویه کنند. 
ای��ن نماین��ده مردم در مجلس دهم با تأکید بر نقش 
بخش��ش س��ود و جرایم دیرکرد وام های ُخرد بانکی در 
وص��ول بخ��ش قاب��ل توجهی از معوق��ات بانکی گفت: 
اجرایی ش��دن کامل مصوبه مجلس ش��ورای اس��المی 
مبنی بر بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های ُخرد یک 
اقدام عملی برای رفع مشکالت اقتصادی مردم است. 
وی ادامه داد: س��رپیچی بانک ها از اجرای بخش��نامه 
قانونی بانک مرکزی درخصوص بخشش سود و جرایم 
دیرک��رد وام ه��ای مع��وق تا ۱۰۰میلی��ون تومان قابل 
قبول نیست و رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید 
پاسخگوی این وضعیت نابسامان باشند. زارع با انتقاد از 
تأخیر در ابالغ مصوبه مربوط بخشودگی سود و جرایم 
دیرکرد وام های بانکی افزود: منابع الزم برای بخشش 
سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی لحاظ شده است. 
نایب رئیس کمیس��یون تلفیق بودجه س��ال۹۶ مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: اینکه تمرکز بانک ها تنها 
به کس��ب س��ود حداکثری محدود شده، قابل پذیرش 
نیس��ت و نبای��د فراموش کرد ک��ه نمایندگان مردم در 
مجلس در زمینه اجرای کامل مصوبه بخش��ش جرایم 

و سود وام های بانکی کوتاه نمی آیند. 
گفتنی اس��ت این فرصت بخشودگی برای بدهکاران 
زیر ۱۰۰میلیون تومان صرفاً مشمول افرادی است که به 
بانک های ملی ایران، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، 
بانک ملت، بانک سپه، بانک توسعه تعاون، بانک صنعت 
و معدن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک رفاه کارگران 
و بانک کشاورزی بدهی جاری و غیرجاری داشته اند. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی اعالم کرد
نرخ سود بین بانکی به ۱۸.۹درصد 

رسید
بنابر اعالم معاون اقتصادی بانک مرکزی، نرخ س��ود 
در بازار بین بانکی در هفته های اخیر به طور متوسط تا 
۱۸.۹درصد رسیده است. به گزارش  »فرصت امروز«، 
پیمان قربانی در نشس��ت خبری روز گذش��ته با اشاره 
به اقدامات انجام شده در راستای کاهش سود در بازار 
بین بانکی به عنوان محل قرض بانک ها از یکدیگر گفت: 
نرخ سود از ارقامی باالی 2۹درصد در اوایل سال ۱3۹4 
به حدود ۱۹درصد و حتی کمتر کاهش یافته اس��ت. 
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در س��ه هفته 
اول بهم��ن م��اه نرخ س��ود بازار بی��ن بانکی بین ۱۹ تا 
24درص��د ب��وده اما میانگین موزون آن به ۱۸.۹ درصد 
رسیده است. آن طور که قربانی عنوان کرد میزان سود 
در بازار بین بانکی در ۱۰ ماهه اول امس��ال در قیاس 
با مدت مش��ابه س��ال قبل تا بیش از ۱۰درصد کاهش 
دارد. وی همچنین با اش��اره به وجود ۷۰ هزار حس��اب 
دولتی در ش��عب بانکی گفت: در گذش��ته حساب های 
دولتی در س��طح ش��بکه بانکی گس��ترده بود و بیش از 
22۰ هزار حساب دولتی در شعب بانکی متمرکز شده 
بود که خزانه داری هم از آنها اطالع نداشت. اکنون کل 
این حساب ها در حال انتقال به بانک مرکزی است و کل 
دریافت و پرداخت دولت در خزانه متمرکز شده است. 

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد
تعیین تکلیف مدیران عامل 4 بیمه 

انجام شد
رئیس کل بیمه مرکزی درباره وضعیت پنج شرکت 
بیم��ه ای که ب��دون مدیرعامل اداره می ش��دند، گفت: 
تکلی��ف مدی��ران چهار ش��رکت بیمه س��رمد، میهن و 
آرمان انجام شده و بیمه تعاون نیز در حال انجام است. 
عبدالناص��ر همت��ی در گفت وگ��و ب��ا ف��ارس افزود: 
تعیین تکلیف مدیران این شرکت ها در حال انجام است. 
گاهی اختالف نظرهایی بین هیأت مدیره و مدیران عامل 
پیش می آید و جابه جا می ش��وند که اخیراً بیمه رازی 
را داش��تیم. وی ادامه داد: در بین ش��رکت های مطرح 
چند مورد دیگر تعیین تکلیف ش��دند. مثاًل مدیرعامل 
بیمه سرمد تعیین شد و تعیین تکلیف مدیرعامل بیمه 
تعاون هم در حال انجام اس��ت. مدیرعامل بیمه میهن 
هنوز حضور دارد و تغییر نکرده و مدیرعامل بیمه آرمان 
نیز تعیین ش��د. رئیس کل بیمه مرکزی یادآور ش��د: 
طبق آیین نامه، رئیس هیأت مدیره می تواند برای مدتی 
سرپرستی را عهده دار شود تا مدیرعامل مناسب را پیدا 
کند. بیمه مرکزی کنترل های الزم را روی شرکت های 
بیمه دارد و مشکل چندانی نداریم. گفتنی است چندی 
قبل پنج شرکت بیمه شامل بیمه میهن، بیمه تعاون، 
بیمه سرمد و دو شرکت بیمه متقابل کیش  )دو شرکتی 
ک��ه به ص��ورت تخصصی به بیم��ه نفتکش ها مبادرت 
می کنند( با سرپرس��ت اداره می ش��دند و در گیرودار 
اح��راز صالحیت مدیرعامل بودند. در این رابطه برخی 
معتقدن��د آیین نام��ه ۹۰ برای احراز صالحیت حرفه ای 
کارکنان کلیدی صنعت بیمه چالش هایی را در تعیین 
مدیران عامل ش��رکت ها ایج��اد می کند. در عین حال 
رئی��س کل بیم��ه مرک��زی تأکید دارد ف��ردی که قرار 
اس��ت در س��مت بیمه به عنوان مدیرعامل تعیین شود 
باید صالحیت این پست را هم داشته باشد و آیین نامه 

۹۰ در همین راستا تدوین شده است.

نرخنــامه
دالر 3.۸06 تومان

صراف��ان بازار ارز و طال نرخ هر دالر امریکا را 3.۸۰۶ 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 
۱.۱۹2.۸۰۰ توم��ان تعیی��ن کردند که نش��ان دهنده 

نوسان قیمت ها است.
هر ی��ورو در بازار آزاد 4.۱22 توم��ان و هر پوند نیز 
4.۸۱3 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۶42.۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع س��که 344.۰۰۰ تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی 2۱۶.۰۰۰  تومان 
خرید و فروش شد و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱4.۹2۵ 

تومان قیمت خورد.

عدم موضع گیری مسئوالن وزارت صنعت و بانک 
مرکزی

صدور مجدد کارت های اعتباری 
خرید کاال در برزخ

مع��اون توس��عه مدیریت، منابع و امور اس��تان های 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اع��الم ک��رد که 
کم��اکان تصمیم گی��ری نهای��ی در خص��وص صدور 
مج��دد کارت های اعتباری خرید کاالی ایرانی صورت 
نپذیرفته و در حال حاضر نمی توان در مورد ادامه این 

طرح اظهارنظر کرد. 
محمدرضا فیاض در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به 
آخرین وضعیت کارت های اعتباری خرید کاالی ایرانی 
و رایزنی ه��ای انجام ش��ده با بانک مرک��زی به منظور 
ص��دور مجدد ای��ن کارت ها پس از اتم��ام دوره زمانی 
مربوط به صدور کارت های اعتباری خرید کاالی ایرانی 
در پایان آذرماه امسال گفت: باید در این رابطه کماکان 
صب��ر کنیم، چراک��ه هنوز نتیجه نهای��ی در این رابطه 
حاصل نش��ده است. فیاض ادامه داد: در حال حاضر به 
همان میزان کارت های اعتباری که تولید و توزیع شده، 
مردم می توانند خریدهای الزم را انجام دهند و بس��ته 
به میزان عالقه شان از کارت های اعتباری خرید کاالی 
ایرانی استفاده کنند. از نظر میزان کاال در بازار نیز باید 
خاطرنش��ان کنیم که جنس و تولیدات موجود اس��ت 
و اگر عالقه مندی وجود داش��ته باشد، مردم می توانند 
خری��د خود را انجام دهند. وی با اش��اره به اینکه طرح 
کارت های اعتباری خرید کاالی ایرانی به صورت پایلوت 
توس��ط وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به همراه بانک 
مرکزی در دستور کار قرار گرفت، گفت: پس از اجرایی 
ش��دن طرح مربوطه دو طرف به وظای��ف خود در این 
راس��تا عمل کردند و میزان استفاده مردم از کارت های 
اعتباری خرید کاالی ایرانی به عالقه آنها بستگی دارد. 
فیاض در پاس��خ ب��ه اینکه بانک مرکزی معتقد اس��ت 
کیفی��ت کاالهای موجود در لیس��ت چن��دان مطلوب 
نبوده، گف��ت: کیفیت کاال را مردم می س��نجند و آنها 
در ای��ن رابطه تصمیم می گیرند که چه کاالیی خوب و 
چه کاالیی بد است و اگر استقبالی توسط مردم صورت 
نگرفته پس رش��دهای مربوطه در بخش صنعت به چه 
چیزی مربوط می ش��ود؟ ما که ج��ای دیگری کاالهای 
ایرانی را نفروخته ایم، قطعا مردم از این کاالها استفاده 
کرده اند. گفتنی اس��ت صدور کارت های اعتباری خرید 
کاالی ایرانی از ابتدای دی ماه امسال متوقف و با توجه 
به اتمام دوره یک ساله زمانی طرح خرید کاالی ایرانی، 
تمدی��د این ط��رح منوط به رایزنی ه��ای مجدد وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت به همراه بانک مرکزی ش��د. 
با این حال، پس از گذش��ت حدود دو ماه از پایان دوره 
زمانی ص��دور کارت های اعتباری خری��د کاالی ایرانی 
کم��اکان صدور مجدد این کارت ه��ا در هاله ای از ابهام 
قرار دارد و ادامه یا توقف طرح مش��خص نیست، عالوه 
بر ای��ن هیچ  یک از مس��ئوالن وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و بانک مرکزی حاضر به اعالم موضع مشخص و 
صریح در رابطه با صدور یا عدم صدور مجدد کارت های 

اعتباری خرید کاالی ایرانی نیستند.
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پرداخت بیش از 4هزار و 114میلیارد 
ریال سود به سرمایه گذاران

ش��ادروز خس��روی با بیان اینکه هم اکنون  حدود 
50 ن��وع اوراق  )اجاره، مرابحه، مش��ارکت، گواهی 
س��پرده، اسناد خزانه اسالمی و اس��تصناع( در بازار 
س��رمایه منتش��ر شده اس��ت، اظهار داش��ت: سود 
ای��ن اوراق به صورت ماهانه یا س��ه م��اه یک بار به 
س��رمایه گذاران پرداخت می شود. به گزارش سمات، 
ش��ادروز خس��روی اظهار داش��ت: بیش از 4هزار و 
114میلی��ارد و 229میلیون ریال س��ود انواع اوراق 
در ماه آینده به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد. 
وی تصریح کرد: زمان سررس��ید س��ود اوراق اجاره 
ش��رکت هواپیمایی ماهان، شرکت خدمات ارتباطی 
رایتل و دانا پتروریگ کیش در اس��فندماه است که 
شرکت سپرده گذاری مرکزی س��ود این اوراق را به 

سرمایه گذاران پرداخت می کند. 

ارزش معامالت ۹درصد رشد کرد
طی هفت��ه منتهی به 2۸بهمن م��اه در دو بخش 
داخل��ی و صادرات��ی ت��االر فرآورده ه��ای نفت��ی و 
پتروش��یمی، 2۳۷هزار و ۳2۸تن انواع کاال به ارزش 
بیش از 4هزار و ۳29میلیارد ریال به فروش رس��ید. 
طی هفت��ه منتهی به 2۸ بهمن ماه، حدود 422هزار 
و ۳5۸ ت��ن ان��واع کاال ب��ه ارزش بی��ش از 9هزار و 
450میلی��ارد ری��ال در ب��ورس کاالی ای��ران مورد 
دادوس��تد قرار گرفت که نش��ان از رشد 9درصدی 
ارزش معامالت این هفته دارد. طی هفته مذکور، در 
تاالر داخلی و صادراتی محصوالت صنعتی و معدنی، 
1۶2ه��زار و 5۸۶ ت��ن انواع کاال با ارزش��ی نزدیک 
ب��ه 4هزار و ۷۸5میلیارد ریال معامله ش��د. در تاالر 
مذک��ور، 144هزار و ۳2۶ تن ف��والد، ۶هزار و ۷00 
تن مس، 10هزار و 440تن آلومینیوم، یک هزار تن 
کک و 120تن کنسانتره مولیبدن از سوی مشتریان 
خریداری ش��د. در این تاالر، ۸۷هزار و 94۳تن انواع 
قی��ر، 59هزار و ۶۳5تن مواد پلیم��ری، 44هزار تن 
وکی��وم باتوم، 10هزار تن لوب کات، 24هزار و 991 
تن مواد شیمیایی، ۸هزار و ۳24تن گوگرد، 425تن 
عای��ق رطوبت��ی، 2هزار تن س��الپس وکس و 10تن 

آرگون معامله شد. 

نوسان در بازارهای جهانی در پی 
درگیری های سیاسی اروپا

بازاره��ای آمری��کا در آخری��ن روز کاری هفته با 
بیش��ترین میزان افزایش همراه ش��دند درحالی که 
قیمت ها همچنان در انتظار دس��تورات ترامپ برای 
کاه��ش میزان مالیات دهی ش��رکت ها هس��تند. در 
این ب��ازار، ش��اخص S&P با کاه��ش 0.2درصدی 
همراه ش��د و ش��اخص داوجون��ز با افزای��ش 0.02 
درصدی روبه رو ش��د درحالی که ش��اخص نزدک با 
رشد 0.4درصدی همراه ش��د. در بازار اروپا، نگرانی 
از آینده فرانس��ه در منطقه یورو در صورت پیروزی 
ماری لوپن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، موجب 
نوس��ان در بازاره��ای این منطقه ش��د. در این بین، 
نامزد 4۸س��اله حزب راس��ت افراطی جبهه ملی در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری فرانسه گفت که از طرح 
خروج فرانس��ه از اتحادیه اروپا به عنوان یک »سالح 
نیرومن��د« در کارزار انتخاباتی اش اس��تفاده خواهد 
کرد. این نگرانی ها موجب ش��د ش��اخص فوتس��ی 
لندن با رش��د 0.۳درصدی همراه ش��ود درحالی که 
داکس آلم��ان بدون تغییر ماند و کک فرانس��ه هم 
با کاهش 0.۶درصدی معامالت را خاتمه داد. اما در 
بازار آسیا شاخص نیکی ژاپن با کاهش 0.5درصدی 
روبه رو شد، بورس هنگ کنگ با کاهش 0.۳درصدی 
شاخص اصلی مواجه شد درحالی که بورس شانگهای 

شاهد افت 0.۸درصدی شاخص اصلی شد. 

 پیش بینی سود
یک هزار و 786ریالی »کخاک«

ش��رکت صنایع خ��اک چینی ای��ران، پیش بینی 
درآمد هر سهم س��ال مالی منتهی به 29 اسفندماه 
9۶ را با س��رمایه ثبت ش��ده 1۷5میلی��ارد ریال به 
صورت حسابرسی نش��ده اعالم کرد. شرکت صنایع 
خ��اک چینی ایران نخس��تین پیش بینی س��ود هر 
س��هم س��ال مالی 9۶ را مبلغ یک هزار و ۷۸۶ ریال 
اعالم کرده اس��ت که نس��بت به EPS سال جاری 
معادل ۸درصد افزایش را نش��ان می دهد. پیش بینی 
درآمد این ش��رکت در س��ال مالی 9۶ در مقایسه با 
س��ال مالی جاری شامل افزایش 1۳درصدی فروش 
خالص و درآمد ارائه خدم��ات، افزایش 11درصدی 
س��ود ناخالص، افزایش ۸درصدی س��ود عملیاتی و 

همچنین افزایش ۸درصدی سود خالص است. 

 پیش بینی ۹5درصدی
 افزایش سود »سنیر«

شرکت سیمان س��فید نی ریز پیش بینی درآمد هر 
سهم سال مالی منتهی به 29اسفندماه 9۶ را با سرمایه 
50میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده اعالم کرد. 
شرکت سیمان سفید نی ریز نخستین پیش بینی سود 
هر سهم س��ال مالی 9۶ را مبلغ 4۶1ریال اعالم کرده 
است که نسبت به EPS سال جاری معادل 95درصد 
افزایش را نشان می دهد. پیش بینی درآمد این شرکت 
در س��ال مال��ی 9۶ در مقایس��ه با س��ال مالی جاری 
ش��امل افزایش ۶درصدی فروش خالص و درآمد ارائه 
خدم��ات، افزایش 22درصدی س��ود ناخالص، افزایش 
1۶۳درص��دی س��ود عملیات��ی و همچنی��ن افزایش 

94درصدی سود خالص است. 

بورس کاال

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

شنبه  روز  دادوستدهای  در 
شاخص کل بورس توانست با 
رش��دی 409واحدی از نیمه 
کان��ال ۷۷ه��زار واح��د عبور 
کن��د. در جری��ان معام��الت 
روز هفت��ه هم��ه  نخس��تین 
هف��ت ش��اخص برت��ر بورس 
صع��ودی ش��دند. نماده��ای 
ارتباطات س��یار، پاالیش نفت 
بندرعباس، س��ایپا، مخابرات، 
امیرکبی��ر کاش��ان و  ف��والد 
بیشترین  تهران  نفت  پاالیش 
تأثیر مثبت را بر شاخص کل 
رقم زدند. همچنین گروه های 
خ��ودرو، رایان��ه و کانه فلزی 
با بیش��ترین حج��م و ارزش 
معام��الت در ص��در برتری��ن 
گروه های صنعت قرار گرفتند. 
از جمل��ه خبره��ای پیرامون 
ب��ورس اینکه بان��ک صادرات 
ایران در آس��تانه بازگش��ایی 
نم��اد معامالتی خود از تحقق 
زی��ان ۷5۳ریالی ب��ه ازای هر 
سهم در پایان عملکرد 9 ماهه 
منتهی به پای��ان آذر ماه 95 
خب��ر داده اس��ت. »وبصادر« 
9م��اه  دوره  خال��ص  زی��ان 
منته��ی  ب��ه۳0 آذرماه 95 را 
مبلغ 4۳ه��زار و 494میلیارد 
و ۶91میلی��ون ری��ال و زیان 
به ازای هر س��هم را ۷5۳ریال 
اع��الم کرد. به ای��ن ترتیب با 
توج��ه به جو منف��ی پیرامون 
بازگشایی بانکی ها، پیش بینی 
ع��دم  ص��ورت  در  می ش��ود 
حمایت از شاخص کل شاهد 
ریزش این نماگر بازار س��هام 
باش��یم. با این حال بس��یاری 
از س��هم های ب��ازار در ک��ف 
قیمتی قرار دارند و بس��یاری 
از س��رمایه گذاران بر ارزندگی 

آنها تأکید دارند.
 ب��ر این اس��اس ب��ه نظر 
می رس��د هم اکن��ون گ��روه 
اساسی  فلزات  پتروش��یمی، 
در کنار برخ��ی معدنی ها از 
رشد  برای  خوبی  پتانس��یل 

قیمتی برخوردار باش��ند. 

خوشبینی به دورنمای 
بودجه خودرویی ها

روز گذش��ته ب��ازار س��هام 
همزمان با انتشار گزارش های 
و  خودروس��ازان  عملک��ردی 
همچنین افزایش خوش��بینی  
به دورنم��ای بودجه برآوردی 
این ش��رکت ها در سال مالی 
آینده ش��اهد اقبال خریداران 
س��هام به گ��روه خودرویی ها 
بود. همزمان گروه سیمانی ها 
نیز شاهد تکاپوی معامله گران 
تعدی��ل  ب��رای  پرهیاه��و 
قیم��ت س��هام این گ��روه در 
گزارش های  انتش��ار  آس��تانه 
عملک��ردی و بودج��ه ای بود. 
در گروه پاالیشی ها نیز اگرچه 
بازاره��ای جهان��ی با نوس��ان 
چندانی برای قیمت نفت خام 
مواج��ه نبود، ش��اهد افزایش 
از س��وی  ناپای��دار  تقاض��ای 
حقیقی  اغل��ب  معامله گ��ران 
بازار س��هام بود. روز گذش��ته 
بازار س��هام بازاری متعادل و 
ت��وأم با افزایش تقاضا در برابر 

عرضه س��هام بود که همزمان 
ب��ا توق��ف اغل��ب نماده��ای 
س��ود  تعدیل  برای  معامالتی 
برآوردی در بودجه  س��ال 9۶ 
ش��اهد افزایش خوش��بینی ها 
خودرویی ه��ا  عملک��رد  ب��ه 
در پایان س��ال مال��ی جاری 
ب��ود. در عین ح��ال همچنان 
بازارگردانی س��هام از س��وی 
حقوقی ها پیگیری می شود. از 
جمله معامالت درون گروهی 
می ت��وان ب��ه دادوس��تدهایی 
آذرآب،  صنای��ع  نمادهای  در 
س��رمایه گذاری گروه توس��عه 
ملی، س��رمایه گذاری س��ایپا، 
معدنی و صنعت��ی چادرملو و 

سایپا اشاره کرد. 

شاخص کل فرابورس در 
ارتفاع 852واحدی ایستاد

فراب��ورس  کل  ش��اخص 
ای��ران در س��اعات آغازی��ن 
واح��د  پن��ج  ت��ا  معام��الت 
رش��د را تجرب��ه ک��رد و در 
در  فرازوفروده��ا  جری��ان 

نهای��ت با س��ه واحد رش��د 
۸52واح��دی  ارتف��اع  در 
ایس��تاد درحالی ک��ه تح��ت 
از  مثب��ت  معام��الت  تأثی��ر 
»هرمز«  نماده��ای   جان��ب 
و  »ش��اوان« ق��رار گرف��ت. 
در جری��ان معامالت آخرین 
نخس��تین  و  بهمن م��اه  روز 
روز معامالت��ی این هفته، در 
از 144میلیون  مجموع بیش 
ورق��ه ب��ه ارزش نزدی��ک به 
در  ریال  میلی��ارد  یک ه��زار 
فرابورس  شش گانه  بازارهای 
ایران دست به دس��ت شد. در 
مجموع بازارهای اول، دوم و 
پایه، س��هامداران شاهد نقل 
و انتق��ال بیش از ۸2میلیون 
س��همی به ارزش نزدیک به 
24۷میلی��ارد ریال بودند. در 
ای��ن می��ان نم��اد  »اتکای« 
اتکای��ی  بیم��ه  ب��ه  متعل��ق 
ایرانیان ب��ا معامله نزدیک به 
بیشترین  به  ورقه  11میلیون 
حجم معامالتی دس��ت یافت 
متعل��ق  نم��اد  »غگلپ��ا«  و 

ب��ه ش��یر پاس��توریزه پ��گاه 
خریدوفروش  ب��ا  گلپای��گان 
ورقه  2میلی��ون  ب��ه  نزدیک 
2۶میلیارد  ارزش ح��دود  به 
ارزش  باالتری��ن  ری��ال، 
معامالتی را از آن خود کرد. 
نم��اد  »دبالک« ک��ه دیروز 
بازگشایی ش��د نیز بیشترین 
افزایش قیمت و نماد  »افرا« 
از گ��روه رایانه و فعالیت های 
وابس��ته به آن ب��ا 4.9درصد 
بیش��ترین  جدول  ص��در  در 

کاهش قیمت ق��رار گرف��ت. 

 بازگشایی 3 نماد و توقف
 6 نماد فرابورسی

درحال��ی  گذش��ته  روز 
ن��م��اده��ای  »دب���الک«،  
»ص�کاشی«  و   »صبصی��ر« 
در  ک��ه  ش��دند  بازگش��ایی 
مقابل نمادهای  »ش��پاس«،  
»حس��ین���ا«،   »توری��ل«،  
و   »ودی«  »غف����ارس«،  
»هرم��ز« متوقف ش��دند. در 
ادامه نگاهی به تابلوی اوراق 
نش��ان  مس��کن  تس��هیالت 
می دهد که اوراق تس��هیالت 
روز  در   95 آبان ماه  مس��کن 
بیش��ترین  به  بهمن م��اه   ۳0
حج��م و ارزش معامالتی در 
ای��ن تابلو دس��ت یافته اند و 
در مجم��وع 5۶هزار و 4۸۷ 
ورق��ه ب��ه ارزش نزدی��ک به 
حاص��ل  ری��ال  44میلی��ارد 
صورت گرفته  دادوس��تدهای 

در ای��ن تابل��و ب��ود. 
دی م��اه  تس��ه  همچنی��ن 
با  95 ب��ا ۷۸4ه��زار ری��ال 
ای��ن  بیش��ترین قیم��ت در 
دادوستد شد. کمترین  بازار 
اوراق  این  می��ان  در  قیمت 
نیز به تس��ه ش��هریور9۳ با 
۷5۳ه��زار ری��ال اختصاص 

یافت.
 در همی��ن حال ب��ازار اوراق 
ب��ا درآم��د ثاب��ت، معام��الت 
دیروزخ��ود را با نق��ل  و انتقال 
بیش از 4۷4هزار ورقه به ارزش 
ح��دود 4۳۶میلی��ارد ریال به 

پایان رساند.  

شاخص کل به نیمه کانال 77هزار واحدی رسید

لیدری خودرویی ها در بورس

ای��ن روزه��ا ش��اهد ارس��ال 
گزارش ه��ای ش��رکت هایی که 
س��ال مال��ی آنه��ا آخر س��ال 
اس��ت، به کدال هستیم که این 
خوش��بینی  می تواند  گزارش ها 
ب��ه ب��ازار را افزای��ش ده��د و 
س��رمایه گذاران  ش��ود  باع��ث 
منطقی ت��ری  تصمیم��ات  نی��ز 
نس��بت به آینده اتخ��اذ کنند. 
و  م��درس  افضلی��ان،  مه��دی 
کارش��ناس بازار س��هام با بیان 
این مطل��ب به س��نا گفت: در 
پیش بینی های��ی که ش��رکت ها 
برای س��ال 9۶ منتشر کرده اند 
هستیم  مثبتی  اتفاقات  ش��اهد 
ای��ن چش��م انداز مثبت در  که 
غذایی،  روی،  س��یمان،  گ��روه 

از  برخ��ی  و  اساس��ی  فل��زات 
خودرویی ها بیش از پیش بوده 
اس��ت. وی درخص��وص صنایع 
پیش��رو ب��ازار اظه��ار داش��ت: 
ب��رای گ��روه س��یمان می توان 
افزای��ش نرخ ف��روش و همگام 
مربوط  پیش بینی ه��ای  آن  ب��ا 
ب��ه ورود به ب��ازار صادراتی در 
ع��راق را در نظر داش��ت اما در 
داخلی  فروش  افزایش  خصوص 
انتظ��ار خاصی  فع��اًل نمی توان 
از ای��ن مح��ل داش��ت و عمده 
شرکت های  در  که  تعدیل هایی 
افتاده مربوط  اتف��اق  این گروه 
به افزایش نرخ اس��ت. افضلیان 
اف��زود: در گ��روه روی افزایش 
از طرفی  قیمت های جهان��ی و 

ن��رخ دالر موجب��ات  افزای��ش 
تعدی��ل مثب��ت ای��ن گ��روه را 
فراهم کرده اس��ت ک��ه البته با 
توجه به چش��م انداز مثبت این 
فلز در آینده، تعدیل های مثبت 
دور از انتظ��ار نخواهد بود. این 
به  بازار سهام سپس  کارشناس 
گ��روه خودرویی اش��اره کرد و 
افزود: در گ��روه خودرویی هم 
بیش��تر ش��رکت ها خوب ظاهر 
مثبتی  گزارش های  و  ش��ده اند 
را اعالم کرده ان��د اما یک نکته 
هم وج��ود دارد و آن اینکه در 
این گروه همیش��ه پیش بینی ها 
مثب��ت ب��وده ول��ی در عم��ل 
اتفاق دیگری را ش��اهد بودیم. 
افضلی��ان در عین ح��ال تاکید 

نتیج��ه  اینک��ه  انتظ��ار  ک��رد: 
قراردادهای��ی که در س��ال 95 
بسته شده است، اثرات خود را 
در سال9۶ نش��ان دهد، بسیار 
باالست. به گفته این کارشناس 
ب��ازار س��هام، در گ��روه فلزات 
اساس��ی نی��ز بودج��ه منتش��ر 
ش��ده ش��رکت ها عموما مثبت 
ب��وده ول��ی می ت��وان گفت که 
بودج��ه، محافظه کارانه در  این 
نظر گرفته ش��ده است و امکان 
تعدی��ل هم در ط��ی دوره های 
مال��ی از آنها وجود دارد. وی با 
بیان اینکه این نکته را هم باید 
در نظر داش��ت که در سال های 
پیش بینی  بین س��ود  گذش��ته 
شرکت ها با آنچه در عمل اتفاق 

افت��اده انحراف وجود داش��ته، 
اف��زود: با این ح��ال، همین که 
ش��رکت ها چش��م انداز خوب��ی 
نس��بت به سال آینده داشته اند 
نکت��ه بس��یار مثبتی اس��ت که 
البت��ه می تواند اث��رات رفتاری 
س��رمایه گذاران  ب��ر  مثبت��ی 
در  افضلی��ان  باش��د.  داش��ته 
البته  ک��رد:  پایان خاطر نش��ان 
واکن��ش  انتظ��ار  نمی ت��وان 
س��رمایه گذاران  از  را  س��ریعی 
داش��ت؛ چ��ون در ماه اس��فند 
همیش��ه بحث افزایش عرضه ها 
داغ اس��ت و سرمایه گذاران هم 
ترجیح می دهند به الک دفاعی 
خریدوف��روش  در  و  فرورون��د 

خود هیجان��ی عم��ل نکنن��د. 

یک کارش��ناس بازار سهام با 
بیان اینکه رشد قیمت کاالهای 
اساس��ی در بازاره��ای جهانی، 
چش��م انداز مثبتی را برای بازار 
سهام نوید می دهد، گفت: یکی 
از دالیل رش��د بازار س��هام در 
هیجان  کاهش  گذش��ته،  هفته 
ب��وده که  نماده��ا  در  ف��روش 
انتظار می رود بازار هر چقدر به 
انتهای سال نزدیک شود، فشار 
ف��روش نی��ز کاهش بیش��تری 
بهزادفر،  بهنام  باش��د.  داش��ته 
در  س��هام  ب��ازار  کارش��ناس 
گفت وگو با ایرنا درباره وضعیت 
ب��ازار س��هام، گف��ت: در هفته 
گذشته دو اتفاق بسیار مهم در 
بازارهای جهان��ی و داخلی رخ 
داد که امیدوارکننده است. وی 
افزود: نخس��ت »رشد کاالهای 
جهان��ی« بود؛ خوش��بختانه در 
رون��د   201۷ و   201۶ س��ال 
حرکت کاالهای جهانی مناسب 
بوده اس��ت. این استاد دانشگاه 
بهادار  اوراق  بورس  یادآور شد: 

کش��ور نیز همبس��تگی بس��یار 
زیادی با قیمت نفت، مش��تقات 
دارد.  اساس��ی  فلزات  و  نفت��ی 
در واق��ع ش��رکت های فل��زی، 
پاالیش��گاهی،  پتروش��یمی، 
معدن��ی و س��ایر ش��رکت های 
این صنایع، س��هم  به  وابس��ته 
ب��ازار  از  ۶0درص��دی  ح��دود 
س��هام را دارند. این کارشناس 
بازار س��هام ادامه داد: زمستان 
پارس��ال را می ت��وان بدتری��ن 
وضعی��ت کاالهای اساس��ی در 
چند سال گذش��ته دانست. در 
این فصل بعضی از کامودیتی ها 
)م��واد پایه و معدن��ی( همانند 
از  را  پایین ترین قیم��ت  م��س 
س��ال 200۸ و برخ��ی دیگ��ر 
همانند نف��ت پایین ترین قیمت 
داش��تند.   2004 س��ال  از  را 
بهزادفر اضافه کرد: از زمس��تان 
س��ال گذش��ته تاکنون، فلزات 
اساس��ی، نف��ت و فرآورده های 
نفتی رشد قیمتی قابل توجهی 
داش��تند؛ به عنوان نمونه قیمت 

سال  زمس��تان  در  س��نگ آهن 
گذشته ۳5دالر بوده که اکنون 
با رشد نزدیک به 150درصدی 
ب��ه مح��دوده ۸5دالر رس��یده 
اس��ت. ای��ن اس��تاد دانش��گاه 
گف��ت: قیم��ت م��س نی��ز در 
همین ب��ازه زمانی با 40درصد 
رش��د از محدوده4هزار و ۳00 
دالر ب��ه محدوده ۶ه��زار دالر 
با  فل��ز روی  رس��ید؛ همچنین 
90درص��د رش��د از مح��دوده 
ب��ه  دالر   450 و  ه��زار  ی��ک 
رس��ید.  دالر   ۸00 و  2ه��زار 
ای��ن کارش��ناس ب��ازار س��هام 
افزود: این رش��د برای فوالد و 
آلومینی��وم هم ص��ادق بوده و 
نمونه »بیلت«  به عنوان  یا  فوالد 
صادراتی ترکیه رش��دی معادل 
۳5درصد داش��ت و به محدوده 
۳90 دالر رس��ید و آلومینی��وم 
نیز با رش��د حدود 40درصدی 
به مح��دوده یک ه��زار و ۸۷0 
دالری در ه��ر تن رس��ید. وی 
یادآورشد: این رش��د به فلزات 

اساس��ی اختص��اص نداش��ته و 
ب��رای نف��ت و مش��تقات نفتی 
نیز همین روند وجود داش��ت. 
بهزادف��ر اضاف��ه ک��رد: در بازه 
زمان��ی کمت��ر از ی��ک س��ال، 
قیمت نفت با 100درصد رش��د 
از بش��که ای 2۸دالر به 5۶دالر 
رس��ید. وی گف��ت: قیمت اوره 
)اوره گرانول فوب خلیج فارس( 
نی��ز در این م��دت با ۳۷درصد 
رشد به 240 دالر رسید و نرخ 
متان��ول در بازار س��ی. اف. آر 
چین نیز نس��بت به دوران افت 
خ��ود در چند ماه گذش��ته، با 
102درصد رش��د به ۳۶0 دالر 
رس��ید. ای��ن کارش��ناس بازار 
داد: در مجموع  ادام��ه  س��هام 
جهان��ی  قیمت ه��ای  برآین��د 
نش��ان می دهد در ماه های آتی 
وضعی��ت بازار س��هام به مراتب 
بهتر خواهد  کنونی  از ش��رایط 
بود. وی ادام��ه داد: اتفاق مهم 
بازر س��رمایه  دیگ��ری که ب��ر 
اثر مثبت داش��ته، گزارش های 

برای  که  شرکت هاس��ت  مثبت 
نخس��تین پیش بینی سود سال 
آتی ش��رکت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران و 
فرابورس ایران منتشر شد. این 
برخی  افزود:  دانش��گاه  اس��تاد 
فلزات  به  مرب��وط  گزارش ها  از 
اساس��ی و معادن  هس��تند که 
چشم انداز  می ش��ود  پیش بینی 
مثبت تری نیز داش��ته باش��ند. 
وی اضاف��ه ک��رد: گزارش های 
گروه خودرو و غذایی نیز بسیار 
مثبت بوده که در بررس��ی های 
اولی��ه ب��ه نظ��ر می رس��د این 
خوش بینانه  مقداری  گزارش ها 

باشند. 
ادامه  دانش��گاه  اس��تاد  این 
داد: اگرچ��ه هن��وز نی��از ب��ه 
نقدینگ��ی در بی��ن س��هامدار 
عم��ده ب��ه ص��ورت گس��ترده 
تدریج  به  اما  می شود  مشاهده 
انتظار می رود فش��ار خرید در 
ب��ازار بیش��تر از فش��ار فروش 

باش��د..

چشم انداز مثبت در سیمانی ها و خودرویی ها

پیش بینی حرکت شاخص کل در هفته های پیش رو

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

المپ پارس ش��هاب در حالی عنوان نخس��ت جدول 
 بیش��ترین درص��د افزای��ش را از آن خ��ود ک��رد ک��ه 
سرمایه گذاری نیرو در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.

  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۶,9۶44.99بشهاب
1,5994.99ونیرو

4,0494.۸۷شلعاب

2,9۷۶4,۸۶البسا
1,4۸۶4,۷2وایران
۶,2194,۶۶مرقام
۳,۷014,55کگاز

 بیشترین درصد کاهش
پمپ س��ازی ای��ران صدر نش��ین جدول بیش��ترین 
درصد کاهش ش��د. کالس��یمین در رده دوم این گروه 
 ایستاد. توریس��تی و رفاهی آبادگران ایران هم در میان 

سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.9۷(2,9۶5تپمپي
)4.۷2(۳,۷9۸فاسمین

)4.۶2(2,12۷ثاباد
)4,۶(۳,092فسرب
)4,4۸(2,15۳کهرام
)4,4۶(۷,4۶0کاما

)4,42(1,۳41ثشاهد

پرمعامله ترین سهم
ای��ران خودرو دیزل پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
شناخته شد. حق تقدم سرمایه گذاری غدیر در رده دوم 
این گروه ایستاد. سایپا هم در رده های باال قرار گرفت. 

تعداد دفعهقیمتنام
9۶.۳۶0 ۸۸9خاور

۸5,۸۶5 2۳۷وغدیرح
۷۸,۸45 12۶۳خساپا

44,000 ۳۶0ولساپاح
41,2۶4 ۷4۷وتجارت
2۸,29۳ ۸۶1خزامیا
19,۸15 2120فملي

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را سایپا به 
خود اختصاص داد و آسان پرداخت پرشین رتبه دوم را 
به دس��ت آورد. ایران خودرو دیزل هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

99.5۷1 12۶۳خساپا
9۶,1۳۷ 14915آپ
۸5,۶99 ۸۸9خاور
44,552 ۷4۶0کاما

4۳,۳9۷ 4۷۸5کماسه
42,010 2120فملي
41,442 4910شبندر

بیشترین سهام معامله شده
ایران خ��ودرو دی��زل در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که سایپا 
در این گروه دوم شد و تامین ماسه ریخته گری در رتبه 

سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۸۸94۶1۳خاور
12۶۳42۷۸خساپا
4۷۸519۷4کماسه
2۳۷1۸۳0وغدیرح
۸۶11۷۳1خزامیا
۳۶014۸0ولساپاح
2200142۸برکت

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
کاشی س��عدی به دس��ت آورد. تولید محور خودرو در 

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

1۷2۸1۷2۸کسعدی
2۶۶11۳۳0خمحور
۸۶1۸۶1خزامیا

11۶2۳۸۷خریخت
155۳۳11کساپا
2192199خشرق
2۳00192تکنو

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

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

۷۳۸1.9۷وخارزم
10۷21.99واعتبار
100۳۳.00پردیس
1۸09۳.4۳وبانک
1111۳.۶۸وصنا

1۷۷2۳.92پارسیان
12144.05ورنا

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

واکنش انجمن کارشناسان رسمی 
سازمان نظام مهندسی به استیضاح

انجم��ن کارشناسان سازمان نظ��ام مهندسی استان 
ته��ران در بیانی��ه ای ب��ا اعالم حمای��ت از وزی��ر راه و 
شهرسازی، استیضاح وزیر را سبب بی ثباتی و تزلزل در 

امور عمرانی و مهندسی کشور خواند. 
به گ��زارش پایگ��اه خب��ری وزارت راه و شهرسازی، 
انجمن کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی استان 
ته��ران با اعالم حمایت قاط��ع از وزیر راه و شهرسازی، 

بیانیه ای صادر کرد. 
در بیانی��ه انجمن کارشناسان رسم��ی سازمان نظام 
مهندسی استان تهران ب��ا موضوع طرح استیضاح وزیر 
راه و شهرس��ازی و خطاب ب��ه نمایندگان دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی  آمده است:» نمایندگان محترم 
مردم در مجلس شورای اسالمی مس��تحضر می باشید 
دول��ت یازدهم ماه های پایان��ی ماموریت خود را سپری 
می نماید و آنچ��ه در این ماه ها برای هر دولتی ضروری 
می نماید نتیجه گیری و جمع بندی فعالیت های صورت 

گرفته و ارائه گزارش به مردم شریف ایران می باشد. 
دول��ت یازدهم در ط��ول سال های مس��ئولیت  تمام 
تالش خ��ود را بر رفع مش��كالت پیش آم��ده گذشته 
متمرکز نموده و موفق گردید بخش��ی از آنان را مرتفع 
نمای��د هرچند انتقاداتی نیز بر ه��ر عملكردی می تواند 
مطرح باشد و این دولت نیز از آن مس��تثنی نیست اما 
به نظر می رسد طرح موضوع استیضاح وزیر محترم راه 
و شهرسازی در این برهه زمانی می تواند مش��كالتی را 
در دستگاه ه��ای ذی ربط به وج��ود آورد و نیز موجبات 
بی ثباتی و تزل��زل در امور عمرانی و مهندسی کش��ور 
گ��ردد. لذا این تش��كل به لحاظ صنف��ی و حرفه ای از 
نمایندگ��ان محترم مردم درخواس��ت می نماید با تأمل 
بیش��تر مخالفت خود را با این استیضاح اعالم نموده و 
به دولت امید و وزیر فرهیخته و متعهد فرصت دهند تا 
در زمان مقتض��ی اقدامات خود را در جهت منافع ملی 

به نتیجه برساند.« 

رئیس سازمان نظام کاردانی 
ساختمان استعفا داد

رئی��س سازمان نظ��ام  کاردان��ی ساختمان ب��ا ابراز 
نگرانی از معكوس شدن هرم نیروی انس��انی  در صنعت 
ساختمان، پ��س از ۱۵سال تكیه بر کرسی ریاست این 

سازمان، استعفا داد. 
ب��ه گ��زارش مهر، مه��دی م��وذن در نام��ه ای که به 
منوچهر شیبان��ی، مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی 
و تشكل های حرفه ای فرستاده از بی توجهی دفتر توسعه 
مهندس��ی وزارت راه وشهرسازی ب��ه وضعیت نامناسب 
اشتغ��ال کاردانان فن��ی، عدم اجبارکارفرمای��ان برای به 
کارگیری مجری ذی ص��الح و همچنین معكوس شدن 
هرم نیروی انسانی در صنعت ساختمان انتقاد کرده است. 

آغاز پیش فروش بلیت نوروزی 
اتوبوس از امروز 

رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی مس��افری با بیان 
اینكه پیش فروش بلیت های نوروزی از امروز یكشنبه – 
یكم اسفند- شروع می شود گفت امسال هیچ افزایش 
قیمت��ی برای بلیت ه��ای ناوگان حمل و نق��ل جاده ای 

نخواهیم داشت. 
به گ��زارش ایلن��ا، احمدرضا عامری ب��ا بیان اینكه 
پیش فروش بلیت های اتوبوس ویژه ایام نوروز از امروز – 
یكشنبه- آغاز می شود، گفت: پیش فروش بلیت ناوگان 
حمل و نقل جاده ای از فردا برای بازه زمانی 2۵ اسفند تا 

۱۵ فروردین 96 آغاز خواهد شد. 
وی تأکی��د کرد: برای نخس��تین بار است که بلیت 
اتوبوس و ناوگان سواری کرایه برای ایام نوروز افزایش 
قیمت ندارند. عامری با بیان اینكه ۱20 هزار دستگاه 
ناوگ��ان حمل و نقل عمومی جاده ای اع��م از اتوبوس، 
 سواری- کرای��ه، مینی ب��وس و... آمادگی جابه جایی
 ۵0 میلیون مس��افر در ایام نوروز را دارند، گفت: یک 
میلیون و 7۵0 هزار صندلی برای جابه جایی مسافران 
ن��وروزی آماده کرده ایم. رئی��س اتحادیه شرکت های 
تعاونی مس��افری با بیان اینك��ه از لحاظ فنی ناوگان 
بازسازی و آماده انجام سفرهای نوروزی است، گفت: 
تمام شرکت های مس��افری سایت ف��روش اینترنتی 
بلیت را دارن��د و متقاضیان می توانن��د با مراجعه به 
ای��ن سایت ها بلیت مورد نظر خود را تهیه کنند. وی 
افزود: تمام شرکت های مس��افری، ج��اده ای آمادگی 
پوشش دهی تمام مس��یرها را دارن��د. وی تأکید کرد: 
شماره تم��اس 66709032 -02۱ آماده پاسخگویی 
به شكایات مردمی است و ناظران نهادهای نظارتی و 
بازرسان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای 
رسیدگ��ی به شكایات و کنترل عملكردها در پایانه ها 

حضور دارند. 
وی ب��ا اشاره به نوس��ازی حمل و نقل جاده ای گفت: 
برای نوس��ازی ناوگ��ان اتوبوسی دولت ت��ا 80درصد 
هزینه خرید یک اتوبوس را به متقاضیان ارائه می دهد 
همچنین تمام تولیدات کارخانه ه��ای داخلی را برای 
نوسازی ناوگ��ان خریداری کرده ای��م و تمام تولیدات 

اتوبوس جذب شرکت ها شده اند. 

عمران

در  شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر 
حالی برای دومین ب��ار وارد گود 
استیض��اح می شود ک��ه اکثریت 
این  نمایندگان مجل��س مخالف 
استیض��اح  و  هس��تند  جری��ان 
عباس آخوندی را تسویه حساب 
ع��ده قلیلی از نمایندگان مجلس 
می دانند که به بهانه سانحه قطار 
مش��هد، می خواهند از استیضاح 
وزیر به نفع مقاصد خود استفاده 
کنند. از سوی دیگر گفته می شود 
این استیضاح با اهداف تبلیغاتی و 
برای جلب توجه رسانه ها و مردم 
از سمت پیگیری سانحه پالسكو 
و مطالبه گ��ری در ای��ن حوزه به 
سمت جریان استیضاح وزیر راه و 
شهرس��ازی از سوی تعداد اندکی 
از نمایندگ��ان هدایت می شود اما 
طبق گفته بهارستان نش��ین ها با 
توج��ه به برداشت آنه��ا از فضای 
این روزه��ای مجلس، نمایندگان 
متقاض��ی استیض��اح ب��ه اهداف 
سیاس��ی خ��ود نمی رسند. صبح 
پنجم آذرم��اه گذشته بود که در 
اثر برخورد قطار مش��هد با قطار 
سمن��ان تع��دادی از مس��افران 
قطار تبریز- مش��هد جان خود را 
از دست دادن��د. پس از وقوع این 
سانحه ب��ا بررسی های انجام شده 
از سوی چند دستگ��اه اجرایی و 
نظارتی و قضای��ی، عامل خطای 
انس��انی در بروز این حادثه محرز 
شد اما هر چند این سانحه به دلیل 
مسائل فنی نبود، بالفاصله پس از 
مدیریت بحران مدیرعامل شرکت 
راه آهن از سمت خود استعفا داد و 
وزیر راه و شهرسازی هم چندین 
ب��ار از بازماندگان ای��ن سانحه و 
م��ردم تبری��ز عذرخواه��ی کرد. 
هر چند که عدم قصور مس��تقیم 
وزارت راه و شهرس��ازی در وقوع 
سانح��ه ثابت شد ام��ا این حادثه 
ریلی بهانه ای ش��د تا نمایندگان 
مجلس یک بار دیگ��ر وزیر راه و 
شهرس��ازی را به پ��ای استیضاح 
بكشانند. جلس��ه استیضاح وزیر 
راه و شهرس��ازی در مجلس قبل 

هم برگزار شد اما آخوندی با رأی 
قاطع ۱7۵ نماین��ده یعنی آرایی 
بی��ش از روز رأی اعتم��ادش در 

سمت خود ابقا شد. 
و  راه  وزی��ر  اول  استیض��اح 
شهرسازی به دلی��ل پاسخ »نه« 
به مطالب��ات شخص��ی برخی از 
نمایندگان به جری��ان افتاد و در 
این استیضاح هم هر چند مجلس 
وارد دوره ده��م ش��د و برخی از 
نمایندگان تغییر کردند اما رد پای 
ادامه همان روی��ه استیضاح اول 

دیده می شود.  
این استیضاح سیاسی است 

هفت��ه گذشته جلس��ه اعضای 
کمیس��یون عمران و تع��دادی از 
متقاضیان استیضاح ب��ا وزیر راه 
و شهرسازی برگ��زار شد. در این 
جلس��ه ۱3 سوال ب��رای پرسش 
از آخون��دی مط��رح ش��د ک��ه 
وزی��ر راه و شهرس��ازی هنوز به 
توضیحات خود ب��رای سوال اول 
پایان ن��داده بود ک��ه نمایندگان 
متقاضی استیضاح با بیان اینكه از 
توضیحات وزیر قانع نشدیم جلسه 
را ترک کردند و استیضاح وزیر راه 
و شهرس��ازی را به هیأت رئیس��ه 
مجلس ارجاع دادند و در نهایت با 
این اقدام از پیش برنامه ریزی شده 
تع��دادی از نمایندگان استیضاح 
وزی��ر اعالم وصول ش��د. هر چند 
در ابت��دا 60 نف��ر از نمایندگ��ان 
متقاضی استیضاح وزیر بودند ولی 
ام��روز تعداد متقاضیان استیضاح 

به 2۵ نفر رسی��ده است.  هادی 
بهادری، عضو کمیس��یون عمران 
در گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« 
استیضاح کنندگان  اهداف  درباره 
از تحت فش��ار گذاشتن وزیر راه 
و شهرس��ازی گف��ت: ع��ده ای از 
نمایندگان مجلس ب��دون اینكه 
اسن��اد و مدارکی داشته باشند به 
وزیر راه و شهرسازی تهمت ایجاد 
رانت برای خ��ود و اطرافیانش در 
این وزارتخانه مطرح می کنند که 
تاکنون هیچ ی��ک از ادعاهای این 
نمایندگان ثابت نشده است کما 
اینكه این ادعاها در استیضاح اول 

آقای آخوندی مطرح شد. 
وی با تاکید بر اینكه استیضاح 
وزی��ر راه و شهرس��ازی دالی��ل 
سیاس��ی دارد و ن��ه فن��ی، ادامه 
داد: معتق��دم این استیضاح آقای 
آخون��دی، می تواند فرصتی باشد 
ت��ا وزیر قاطعانه درب��اره برخی از 
مس��ائل در صحن علنی مجلس 
شفاف س��ازی کن��د. همچنی��ن 
مهرداد الهوتی، عضو کمیسیون 
برنامه و بودج��ه درباره استیضاح 
وزیر راه و شهرسازی در حالی که 
یک ماه تا شروع سفرهای نوروزی، 
سه ماه تا پایان عمر دولت یازدهم 
باق��ی مان��ده گف��ت: نمایندگان 
مجلس اگر به فكر برآورده کردن 
آنچه که خیر مردم است، هستند 
نباید به این استیضاح رأی موافق 
بدهند چراکه تنه��ا وزارتخانه ای 
ک��ه مدیریت مس��تقیم در انجام 

سفره��ای ن��وروزی دارد، وزارت 
راه اس��ت. وی ادام��ه داد: به طور 
قط��ع در این شرای��ط استیضاح 
و حذف آق��ای آخوندی می تواند 
تهدید جدی برای هماهنگی های 
سفره��ای ن��وروزی باش��د و در 
صورت بروز هر گونه مش��كل این 
نمایندگ��ان هس��تند ک��ه برای 
تصمیم امروزش��ان باید پاسخگو 
باشند. معتقدم ام��روز استیضاح 
وزیر راه و شهرسازی مطالبه مردم 

نیست. 
ادعای های نادرست موافقان 

استیضاح آخوندی 
در حالی که موافقان استیضاح 
وزیر راه و شهرسازی یكی از دالیل 
استیضاح آخوندی را میزان باالی 
تلفات ناشی از تصادفات جاده ای 
می دانن��د اما طب��ق گزارش های 
رسمی چن��د دستگ��اه از جمله 
پلی��س راه و سازم��ان پزشك��ی 
قانونی در طول چهار سال گذشته 
مدیریت آخون��دی در وزارت راه 
تعداد کشته های جاده ای تا 4 هزار 
نفر کاهش یافته است. همچنین 
از دیگر دالیل مط��رح شده عدم 
اج��رای پروژه ه��ای زیرساخت��ی 
در حوزه ه��ای ریل��ی، ج��اده ای 
و هوای��ی اس��ت اما طب��ق گفته 
کارشناسان و فع��االن این حوزه 
دستاورده��ای دول��ت یازدهم در 
بخش حمل و نقل در هیچ دوره ای 
سابقه نداشته اس��ت. در این باره 
علی آزاد، دبیر انجمن شرکت های 

ب��ا گفت وگ��و  در   راهس��ازی 
 »فرصت ام��روز« گفت: در حال 
حاض��ر در بخ��ش راه آهن حدود 
۱000 کیلومت��ر پ��روژه ریلی در 
دس��ت اح��داث است ک��ه 400 
کیلومت��ر آن ریل گ��ذاری ش��ده 
و 600 کیلومت��ر دیگ��ر هم آماده 
همچنی��ن  اس��ت.  ریل گ��ذاری 
در بخ��ش آزادراه��ی و ساخ��ت 
انواع راه ه��ا، ۱20 کیلومتر پروژه 
آزادراه��ی آماده افتت��اح تا پایان 
دولت یازده��م است و همچنین 
راه  و  بزرگ��راه  کیلومت��ر   827
اصلی هم ت��ا این ب��ازه زمانی به 
بهره ب��رداری خواه��د رسید. این 
حج��م از ساخت و سازه��ا در این 
حوزه در دولت ه��ا بی سابقه بوده 
است. از سوی دیگ��ر دلیل دیگر 
استیضاح آخوندی بحث مخالفت 
وی با مسكن مهر مطرح شده، این 
در حالی است ک��ه در دولت های 
نه��م و ده��م 690 ه��زار واح��د 
مسكن مهر تحویل مردم داده شد 
اما دولت یازدهم حدود 840هزار 
واح��د تحوی��ل داد و 820ه��زار 
واحد را سنددار ک��رد. وزیر راه و 
شهرسازی با بیان اینكه بس��یاری 
از افراد مفهوم مسئولیت اجتماعی 
را به باج گیری از سایر افراد تبدیل 
کرده ان��د و حق��وق خصوص��ی 
جامعه را پایمال می کنند، اعالم 
کرد: پاسخ بسیاری از نمایندگان 
علن��ی  در صح��ن  را  مجل��س 
می دهم. امروز نمایندگان مجلس 
تصمی��م می گیرند ک��ه اقدامات 
موث��ر وزارت راه و شهرسازی در 
بخش حمل  و  نقل و مسكن ادامه 
یاب��د یا اینكه در حالی که تقریبا 
س��ه ماه ت��ا برگ��زاری انتخابات 
ریاست جمه��وری باق��ی مانده 
این وزارتخان��ه با سرپرست اداره 
شود البته طبق گفته های اغلب 
نمایندگان مجلس که این روزها 
رسان��ه ای شده، ای��ن استیضاح 
سیاسی رای نمی آورد و آخوندی 
بار دیگر از مجل��س رأی اعتماد 

می گیرد.

آخوندی امروز پاسخ استیضاح کنندگان را در صحن علنی مجلس می دهد 

استیضاح وزیر  راه؛ هیاهو برای هیچ
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ادامه واکنش های مختلف به پیشنهاد 
خرید اوپل از سوی پژوسیتروئن

جن��رال موت��ورز و گروه پژوس��یتروئن سه ش��نبه 
گذش��ته اعالم کردند س��رگرم مذاکراتی هستند که 
ممکن است به خرید فعالیت های خودرویی اروپایی 
جنرال موتورز از س��وی خودروساز فرانسوی منتهی 
ش��ود.  به گزارش ایس��نا، این اقدام می تواند صنعت 
جهانی خ��ودرو را متح��ول کند با ای��ن همه طبق 
گزارش رویترز، انتش��ار این خبر، نگرانی هایی را در 
برلین و لندن نس��بت به احتمال حذف مش��اغل و 

تعطیلی کارخانه ها به دنبال داشته است.

تماس های روزانه فرانسه با انگلیس و آلمان 
درباره قرارداد پژوسیتروئن و اوپل

کریستوف سیروگ، وزیر صنعت فرانسه اعالم کرد 
این کش��ور فروش اوپل را که از سوی جنرال موتورز 
به گروه پژوس��یتروئن پیش��نهاد ش��ده است، مورد 
ارزیابی ق��رار خواهد داد و به ص��ورت روزانه رایزنی 
نزدیکی با دولت های آلمان و فرانسه خواهد داشت.

وی در ی��ک کنفران��س خبری گفت: ما س��رگرم 
مذاک��ره ب��رای اش��تراک اطالعات هس��تیم، زیرا از 
طری��ق مطبوع��ات از این خبر مطلع ش��دیم.  وزیر 
صنعت فرانس��ه در پی صحبت ب��ا همتایان انگلیس 
و آلمانی خود گفت: گفت وگوی روزانه برای ارزیابی 
منافع کشورها انجام خواهد شد و هدف از مذاکرات 
دولتی درباره ادغام پیشنهاد شده، بررسی فرصت ها 

و ریسک های حاصل از اقدام مذکور است.

وعده مرکل برای حفظ مشاغل اوپل در آلمان
آنجال مرکل، صدراعظم آلم��ان اعالم کرد اگر گروه 
پژوس��یتروئن اوپل را خریداری کند، هر آنچه در توان 
دارد ب��رای حفظ کارخانه ها و مش��اغل این ش��رکت 
خودروس��ازی در آلم��ان به کار خواهد بس��ت. حدود 
نیم��ی از ۳۸هزار کارمند اوپ��ل در آلمان و ۴۵۰۰نفر 
 آنه��ا در انگلیس هس��تند. اوپ��ل در انگلیس به عنوان

 وکس هال فعالیت می کند. حذف احتمالی مش��اغل 
مش��کالت زی��ادی را ایجاد خواهد ک��رد، زیرا آلمان و 
فرانسه امسال انتخابات در پیش دارند و انگلیس برای 
اثبات اینکه خروج از عضویت اتحادیه اروپا تاثیری در 
حضور سرمایه گذاران خارجی ندارد، نگران مانده است.

مدت توافق اوپل برای برنامه های تولید فراتر 
از سال ۲۰۲۰

شوراهای کار اروپایی و آلمانی و اتحادیه ای جی متال 
در بیانیه ای اعالم کردند که مدت توافق های کارکنان 
با اوپل درخص��وص برنامه های پروژه و محصول، فراتر 
از سال ۲۰۲۰ اس��ت. با این همه به جزییات چندانی 
درب��اره این توافق ها اش��اره نکردند. ش��وراهای کار و 
اتحادیه ای جی متال اعالم کرده اند تا زمانی که تعهدات 
برای حفظ مش��اغل و س��رمایه گذاری در تولید حفظ 
شود، نمایندگان کارکنان اوپل آماده مذاکرات سازنده با 

گروه پژوسیتروئن هستند. 

آغاز فصل جدید در فعالیت اوپل
مدیرعامل اوپل در نامه ای به کارمندانش اعالم کرد 
که خرید این برند از سوی گروه پژوسیتروئن فرانسه از 
نقطه نظر صنعتی منطقی به نظر می رسد.نشریه »بیلد ام 
س��ونتاگ« به نقل از کارل توماس نیومان نوشت: این 
فرصتی برای شروع یک فصل جدید و موفق در تاریخ 
ما پس از ۸۸ سال فعالیت تحت کنترل جنرال موتورز 
اس��ت. اخبار فروش اوپل از س��وی جن��رال موتورز به 
گروه پژوسیتروئن هفته گذشته از سوی هر دو شرکت 
تایید شد. مدیرعامل اوپل در نامه ای به کارمندان این 
شرکت گفت: طرفین این قرارداد منطق صنعتی معامله 
برنامه ریزی شده را درک می کنند. با این قرارداد دومین 
خودروس��از بزرگ اروپا با س��هم بازار حدود ۱۷درصد 

تشکیل خواهد شد. 

سفیر فرانسه در ایران:
فرانسوی ها مصمم به همکاری با 

صنعت خودروی ایران هستند
سفیر فرانسه در ایران گفت: شرکت های فرانسوی 
ب��رای هم��کاری ب��ا ش��رکت های ایران��ی و صنعت 

خودروی این کشور بسیار مصمم هستند.
به گزارش ایس��نا، »فرانس��وا س��نمو« در حاشیه 
مراس��م اختتامی��ه هفته فرانس��وی در کاش��ان در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: با همکاری  شرکت های 
فرانس��وی در ای��ران اتومبیل ه��ای نس��ل جدید با 
تکنول��وژی ن��و در ابعاد مختلف به بازار این کش��ور 

عرضه خواهند شد.
وی افزود: ش��رکت های فرانس��وی سیتروئن و پژو 
تاکنون همکاری و س��رمایه گذاری های بسیار مهمی 
ب��ا ش��رکای ایرانی خ��ود در ایران خودرو و س��ایپا 
داشته اند. شرکت فرانس��وی رنو نیز در حال امضای 

قرارداد همکاری با شرکت ایمیدرو در ایران است.
س��نمو تصریح کرد: در هفته گذشته در چهارمین 
همای��ش بین المللی صنعت خ��ودروی ایران، رئیس 
ش��رکت س��یتروئن فرانس��ه به ایران س��فر کرد که 
مذاک��رات آن ب��رای ورود به بازار ای��ران مربوط به 

شرکت سایپا کاشان می شود.
سفیر فرانسه در ایران گفت: فرهنگ یک مشخصه 
استراتژیک به معنای مثبت است که باید با اقدامات 

الزم برای گسترش آن همکاری کنیم.

قیمت و شرایط خودروهای کرایه ای 
در آستانه سفرهای نوروزی

رئیس اتحادیه موسس��ات توریستی و خودروهای 
کرایه گفت: ب��ه دلیل وضعیت اقتص��ادی، تقاضای 
زیادی برای س��رویس های بین شهری نداریم اما در 
صورت وجود تقاضا، این سرویس ها با راننده و قیمت 
آن به صورت توافقی در اختیار مشتری قرار می گیرد. 
قاس��م قربانی خواه در گفت وگو با ایسنا ضمن اشاره 
به افزایش تقاض��ا برای خودروهای کرایه در آس��تانه 
نوروز گف��ت: به دلیل وضعیت اقتصادی و کم ش��دن 
نقدینگی مردم، تقاضا افزایش پیدا نکرده است. بعضی 
از ش��رکت های زیرمجموع��ه این صن��ف باید تاکنون 
افزایش مش��تری داشته باش��ند در صورتی که چنین 

اتفاقی نیفتاده است. 
وی درباره ش��رکت های اینترنت��ی غیرقانونی گفت: 
این ش��رکت ها یکی دیگر از دالیل کم شدن تقاضا در 
صنف خودروهای کرایه ای شده اند. این شرکت ها پروانه 
حمل و نقل مس��افر ندارند اما این کار را انجام می دهند 
و مسئله مهم تر این است که سرورهای این شرکت ها 

خارج از کشور قرار دارد. 
رئیس اتحادیه موسس��ات توریس��تی و خودروهای 
کرایه درباره کرایه گرفتن ماش��ین برای سفرهای بین 
ش��هری در ایام نوروز گفت: بنا به درخواس��ت مسافر، 
گاهی سرویس برون شهری نیز داده می شود اما اغلب 

فعالیت موسسات خودروی کرایه درون شهری است. 
وی در همین رابطه افزود: اگر مس��افر درخواس��ت 
این نوع سرویس را داشته باشد، طبق انتخاب خودش 
ماشین های مختلفی از جمله پرشیا، پژو، سمند و گاهی 
در بعضی از شرکت ها خودروهای گران قیمت خارجی 

نیز در اختیار وی قرار خواهد گرفت. 
قربانی خواه در پاس��خ به این سوال که وثیقه ای که 
از مش��تری برای چنین سرویس هایی گرفته می شود، 
چیست؟ گفت: خودروها بدون راننده به مسافر تحویل 
داده نمی ش��وند و به دلیل اینکه راننده همراه ماشین 
خواهد بود، وثیقه ای از مسافر گرفته نمی شود. بعضی از 
مشتریان سرویس را برای سفر از شهری به شهر دیگر 
می گیرند و پس از آن راننده به موسسه برمی گردد اما 
گاهی ممکن است مس��افر راننده را برای برگشت نیز 

در اختیار بگیرد. 

خبر بینالملل

7 خودرو

و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
تج��ارت از شناس��ایی عوامل 
ایج��اد کمپی��ن ع��دم خرید 
خ��ودروی داخل��ی خبر داد و 
گف��ت: ای��ن افراد شناس��ایی 
ش��ده و اس��امی آنه��ا را ب��ه 
کرده ای��م؛  اع��الم  مقام��ات 
اف��رادی ک��ه جال��ب اس��ت 
بدانید از بیت المال هم حقوق 

می گرفتند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا 
گذش��ته  روز  نعم��ت زاده 
فرصت ه��ای  همای��ش  در 
سرمایه گذاری صنعت و معدن 
اس��تان س��منان با اش��اره به 
اینکه باید در کش��ور از ایجاد 
ناسزا و افترا دوری کنیم، بیان 
به صورت  رس��انه هایی  ک��رد: 
مجازی در دس��ترس هستند 
که می توانند شایعاتی را ایجاد 
کنن��د، اما جمع ک��ردن این 
شایعات مشکل است. در مورد 
خ��ودروی  نخریدن  کمپی��ن 
داخلی نیز ع��ده ای دیدند که 
خ��ودرو یک��ی از بخش ه��ای 
پیشران در صنعت کشور است 
و به همین دلیل این حوزه را 

هدف قرار دادند.
وی ادام��ه داد: ای��ن اف��راد 
متوجه ش��دند که اگر رش��د 
صنعتی نیز در کش��ور وجود 
داش��ته یک��ی از بخش ه��ای 
خ��ودرو  ح��وزه  آن  عم��ده 
بوده اس��ت و به همین دلیل 
موجی را ایجاد کردند تا مردم 

خودروی داخلی خرید نکنند، 
در حال��ی ک��ه مق��ام معظم 
رهبری نیز به حمایت از تولید 

داخل تاکید داشتند.
و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
تج��ارت در ادامه با اش��اره به 
اینکه در سال جاری ۴۰درصد 
رش��د در تولید خودرو وجود 
ب��ر  ع��الوه  گف��ت:  داش��ت، 
ای��ن ش��اهد فعالی��ت مجدد 
بنابراین  ش��دیم،  قطعه سازان 
می ش��ود محیط کسب وکار و 
س��رمایه گذاری را ب��ه نحوی 
مدیریت ک��رد که همه درگیر 

و فعال شوند.
نعمت زاده همچنین با اشاره 
به ویژگی های اس��تان سمنان 

و شهرس��تان گرمسار، خاطر 
نشان کرد: این استان با توجه 
به قرار گرفتن در مسیر شرق 
و غرب و شمال و جنوب کشور 
ش��رایط مطلوبی دارد هرچند 
در دوران سازندگی از صنعت 
بهره چندانی نبرده بود، اما در 
این زمینه تالش های بسیاری 
صورت گرفت و در حال حاضر 
س��ه منطقه ویژه اقتصادی در 
ای��ن اس��تان وج��ود دارد که 
در گرمس��ار و س��منان فعال 
هستند و در مورد دامغان نیز 
واگذاری ب��ه بخش خصوصی 
صورت گرفته ت��ا فعالیت این 
منطقه نیز در دستور کار قرار 

گیرد.

م��ورد  در  همچنی��ن  وی 
برنامه اول توس��عه در س��ال 
۱۳۶۷ اظهار کرد: دو ماده ۲۰ 
و ۲۱ ک��ه مربوط ب��ه مناطق 
ویژه اقتص��ادی و مناطق آزاد 
بود به این برنامه اضافه ش��د 
و ه��دف از ایجاد ای��ن مواد، 
س��رمایه گذاران  شدن  استثنا 
خارجی از بخش��ی از قوانینی 
بود که در کشور وجود داشت.

و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
تج��ارت با اش��اره ب��ه اینکه 
رسیدن به رش��د ۲۱درصدی 
س���رمایه گذاری ن�ی��ازمن��د 
بهره وری کار است، ادامه داد: 
ع��الوه بر این بای��د در مقوله 
ص��ادرات  و  س��رمایه گذاری 

نی��ز تم��ام تالش خ��ود را به 
خرج دهیم و س��هم خود را از 
بازاره��ای جهانی در صادرات 

غیرنفتی به دست آوریم.
نعمت زاده همچنین با اشاره 
به برنامه شش��م توسعه گفت: 
مجلس ش��ورای اس��المی در 
گذری  توس��عه،  برنامه ششم 
به مالی��ات ب��ر ارزش افزوده 
زده ک��ه در این زمینه مالیات 
بر مصرف را نی��ز مدنظر قرار 
داده اس��ت، اما همان گونه که 
وزارت اقتصاد و دارایی عقیده 
دارد اگر می خواهیم مالیات بر 
مص��رف را اعمال کنیم با یک 
قوانین  بلکه  جمله نمی ش��ود 
را  و مق��ررات خ��اص خ��ود 
می طلبد و این به آن معناست 
که اگر قوانین الزم در دستور 
کار قرار نگیرد سال ۱۳9۶ را 

از دست داده ایم.
کار  اگرچ��ه  اف��زود:  وی 
فعالی��ت  ی��ک  را  مجل��س 
با  ام��ا  پس��ندیده می بینی��م 
مالیات  نمی ت��وان  جمله  یک 
ب��ر مص��رف را اجرای��ی کرد، 
هرچن��د بن��ده معتق��دم که 
مالیات بر مصرف برای کشور 
بهتر اس��ت، اما در مقام قانون 
نیس��تم و با اضافه کردن یک 
جمله مسئله حل نخواهد شد 
و اگر مجل��س اهتمام ویژه ای 
به این کار دارد بهتر است در 
قالب طرح یا ماده واحده الزام 

و ملزوم الزم را فراهم کند.

شناسایی عامالن کمپین »نخریدن خودروی داخلی«

جنرال موتورز قصد دارد از سال ۲۰۱۸ 
با همکاری لیف��ت، هزاران خودروی برقی 
خودران بولت را در ناوگان های آزمایش��ی 
این ش��رکت تاکس��ی یاب آنالی��ن به کار 
گی��رد. به گزارش ایس��نا، انتظ��ار می رود 
ن��اوگان خودروه��ای بول��ت، بزرگ ترین 
خودرانی  خودروه��ای  آزمایش��ی  ناوگان 
باش��د که تاکنون یک خودروس��از بزرگ 

ایجاد کرده است.
شرکت های خودروس��ازی متعدد اظهار 
کرده اند که قصد دارند س��اخت و آزمایش 
چنی��ن خودروهایی را در حجم باالتر آغاز 

کنند.
ش��رکت وایمو ک��ه زیرمجموعه آلفابت 
اس��ت، در ح��ال حاضر ح��دود ۶۰ نمونه 
اولیه خ��ودروی خودران را در چهار ایالت 

آزمایش می کند.
برق��ی  خ��ودروی  مدل ه��ای  بیش��تر 
ش��ورولت بولت که به امکان��ات اتوماتیک 

مجهز هستند، از سوی شرکت لیفت مورد 
استفاده قرار خواهند گرفت و این شرکت 
آنها را در ناوگان اش��تراک گذاری خودرو 

در ایالت های متعدد به کار خواهد گرفت.
ی��ک منب��ع آگاه ب��ه رویت��رز گف��ت: 
جنرال موتورز فعال قصد ندارد خودروهای 
برق��ی ش��ورولت بول��ت را به مش��تریان 

شخصی بفروشد.
مدیران جنرال موتورز در یک سال اخیر 
اظه��ار کرده اند که قصد دارند خودروهای 
تولی��د  انب��وه  به ص��ورت  را  اتوماتی��ک 
ک��رده و آنه��ا را در ناوگان ه��ای خدمات 
اش��تراک گذاری خ��ودرو اس��تفاده کنند. 
ب��ا این همه مقامات جن��رال موتورز ابعاد 
تولید یا زمان به کارگیری این خودروها را 

فاش نکرده اند.
جن��رال موتورز در بیانی��ه ای اعالم کرد 
که این ش��رکت درب��اره برنامه های عرضه 
فن��اوری یا محص��والت آین��ده، جزییات 

مش��خصی را اعالم نمی کند و پیش از این 
اعالم کرده اس��ت که فناوری خودران این 
ش��رکت زودتر از حد تصور، در یک شبکه 

اشتراک گذاری خودرو عرضه خواهد شد.
ش��رکت خودروس��ازی فورد که رقیب 
داخل��ی جنرال موتورز اس��ت، اعالم کرده 
قصد دارد س��اخت نخس��تین خودروهای 
حوم��ه  در  کارخان��ه ای  در  را  خ��ودران 

دیترویت در اواخر سال ۲۰۲۰ آغاز کند و 
این خودروها در س��ال ۲۰۲۱ وارد ناوگان 
خدمات اش��تراک گذاری خودرو می شوند. 
فیات کرایسلر اتومبیل که رقیب آمریکایی 
دیگر جنرال موتورز است، شمار محدودی 
مینی ون کرایس��لر پاسیفیکا را در اختیار 
وایم��و ق��رار داده ت��ا از آنها برای تس��ت 

خودروهای خودران استفاده کند.

ساخت و آزمایش هزاران بولت برقی خودران جنرال موتورز

گزارش2
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شرکت خودروساز هندوستان موتورز در ازای دریافت 
مبل��غ ۱۲ میلی��ون دالر، امتیاز نام یک��ی از مدل های 
مع��روف خود تحت نام »امپاس��ادور« را ک��ه به معنی 

سفیر است به کمپانی فرانسوی پژو واگذار کرد.
ب��ه گ��زارش خ��ودروکار، خودروی س��فیر، ب��ر پایه 
خودرو های نسل سوم شرکت بریتانیایی موریس موتورز 
ک��ه در س��ال ۱9۵۴ میالدی تولید می ش��د، س��اخته 
ش��ده اس��ت. خودرو های س��فیر در کش��ور هندوستان 

عموم��أ به عنوان تاکس��ی و لیموزین ه��ای دولتی، مورد 
اس��تفاده ق��رار می گرفتند.  س��فیر به مدت ۳۰ س��ال 
یک��ی از پرفروش ترین مدل های خودرو در هندوس��تان 
به ش��مار می آمد و پ��س از آن بود که ش��رکت پژو که 
مدت طوالنی ای منتظر تصاحب بازار هندوستان بود، در 
هندوستان سرمایه گذاری کرد و به نخستین خودرو ساز 
خارجی هندوس��تان تبدیل ش��د. ح��ال خبر ها از خرید 
نام این رقیب س��نتی، توس��ط پژو به مبل��غ ۱۲ میلیون 

 دالر حکایت دارد. در مورد ش��رکت هندوس��تان موتورز
)Hindustan Motors(  بای��د اف��زود که ش��رکت 
خودروس��ازی هندی است که بخش��ی از گروه صنعتی 
س��ی کی بیرال به شمار می آید. این شرکت پیش از ظهور 
شرکت ماروتی سوزوکی، بزرگ ترین شرکت خودروسازی 
هند بود و ش��هرتش به خاطر خودروی مدل سفیر است. 
شرکت هندوس��تان موتورز یکی از سه خودروساز اصلی 

هند است که در سال ۱9۴۲ تاسیس شد.

خرید نام رقیب سنتی توسط پژو
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در آخرین روز بهمن رشت شاهد بارش حدود یک متر برف بود.

دبیرکل جمعیت حامیان انقالب اسالمی 
تاکید ک��رد: سعی��د جلیل��ی، محمدباقر 
قالیب��اف، مهرداد بذرپ��اش، پرویز فتاح و 
محسن رضایی شانس��ی برای پیروزی در 
انتخابات ریاست جمه��وری آتی ندارند و 
رقیب اصل��ی روحانی ف��ردی از نزدیکان 

احمدی نژاد است. 
عل��ی کیهانیان در گفت وگ��و با ایرنا 
اف��زود: با توج��ه به وضعی��ت موجود 
شهرداری تهران و عملکرد آن نس��بت 
به رفع نیازهای مردم و همچنین نحوه 
عمل مدیران شهرداری تهران، نامزدی 
قالیباف با اقبال مردمی مواجه نخواهد 

شد. 

 مدیران شهرداری هنوز برای قالیباف 
شانس قائل هستند

این فعال اصولگرا ادامه داد: این موضوع 
را به مدیران شه��رداری تهران نیز عرض 
ک��ردم و در این ب��اره درخواست مذاکره 
داشتم اما متاسفانه آنها فضای سیاسی را 

برای پیروزی قالیباف مهیا می دانند. 
وی درب��اره احتمال نامزدی رضایی گفت: 
ایشان بارها خود اعالم کرده اند که حضورشان 
در انتخابات بنا بر احس��اس تکلیف و وظیفه 
ب��وده اس��ت. از سوی��ی، باره��ا در انتخابات 
شرک��ت کرده اند و اقبالی ه��م برای انتخاب 
شدن نداشته اند. البته در مصاحبه خود بعد 
از انتخاب��ات سال 92 ه��م گفتند که دیگر 

نامزد نمی ش��وم.  کیهانیان همچنین درباره 
اعالم نامزدی مصطفی میرسلیم افزود: ایشان 
فقط نامزد حزب موتلفه اسالمی است و هنوز 
اجماعی ب��رای حضورش در بین اصولگرایان 

صورت نگرفته است. 

 فضای انتخابات فعال تک قطبی است
دبیرکل جمعیت حامیان انقالب اسالمی با 
اشاره به سرد بودن فضای کش��ور در ارتباط 
با انتخابات 29 اردیبهشت ماه 1396 تاکید 
کرد: عامل اول این است که فضای سیاسی 
فعلی تک قطبی است و در جهت ماندگاری 
روحان��ی ب��رای ی��ک دوره دیگ��ر ریاست 
جمهوری پیش می رود.  کیهانیان اضافه کرد: 

عامل دوم تعدد مدعیان ریاست جمهوری در 
بی��ن اصولگرایان است ک��ه انتخاب یکی از 
آنها توسط مردم را مش��کل کرده است.  وی 
گفت: اما اصلی ترین دلیل گرم نشدن فضای 
انتخابات این است که محورهای اتحاد بین 
جریان های سیاسی اصولگرا مقداری کدر و 
غبارآلود است. تا زمان رحلت آیت اهلل مهدوی 
کن��ی، محور اتح��اد جامعتین ب��ود و غالب 
اصولگرای��ان در آستانه هر انتخاباتی منتظر 
تصمی��م جامعتین بودن��د.  کیهانیان ادامه 
داد: ب��ا وفات آیت اهلل مه��دوی کنی جامعه 
روحانی��ت مبارز کش��ور و مجمع مدرسین 
حوزه علمیه نتوانست انسجام خود را حفظ 

کند که نتیجه آن انتخابات 94 شد. 

دادستان کل کش��ور با اشاره به اعتصاب 
غذاهای صورت گرفته در زندان، گفت: نمونه 
این حرکت را در چند روز اخیر دیدیم. این 
موضوع از خارج کش��ور به برخی جریانات 
سیاس��ی خ��ط داده ش��ده و می گویند که 
پایت که ب��ه زندان رسید ش��روع کن و ما 
ا ز شما حمایت می کنیم. آن وقت خبر این 
اعتصاب ها به شبکه های اجتماعی و خارج از 
کش��ور می رود که فشاری علیه قوه قضاییه 
بشود.  حجت االسالم محمدجعفر منتظری 
در بخ��ش دیگ��ر سخنان خود ب��ا اشاره به 
اعتصاب غذای برخ��ی متهمان در زندان ها 
گفت: این افراد از این طریق شروع به مظلوم 
نمایی می کنن��د و حتی وقتی حال شان بد 
می شود اجازه تزریق سرم هم نمی دهند. اما 

باید بدانند که اگ��ر هم از زیر تیغ عدالت و 
دادگ��اه هم عبور کنند از محضر عدل الهی 

و نفرین بزرگان و اوتاد نمی توانند بگذرند. 
دادستان کل کش��ور در ادامه با تاکید بر 
اینکه »باید قدر نعمت امنیت را در کش��ور 
خود بدانیم« بزرگ ترین وظیفه دادستان ها 
را ایج��اد امنی��ت در شهره��ا و در سط��ح 
استان ه��ا برشم��رد و گفت: امنیت کش��ور 
محصول زحم��ات بخش های مختلف است 
و اگر می خواهی��م بدانیم امنیت یعنی چه، 
کافی است نگاهی ب��ه بیرون مرزهای خود 
بیندازی��م و اوضاع را در عراق، افغانس��تان، 

ترکیه، سوریه، لبنان و یمن ببینیم. 
او ب��ا اشاره به اینکه دشمن به سختی در 
تالش است ک��ه امنیت کش��ور را در ابعاد 

مختلف از بین ببرد ب��ه تالش های دشمن 
در زمینه تبدیل فضای مجازی به جهنمی 
سوزان ب��رای خانواده ها و جوانان اشاره کرد 
و افزود: اگ��ر فضای مجازی را سالم سازی و 
هدایت نکنیم آسیب های فراوانی به ساحت 
امنیت خانواده ه��ا و جامعه اسالمی ما وارد 
می کند و بنده وظیفه خود می دانم حس��ب 
اطالعاتی که دارم از هر تریبونی برای هشدار 

دادن در این زمینه استفاده کنم. 
او افزود: همه مشکالت هم واقعا به تحریم 
ربط ندارد. بخشی از این مشکالت به خاطر 
سیاست های غلط و مدیریت های نامناسب 
اس��ت که باید جل��وی آن گرفته شود. باید 
دادستان ه��ای مراکز است��ان بروند و دنبال 

کنند این مسائل را و پاسخ بخواهند. 

براس��اس گزارش دادستانی کل کش��ور، 
منتظ��ری تاکید ک��رد: از دادستان محترم 
مرک��ز است��ان و مدیر کل دادگس��تری و 
استان��دار محت��رم می خواهم که مس��ائل 
مربوط به بخش صنع��ت استان مرکزی را 
پیگیری کنن��د و در تهران هم بنده هرجا 
نی��از است پیگیری خواه��م کرد و معاونت 
اقتصادی دادستان��ی کل نیز پیگیر خواهد 
بود که این مش��کالت رفع شود.  دادستان 
کل کش��ور در پای��ان از زحم��ات محم��د 
حس��ینی طاه��ری، دادست��ان سابق اراک 
تقدیر و عباس قاسمی را به عنوان دادستان 
جدی��د اراک معرفی ک��رد. دادستان سابق 
اراک نی��ز به عن��وان قائم مق��ام رئیس کل 

دادگستری استان مرکزی معرفی شد. 

دبیرکل جمعیت حامیان انقالب اسالمی: 
جلیلی، قالیباف و بذرپاش شانسی در انتخابات ندارند

آنها که اعتصاب غذا می کنند از خارج خط می گیرند

تعرض به صندوق تامین اجتماعی مشکل امنیتی در کشور ایجاد می کند

هیچ کس اجازه برداشت از صندوق ها را ندارد

نامه مطهری به دادستان تهران

تصمیم ملی نبایدخالف قانون اساسی باشد

عض��و شورای شهر تهران گفت: نگران آن هس��تیم که 
تعرض به صندوق تامین اجتماعی در آینده نزدیک مسائل 

امنیتی در کشور ایجاد کند. 
رحم��ت اهلل حافظ��ی در خصوص چش��م داشت وزارت 
بهداشت به صن��دوق تامین اجتماعی برای برطرف کردن 
مش��کالت مالی طرح تحول سالمت به ایلنا، گفت: کشور 
به ط��رح تحول سالم��ت احتی��اج دارد و اجرایی کردن 
این ط��رح یکی از نیازهای جامعه محس��وب می شود اما 
متأسفانه مس��ئوالن وزارت بهداشت بدون برنامه ریزی و 

زیربناسازی شروع به اجرایی کردن این طرح کردند. 
وی ب��ا بیان اینکه تامین منابع ای��ن طرح کار ساده ای 
نیس��ت، خاطرنش��ان کرد: اگر منابع مالی طرح تحول در 
سال آین��ده به دست  آید نباید ای��ن موضوع را حل شده 

دانس��ت. ما در سال های آینده همچنان با همین مشکل 
دست به گریبان هس��تیم و تامین منابع مالی برای دولت 

و مجلس سخت خواهد بود. 
رئیس کمیس��یون سالمت ش��ورای شهر تهران در این 
خص��وص ادام��ه داد: به نظ��ر می رس��د وزارت بهداشت 
ب��رای اجرایی کردن این طرح ب��ا متخصصان و همچنین 

انجمن های پزشکی مشاوره نکرده است. 
وی ب��ا طرح ای��ن سوال که چرا هر بیم��اری  به صورت 
جداگانه پروتکل ندارد، گفت: این طرح می توانس��ت با به 
وجود آوردن تعامل بی��ن وزارت بهداشت و سازمان های 

بیمه ای بسیار موفق تر و کارآمدتر انجام شود. 
حافظ��ی به هزینه های غیرضروری ط��رح تحول اشاره 
ک��رد و افزود: 50درصد هزینه هایی که صرف طرح تحول 

سالم��ت می شود غیرضروری است و این نش��ان می دهد 
برای آن به درستی برنامه ریزی نشده است که این موضوع 
می تواند در آینده کش��ور را دچار وضعیت نامناسبی کند.  
عض��و شورای شهر تهران با اشاره به چش��م داشت وزارت 
بهداش��ت به منابع مال��ی تامین اجتماع��ی گفت: وزارت 
بهداشت می خواهد با دست درازی به منابع مالی مشکالت 
ط��رح تحول را حل کند اما باید ب��ه این نکته اشاره کرد 
که هیچ کس اجازه برداش��ت از صندوق ها را ندارد.  وی 
گفت: به نظ��ر می رسد وزارت بهداشت می خواهد پس از 
اشتباهی که در مورد طرح تحول مرتکب شده است حاال 
دومین اشتباه خود را انجام دهد. ما نگران آن هستیم که 
تعرض به صندوق تامین اجتماعی در آینده نزدیک مسائل 

امنیتی در کشور ایجاد کند. 

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در نامه ای به دادستان 
ته��ران اظهارات اخیر وی درباره حصر را خالف اصل آزادی 

بیان دانست. 
به گزارش ایس��نا، در نامه علی مطه��ری، نماینده تهران 

خطاب به دادستان تهران آمده است: 
 »جناب آقای جعفری دولت آبادی؛ دادستان محترم تهران

با اهدای سالم، اخیرا فرموده اید »حصر یک تصمیم ملی 
است و بس��یاری از دستگاه های ذی ص��الح در این تصمیم 
دخالت داشته اند لذا برخی افراد نمی توانند بگویند که حصر 
را قب��ول ندارند و چنین اظهاراتی فاق��د مبناست زیرا این 

مسئله مربوط به مصالح ملی و کالن کشور است«. 
به عرض می رساند اوال تصمیم ملی در جایی است که رأی 
مستقیم مردم یا رأی نمایندگان ملت در کار باشد؛ در حالی 
که چنین چیزی در میان نبوده است. ثانیا تصمیم ملی نباید 
خ��الف قانون اساسی باشد، ح��ال آنکه حصر خانگی بدون 
حک��م قضایی خالف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون 
اساسی است. ثالثا به فرض محال که حصر یک تصمیم ملی 
باشد؛ چرا برخی افراد نباید بگویند که حصر را قبول ندارند؟ 
مگر اظهار نظر ممنوع است؟ اگر ممنوع است، با فصل سوم 
و اص��ل 1۷5 قانون اساسی که ب��ر آزادی بیان تاکید کرده 

است چه می کنید؟ 
اگ��ر بناس��ت به نام مصال��ح ملی و کالن کش��ور افراد را 
بدون محاکمه و شنی��دن دفاعیات آنها مجازات کنیم پس 
تکلی��ف عدالت که از آرمان های اصلی انقالب اسالمی است 
چ��ه می شود؟ به جای این توجیه��ات، عدالت را اجرا کنید 
و انص��اف بورزید. اگر قرار بر توب��ه و عذرخواهی است همه 
طرف ه��ای فتنه ۸۸ باید چنین کنند و اگر قرار بر محاکمه 
است همه طرف ها باید به طور همزمان در دادگاه صالح علنی 
محاکمه شوند هرچند سنگینی اتهام های آنها یکسان نیست. 

برای شما آرزوی توفیق الهی دارم.«

مجید محتشمی، دبیر کل حزب آزادی، روحانی را پیروز 
انتخابات ریاست جمهوری 96 دانست و گفت: اصولگرایان 
بهتر است این دور انتخابات ریاست جمهوری را رها کرده 

و به فکر انتخابات سال 1400 باشند. 
او از اجم��اع اح��زاب اصالح طل��ب بر نام��زدی روحانی 
سخن گفت و اظه��ار داشت: ممکن است برخی هم برای 
گمانه زنی ها و به احتمال زیاد گرفتن سهمی در انتخابات 
ثبت ن��ام کنند، با این حال اگر اتف��اق خاصی پیش نیاید 
وی هم اجم��اع اصالح طلبان را خواهد داشت و هم پیروز 

میدان خواهد بود. 
وی همچنی��ن در پاس��خ به این سوال ک��ه آیا از طیف 
اصولگ��را چهره های ه��م وزن روحان��ی در انتخابات آتی 
خواهن��د بود،  گفت: نامزده��ای اصولگراها از نظر سابقه و 

قدمت هم وزن نیس��تند و به نظر می رس��د آقای روحانی 
جلوت��ر است.  دبیر کل حزب آزادی ادامه داد: اصولگرایان 
ف��ردی را معرفی کنند که حریف اصل��ی روحانی نباشد، 
آنه��ا دوره دوازدهم را رها کرده و ب��ه حاشیه بروند و اگر 

می خواهند اقدامی کنند برای انتخابات 1400 باشد. 
وی اف��زود: آحاد مردم و افک��ار عمومی از آقای روحانی 
حمای��ت می کنند و برنده نهای��ی وی خواهد بود. به آقای 
روحانی ه��م توصیه می کنیم با توجه به اینکه در انتخاب 
وزرا و دستی��اران و معاون��ان خود بیش��تر از یک حزب و 
جن��اح استفاده کرد در دوره بعد در انتخاب افراد بازنگری 
کن��د تا بتواند تا سال 1400 کش��ور را از آواری که دولت 
قبل بر سر م��ردم فرود آورد، نجات دهد و سمت و سوی 
ارتقا و تحول را در اقدامات دولت دوازدهم شاهد باشیم. 

محتشمی: اصولگرایان به فکر انتخابات 1400 باشند

  با ممانعت از سخنرانی غالمحسین 
کرباس�چی دبیرکل حزب کارگزاران 
س�ازندگی در نوش�هر، مراسم چهلم 
آی�ت اهلل هاشمی رفس�نجانی در این 
ش�هر لغو ش�د.  ب�ه گ�زارش ایلنا، با 
فشارهای یکی از روحانیون سرشناس 
ش�هر و عدم موافقت هیأت امنای دو 
مس�جد در این شهرستان سخنرانی 
کرباس�چی و مراس�م چهلم آیت اهلل 

هاشمی در نوشهر لغو شد. 

محمدجواد ظریف در گفت وگو با سی ان ان، برجام را بهترین توافقنامه ممکن، 
توصیف کرد و گفت: ش�اید همه طرف ها به صورت مطلق از توافقنامه رضایت 

نداشته باشند اما این توافقنامه بهترین توافقنامه ممکن بود. 

تیتر اخبار

اسماعی��ل نجار، رئی��س ستاد مدیریت بح��ران وزارت 
کش��ور گفت: برای کم��ک به آسیب دیدگ��ان از سیل در 
نق��اط روستایی و شهری مبلغ 20 ت��ا 30 میلیون تومان 
تس��هیالت ارزان قیم��ت و مبالغ 5 ت��ا 6 میلیون تومانی 

کمک بالعوض پرداخت می شود. 
وی گفت: پرداخت تسهیالت و کمک به خسارت دیدگان 
متناسب با میزان تخریب واحدهای مس��کونی محاسبه و 
مطاب��ق ارزیابی ه��ا انجام می ش��ود. گاه��ی برآوردهایی 
می ش��ود که  انگار می خواهند با آن کل مش��کالت را حل 
کنند، ام��ا دولت به این صورت پیش بین��ی کرده که  اگر 
ی��ک ساختمانی روستایی به ش��کل کامل تخریب شده و 

نیاز ب��ه بازسازی دارد مبلغ 20میلیون تومان تس��هیالت 
ب��ه عالوه 5میلیون تومان کمک بالعوض، اختصاص دهد. 
در م��ورد ساختمان های شهری نیز پرداخت خس��ارت به 
میزان 30میلیون تومان تسهیالت بانکی و 6میلیون کمک 

بالعوض پیش بینی شده است. 
رئی��س ستاد مدیریت بحران یادآور شد: بنیاد مس��کن 
متول��ی این قضیه اس��ت و ما نیز در ست��اد بحران طبق 
ارزیاب��ی، سعی می کنیم نظرات فرمان��داران و استانداران 
را تامی��ن کنی��م. وام های تعمیراتی نیز ب��رای این کار در 
نظر گرفته خواهد شد و در جلس��ه استانداری درباره این 

موضوع تصمیم گیری و به دولت منعکس می شود. 

پرداخت تسهیالت 20 تا 30 میلیونی برای سیل زدگان

  محم�د فریدی، سرپرس�ت اداره 

شهرس�تان  محیط زیس�ت  حفاظت 
فیروزکوه از کش�ف محموله قاچاق 
گوشت گراز وحشی توسط ماموران 
ب�ا  محیط زیس�ت  حفاظ�ت  ی�گان 
همکاری مام�وران نیروی انتظامی و 
پلی�س راهور شهرس�تان خبر داد و 
گفت: مشخص شد که یک خودروی 
عب�وری حام�ل الش�ه 10رأس گراز 
ب�رای فروش در ب�ازار ته�ران بوده 

است. 

حسین درویشی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بوشهر گفت: در عملیات 
هوایی امداد رس�انی به س�یل زدگان حاش�یه رودخانه مند شهرس�تان دشتی 

دامدارانی که در محاصره سیل قرار گرفته بودند با بالگرد نجات پیدا کردند. 

تیتر اخبار

احمد مس��جد جامعی، عضو ش��ورای شهر تهران گفت: 
فاصل��ه بین تاالر وحدت و تئاتر شهر ب��ه پیاده راه هنر و 

فرهنگ تبدیل شود. 
او اف��زود: در ف��از اول ک��ه اعتباراتش در س��ال جدید 
پیش بین��ی شده، شاهد ایج��اد باغ راه یا پی��اده راه هنری 
درست روبه روی پیش��خوان تاالر وحدت خواهیم بود و از 
آنج��ا که ت��ردد در این خیابان فرعی ک��م است، از لحاظ 
ترافیکی مش��کلی نخواهیم داشت. این پیاده راه با رویکرد 

هنرهای نمایشی و موسیقی ایجاد خواهد شد و امیدواریم 
بتوانیم با حذف فضاهای مزاحم از جمله پمپ بنزین کاری 
کنیم ت��ا این فض��ای منتخب شهری ب��ه خیابان انقالب 

متصل و فاصله گذاری معنایی مناسبی ایجاد شود. 
او اف��زود که ایجاد پیاده راه هنر نخس��تین  بار در برنامه 
چهارم توسط دولت اصالح��ات و زمانی که به عنوان وزیر 
فرهنگ فعالیت می کرد مطرح شد و زمانی که در شورای 

شهر حضور داشت نیز به تصویب رسید. 

طرح تبدیل فاصله تاالر وحدت و تئاتر شهر به پیاده راه هنر

ورگاس،  رودریگ�ز  خواکی�ن    
نویسنده اس�پانیایی با تاکید بر لزوم 
راه ان�دازی دپارتم�ان زب�ان و ادبیات 
فارس�ی در اسپانیا، حمایت های مالی 
و معن�وی وزارت ارش�اد ای�ران را در 
این باره خواس�تار ش�د.  او که حدود 
12کت�اب ایران�ی را ب�ه اس�پانیایی 
ترجمه ک�رده اس�ت، با بی�ان اینکه 
در بیش�تر کش�ورهای اروپایی نظیر 
فرانس�ه از تاس�یس دپارتم�ان زبان 
و ادبیات فارس�ی س�ال ها می گذرد، 
ابراز امیدواری می کند در اسپانیا نیز 
این دپارتمان ب�ا حمایت های مادی و 
معنوی ایران راه اندازی شود تا ترجمه 
آثار بزرگان ایرانی بیش�ترمورد توجه 

قرار گیرد. 

9 فیلم از فیلم های دیده نشده سهراب شهید ثالث که در آلمان ساخته شده 
اس�ت، از دیروز در س�الن س�ینماتک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش 

گذاشته شد. 

تیتر اخبار

محم��د خرمگاه، مربی استق��الل شرایط بازی استقالل 
را براب��ر االهلی سخت اعالم می کن��د. او می گوید االهلی 
حریفی سخت تر از الس��د برای آنها است.  مربی استقالل 
در خص��وص برد این تی��م برابر ذوب آه��ن اظهار داشت: 
خوشبختان��ه به نتیج��ه خوبی رسیدیم و توانس��تیم تیم 
خ��وب ذوب آهن را ببریم. راه سخت��ی در پیش داریم اما 
بازیکن��ان با انگیزه و ه��واداران خوبی داریم که می توانیم 
ب��ا آنها از این مس��یر سخت عبور کنی��م.  وی در ارتباط 
با بازی ای��ن تیم برابر االهلی گفت: ب��ازی خیلی سختی 
داریم. االهلی حریف خطرناک تری برای ما است. این تیم 

خطرناک تر از السد است و ما می دانیم کار خیلی دشواری 
برابر حریف خود داریم. اگر الس��د ژاوی را به عنوان ستاره 
خود داش��ت، االهلی چند بازیکن خیلی آماده دارد که ما 

برای کنترل آنها کار خیلی سختی در پیش داریم. 
وی در ادامه با اع��الم رضایت از شرایط استقالل گفت: 
خوشبختان��ه شرایط خوبی داریم و با انگیزه باال به مصاف 
االهلی می رویم. درست است که فش��ار بازی ها کارمان را 
سخت کرده اما این دلیل نمی شود که برای کس��ب امتیاز 
برنام��ه نداشته باشی��م. تمام تالش م��ان را می کنیم تا با 

دست پر برگردیم. 

االهلی فقط ژاوی ندارد اما قدرتمند است

  تی�م والیبال س�احلی روس�یه با 
پی�روزی در دی�دار رده بن�دی ت�ور 
جهانی عنوان سومی این رقابت ها را 

به دست آورد. 
ای�ن تی�م روس�یه س�ال پی�ش در 
نخستین دوره تور جهانی در جزیره 
کی�ش نایب قهرمان ش�ده ب�ود، اما 

امسال به مقام سومی دست یافت. 
علیرضا منصوریان، سرمربی استقالل به دلیل مشکل مالیاتی دیروز از سفر با 

استقاللی ها بازماند. او امروز به امارات می رود.

تیتر اخبار
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مشکالت مشتری های خود را 
بیابید  )51(

همواره بس��یاری از محص��والت و خدم��ات به این 
منظور ارائه می ش��وند ت��ا زندگی اف��راد را تحت تأثیر 
قرار داده و آن را آس��ان تر کنند. با ای��ن حال برخی از 
موارد نیز یافت می ش��ود که اگرچه چندان خوشایند 
افراد نیس��تند، اما برای زندگی آن��ان کاماًل ضروری و 
الزم هستند. مثال بارز این امر بیمه عمر است. در این 
طرح افراد با پرداخت مبلغی به صورت ماهانه یا ساالنه 
تحت عنوان حق بیمه، عالوه بر تأمین منابع الزم برای 
تش��کیل س��رمایه ای در آینده برای خود، از امکانات 
پوش��ش های بیمه نیز برخوردار خواهند شد. این نوع 
بیمه در حال حاضر به عل��ت ویژگی هایی که دارد، به 
یکی از پرطرفدارترین ها در این زمینه تبدیل شده است 
که روز به روز به تعداد افرادی که تحت پوشش این بیمه 
قرار می گیرند، افزوده می شود. اگرچه فرد ممکن است 
در همان لحظه از پولی که می دهد استفاده نکند و این 
امر باعث ش��ود تا فکر کند کار بیهوده ای را دارد انجام 
می دهد، اما این اقدام باعث خواهد ش��د از مش��کالت 
زندگی آنان کاسته ش��ود و در صورت وقوع حادثه ای 

بهتر بتوانند با آن کنار بیایند و دچار بحران نشوند. 
این ام��ر کامال مش��خص اس��ت که هر ش��رکتی 
مش��تریان خود را دارد و ممکن اس��ت آنان نیازهای 
متفاوتی داش��ته باش��ند که با نیاز ها و خواسته های 
مشتریان سایر ش��رکت ها )حتی ش��رکت های فعال 
در همان حوزه(کامال متمایز باش��د. به همین خاطر 
کپی برداری از طرح های سایر شرکت ها برای کاهش 
مش��کالت مش��تریان و افزایش رضایت من��دی آنها 
اقدامی هوش��یارانه محس��وب نمی ش��ود. باید توجه 
داشته باشید که در این ش��رایط ممکن است تمامی 
اقدامات تان بیهوده و بی ثمر باش��د و به نتایج مدنظر 
منتج نش��ود. به همین خاطر الزم اس��ت همواره در 
این کار خالقیت ها و شیوه کاری خاص خود را داشته 

باشید. 
ایده

اگرچه بسیاری از شرکت ها تمرکز خود را روی ارائه 
خدماتی گذاش��ته اند که به نوعی برای مشتری جذاب 
است و در ثانیه می توانند تأثیر آن را ببینند، اما آیا این 
کار به نفع مشتری اس��ت و باعث می شود تا مشکالت 

آینده و احتمالی آنها رفع شود؟ 
بدون شک چنین نیست و این دسته از شرکت ها تنها 
به دنبال انجام کاری هستند که مورد توجه قرار بگیرد، 
درحالی که یک شرکت موفق باید به نحوی عمل کند 
که آینده نگر باشد. برای مثال ممکن است برای یک فرد 
خردسال خریدن یک اس��باب بازی جذابیت به مراتب 
بیشتری نسبت به باز کردن یک حساب پس انداز داشته 
باش��د. با این حال اگر والدین به فکر آینده وی هستند 
الزم است تا به فکر آینده وی باشند تا از مشکالت آتی 
وی کاسته شده و در آینده با مشکالت کمتری مواجه 
شوند. در امر بازاریابی و کسب و کار نیز یک شرکت باید 
نوع خدمت رسانی خود را به نحوی سازماندهی کند که 
مرتبط با محصولی باشد که به فروش می رساند. برای 
مثال یک ش��رکت می تواند قرعه کشی های بسیاری را 
انجام دهد تا بدین شکل افراد را ترغیب به خرید کند. 

البته ای��ن امر برای خری��داران جذاب اس��ت، اما با 
نگاهی دقیق خواهید فهمید که ای��ن اقدام در نهایت 
به نفع آن دس��ته از افراد خواهد بود که جایزه به آنان 
تعلق می گیرد و برای باقی افراد عمال این اقدام سودی 
ندارد. با این حال اگر تمام هزین��ه را صرف برای مثال 
گارانتی دار کردن محصول خود کنید ضمن اینکه کاری 
را انجام داده اید که همه مشتریان از فواید آن بهره مند 
می شوند، می توانید کالس کاری خود را به مراتب باال 

ببرید و در بازار رقابتی به شیوه ای متمایز عمل کنید.
 برای مث��ال می توانید به جای اه��دای جوایز روزانه 
به مشتریانی که از ش��ما خرید می کنند، همان هرینه 
را صرف تهیه و چاپ کاتالوگ هایی کنید که به بهترین 

شیوه محصوالت شما را معرفی می کند.
در واقع اقدام غلط بسیاری از شرکت ها این است که 
فکر می کنند باید حتما به شیوه سایرین عمل کنند. در 
بازار حال حاضر شرکتی می تواند به سرعت رشد کند 
که خالقیت کاری داشته باشد، زیرا طرح های تکراری 
را سایر شرکت ها نیز ممکن است بهتر از شما هم انجام 
دهند و به همین خاطر نباید همواره مقلد و کپی بردار 

طرح های سایرین باشید.
 

آنچه در عمل باید انجام دهید
ممکن است در شناسایی مش��کالت مشتریان خود 
با مش��کل مواجه باشید. تحت این ش��رایط می توانید 
به طور غیر مس��تقیم شرایطی را مهیا س��ازید که آنان 
خود دغدغه های ش��ان را در مواجهه ب��ا محصول بیان 
کنند. با این کار شما می توانید به جمع بندی در رابطه با 

رایج ترین مشکالت آنها دست پیدا کنید. 
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ایده های طالیی

ثابت بودن دوربین
ایمان یاری، طراح گرافیک و موش��ن دیزاینر 
درمورد کیفیت اجرایی موشن گرافیک و تناسب 
محتوای کار با اجرای آن گفت: از نظر کیفی کار 
خوش س��اخت و خوبی اس��ت و انتخاب رنگ ها، 
فرم ها و اجرای حرکات درس��ت و بجاس��ت و از 
لحاظ فنی هم به خوبی اجرا ش��ده اس��ت. تنها 
مسئله ای که ابتدا به چش��م می آید ثابت بودن 
دوربین اس��ت که می توان آن را به عنوان سبک 
کار در نظر گرفت که به نظر من حرکت دوربین 
می توانست به پویایی و جذابیت کار، مخصوصا در 

اتصال پالن ها به هم کمک کند. 
این کار در حوزه »اینفو موشن« قرار می گیرد، 
وظیفه اطالع رسانی را به خوبی انجام می دهد و 
س��عی دارد با انتخاب المان ها و حرکات جذاب 
مخاط��ب را پ��ای آگه��ی بنش��اند و یک متن 
توضیحی شاید خسته کننده را به خورد مخاطب 
بدهد که تا حد زیادی هم در این مس��ئله موفق 
ش��ده است. البته نقدهایی هم به کار وارد است، 
به عنوان مث��ال می توان در انتخ��اب المان های 
تصویری کمی بیش��تر دقت کرد و موضوع های 
مرتبط تری را برای رس��اندن پیام استفاده کرد. 
نقدی که در این زمینه به کار وارد است تکراری 
شدن برخی تصاویر و حرکات، مثال استفاده مکرر 
از فرم و حرکت یکسان ساختمان ها و همچنین 
در جاهایی اس��تفاده از المان های دور از موضوع 
مثل توربین بادی برای کش��اورزی است. تجربه 
شخصی من می گوید در این مورد این مشکالت 
ناش��ی از کمبود زمان اجراست. ضمنا در کاری 
ک��ه در مورد فضای دیجیت��ال، وب و تکنولوژی 
صحبت می کند ما کمتر المان های آش��نای این 
موضوع��ات را به ص��ورت کارب��ردی می بینیم و 

مزیت های آن صرفا در نریشن گفته می شود. 
مجموعا در مقایسه با آگهی های موشن گرافیکی 
که این روزها شاهد آنها هستیم از نظر ساخت و 
پرداخت در رده باالیی جدول قرار می گیرد و به 
نظر می رسد رسالت خود را انجام داده است. باید 

به تیم اجرایی در این زمینه تبریک گفت. 

عوامل مختلفی در موفقیت این سبک 
آگهی دخیل است

 ی��اری در مورد موفقیت این ش��یوه کار برای 
جذب مخاطب گفت: عوامل مختلفی در موفقیت 
این سبک آگهی دخیل است و تاثیرگذاری آن را 
می شود از چند نظر بررسی کرد. از لحاظ فرم با 
یک فضای فانتزی روبه رو هستیم که سعی دارد 
پیامی جدی را منتقل کند، اینکه از خش��کی و 
خس��ته کننده بودن پیام کم می کند و ما را وادار 
می کن��د تا انته��ای آگهی را ببینیم و بش��نویم 
نکته خوب قضیه اس��ت، ولی اینکه اس��تفاده از 
این س��بک برای مخاطبانی که در حوزه صنعت 
کش��اورزی فعالیت می کنند چقدر جذاب است 

باید منتظر ماند و بازخورد را دید. 
از نظر تایم کار، از حد یک آگهی معمول بیشتر 
است که البته طبیعت اینفوموشن هم همین را 
ایجاب می کند. این موضوع نشان می دهد آگهی 
برای استفاده در ش��بکه های اجتماعی و فضای 
مجازی ساخته شده است. استفاده از آن بیشتر 
می تواند در زمینه اطالع رسانی به مخاطبی باشد 
که به دنبال همین اطالعات است. درواقع چون 
فاکتورهای وایرال شدن در شبکه های اجتماعی 

را ندارد و احتماال قصد تولیدکنندگان هم همین 
بوده اس��ت، می توان گفت اگر در جایی استفاده 
ش��ود که مخاطب مستقیم خودش حضور دارد، 
مطمئنا خیل��ی جذاب تر از خوان��دن یک متن 
بلن��د باالی توضیحی در م��ورد خدمات در یک 

وب سایت است. 
موشن گرافیک امکان خوبی برای رساندن 

پیام در فضای مجازی است
 او درباره چگونگی نقش تبلیغات در کس��ب 
وکار های��ی از ای��ن دس��ت که فض��ای آنالین و 
اطالع رس��انی اینترنتی دارد گف��ت: از نظر من 
برای هر کسب و کاری با هر سبک و سیاقی باید 

س��راغ تبلیغات رفت. این یک انتخاب ناگزیر 
برای صاحبان صنایع و خدمات اس��ت. نقش 
تبلیغات در رقابت فش��رده  تجاری این روزها 
پررنگ تر هم شده است. هم کسب و کارهای 
محلی و مبتنی بر فضای فیزیکی و س��نتی 
نیاز به تبلیغ دارند، هم کسب و کارهای مبتنی 
بر فضای مجازی. فقط نکته اینجاس��ت که 
برای هرکدام باید به سراغ مدیا، ژانر و رسانه 
درست برویم. موش��ن گرافیک امکان خوبی 
برای رساندن پیام در فضای مجازی است، به 

شرط اینکه با در نظر گرفتن مخاطب، در سبک 
مناسب ساخته و در جای درست پخش شود. 

معرفی خدمات و مزیت های تجارت 
الکترونیک نسبت به بازار سنتی 

علیرض��ا بنی جان��ی، سرپرس��ت ایده پردازی 
کانون تبلیغاتی آنی بی��ن درباره ایده کار گفت:  
در واقع باید بگویم روند شکل گیری و تولید این 
کار با س��ختی و پیچیدگی خاصی همراه نبود و 
مطابق با مراحل همیش��گی آثار تولید  شده در 
کانون تبلیغاتی آنی بین پیش رفت. ما درخواستی 
مبنی بر تولید یک تیزر موشن گرافیک از سوی 
مرکز تجارت و بانک اطالعاتی صنعت کشاورزی 

ای��ران دریافت کردیم ت��ا از طریق آن به معرفی 
خدمات و مزیت های تجارت الکترونیک نس��بت 
به بازار س��نتی بپردازیم. خوش��بختانه دست ما 
برای ایده پردازی و اجرای آن چیزی که در ذهن 
داش��تیم باز گذاشته ش��ده بود و ما این فرصت 
را داشتیم تا س��بک ها و تکنیک های گوناگونی 
را برای س��اخت آن در نظر بگیریم. با آگاهی به 
این نکته که مخاطبان این ویدئو، غالبا از افرادی 
هس��تند که تاکنون در بازارهای سنتی فعالیت 
داشته اند، خواسته ما این بود که اثر جذابی خلق 
کنیم که ضمن برخورداری از زیبایی های بصری، 
فضای آشنای بازار را نیز برای آنها تداعی کند و 

با ایجاد حس اعتماد به یک سازمان معتبر، آن را 
به حضور در دنیای دیجیتال امروزی ترغیب کند. 
تالش کردیم با بررس��ی جوانب مختلف مطالبی 
که باید به بیننده انتقال داده می ش��د، ایده های 
متنوعی را برای قالب کلی تیزر مطرح کنیم و در 
نهایت تصمیم گرفتیم داستان اصلی سناریو را با 
بیان ویژگی های بازار، مزیت ها و محدودیت های 
بازارهای سنتی و امتیازات بازارهای مجازی برای 

مخاطب تعریف کنیم. 
پتانسیل مناسب برای پیاده کردن 

ایده های سناریو
 وی درب��اره دلیل انتخاب موش��ن گرافیک 
س��ه بعدی فانتزی برای ای��ن کار گفت: بعد از 

تهیه چارچوب اصلی س��ناریو، وقت آن بود تا 
چال��ش جدیدی را در تولی��د اثر تجربه کنیم. 
طی صحبت هایی که با همکاران مان داش��تیم، 
به ای��ن نتیجه رس��یدیم که موش��ن گرافیک 
س��ه بعدی می تواند پتانس��یل مناس��بی برای 
پیاده کردن ایده های سناریو داشته باشد. این 
تکنیک، در فضای تبلیغاتی کش��ور کمتر دیده 
ش��ده بود و البته افراد کمی هم در این عرصه 
فعالیت داش��تند. به همین خاطر طی جلساتی 
که با تیم خوش ذوق بخش گرافیک  داش��تیم، 
بر س��ر ای��ن موض��وع هم نظر بودی��م که این 
پروژه می تواند س��رآغاز خوبی برای یک تجربه 
نو باش��د. س��عی ما بر این بود تا با خلق 
فضای��ی فانتزی و تا ح��دودی مینیمال، 
حواس مخاطب را در یک مستطیل واحد 
متمرک��ز نگه داری��م و از تغییر فضاهای 
ناگهانی اجتناب کنیم. در ذهن، موقعیتی 
ایزومتریک را تصور کردیم و استوری برد 
را مطاب��ق با این ایده پیش بردیم. تمامی 
مولفه های سناریو، اعم از شهر و خیابان، 
فروشگاه ها و صفحه های مرورگر اینترنت 
در فضایی خاص ترسیم شدند که به این 
ترتی��ب ماهی��ت این تیزر ش��کل کنونی خود 
را به دس��ت آورد. خوش��بختانه ای��ن اثر، طی 
مدت کوتاهی که از پخش آن س��پری ش��ده، 
بازخوردهای خوب و مثبتی از سوی مخاطبان 
و کارشناس��ان داش��ته که این دلیل��ی بر این 
حقیقت اس��ت ک��ه به رغم مش��کالت فراگیر 
اقتصادی در کش��ور، همچنان ب��ازار تبلیغات 
ایران از دیدگاه ه��ای نوآورانه و ایده های بدیع 

استقبال می کند. 
موشن گرافیک ها برای رسانه تلویزیون 

به تدریج در حال شکل گیری است 
بنی جانی در مورد موفقیت این ش��یوه کار 
ب��رای جذب مخاطب گفت: ام��روزه و با وجود 

گس��تردگی ش��بکه های اجتماعی و فضاهای 
مج��ازی، تبلیغ��ات چندرس��انه ای در ایران را 
می توان به دو دس��ته کلی تقس��یم بندی کرد. 
دسته نخست، گروهی از آثار تبلیغاتی هستند 
ک��ه از تلویزی��ون و رس��انه های مل��ی پخش 
می ش��وند. ای��ن  تبلیغات با وج��ود تنوعی که 
در موض��وع و تکنیک اجرا دارن��د، غالبا برای 
مخاط��ب عام تلویزیونی س��اخته می ش��وند و 
به دلی��ل گس��تردگی فوق العاده زی��اد دامنه 
مخاطب��ان تلویزی��ون ایران، س��اده فهم بودن، 
روایت غیرپیچیده و نزدیکی به تجربه شخصی 

مخاطب جزو ویژگی های آنهاست.
 اما دسته دوم، تبلیغاتی هستند که مخاطب 
نس��بتا تحصیلکرده ت��ر یا قش��ر خاص تری از 
مخاطبان را نش��انه رفت��ه و می تواند با آزادی 
عمل بیشتری نسبت به تلویزیون از تکنیک ها 
و روایت ه��ای نوآورانه اس��تفاده کند. به گمان 
من، فضای موش��ن گرافیک سه بعدی، به دلیل 
ویژگی ه��ای کمتردیده ش��ده خ��ود در ح��ال 
حاضر، ش��اید چندان م��ورد اقب��ال مخاطب 

تلویزیونی قرار نگیرد. 
فک��ر می کن��م بهتر باش��د در ابت��دای راه، 
امتحان خود را در فضاهای مجازی پس بدهد 
و پس از مدتی که مخاطب به این سبک جدید 
ع��ادت کرد آن را به تلویزی��ون نیز وارد کنیم. 
البته موج تولید موشن گرافیک های سه بعدی و 
ایزومتریک برای رس��انه تلویزیون به تدریج در 
حال شکل گیری است که نتیجه آن با گذشت 

زمانی کوتاه مشخص خواهد شد.
 با این حال، ذائقه تنوع خواه مردم همیش��ه 
راه را ب��رای تجربه های جدید هموار می کند و 
موشن گرافیک سه بعدی نیز قابلیت آن را دارد 
تا با جذب مخاطب از طریق تصاویر هنرمندانه 
و ایده ه��ای بکر، تبدیل به یکی از ش��یوه های 

موثر تبلیغات در جذب مخاطب شود.

موش�ن گرافیک هنری است که همه هنرها را شامل می شود، مثل 
طراحی، تصویرس�ازی، فیلمسازی، انیمیش�ن و... که برای مخاطب 

عام تولید و ارائه می ش�ود. ممکن است هیچ داستانی در آن نباشد، 
اما باتوجه به ویژگی روایت گری موشن گرافیک در نهایت یک پیامی 
را توسط گرافیک ها و حرکت های مختلف به بیننده انتقال می دهد. 
»فرصت امروز« برای بررسی تیزر موشن گرافیک سه بعدی فانتزی 

بانک اطالعات کش�اورزی ایران به سراغ ایمان یاری، طراح گرافیک 
و موشن دیزاینر رفته است. 

در ادامه علیرضا بنی جانی، سرپرست ایده پردازی کانون تبلیغاتی 
آنی بین توضیحاتی را درباره این تیزر می دهد. 

تبلیغات خالق

آگهی jeep - شعار: با جیپ اول شوید 

ایستگاه تبلیغات

 شیرینی ها و کیک های
 Mr Kiplingبا موضوع ولنتاین

برند کیک و شیرینی Mr Kiplingبا کمک آژانس 
خالقیت BrandOpus از یک سری بسته بندی های 
فصل��ی ب��رای کم��ک ب��ه بزرگداش��ت ولنتای��ن با 

محبوب ترین کیک های بریتانیا رونمایی کرده است. 
ب��ه گ��زارش ام ب��ی ای نی��وز، در قالبbriefهدف 
از انج��ام ای��ن کار طراح��ی بس��ته بندی بعض��ی از 
Mr Kipling محبوب ترین کیک ها و ش��یرینی های

ب��ه تعداد محدود با پیام هایی رمانتیک به منظور زنده 
کردن مجدد روح ولنتاین است. این برند سابقه عرضه 
کیک ها و ش��یرینی های فصلی متناس��ب با هالووین، 
کریس��مس و عید پ��اک را دارد. در ادام��ه به دنبال 
موفقیتMr Kiplingدر زمینه ارائه تعداد محدودی 
 Fondest Fancies از کیک و ش��یرینی ها با عنوان
ب��ه معن��ای »خی��ال انگیزترین عش��ق و عالقه ها«به 
مناس��بت روز ولنتاین در سال گذش��ته، مدیران این 
برند درص��دد طراحی مج��دد همه ای��ن محصوالت 

محبوب در روز ولنتاین امسال برآمدند.

نگاهی به تیزر موشن  گرافیک سه بعدی فانتزی بانک اطالعات کشاورزی ایران

شیوه های موثر تبلیغات در جذب مخاطب

 ذائقۀ تنوع خواه مردم همیشه راه را برای 
تجربه های جدید هموار می کند و موشن گرافیک 
سه بعدی نیز قابلیت آن را دارد تا با جذب مخاطب 

از طریق تصاویر هنرمندانه و ایده های بکر، 
تبدیل به یکی از شیوه های موثر تبلیغات در جذب 

مخاطب شود
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ک��ه  هرچ��ه  متدول��وژی 
باش��د، آیا راهی ب��رای انتخاب 
تامین کنن��ده مناس��ب وجود 
دارد؟ خیلی از شرکت ها هنوز از

 COMPETETIVE BID"
اس��تفاده می کنند. می توانیم با 
تامین کنندگانی که رقابتی ترین 
قیمت را داده اند ش��روع کنیم و 
سپس تکنیک های پیشرفته را 
به کار ببریم، البته این سوال هم 
به وجود می آید که تامین کننده 
چط��ور بای��د در ای��ن روش 
پیشرفت کند، یا از قبل قابلیت 
ذات��ی را برای درخواس��ت های 
اس��ت.  داش��ته   مش��تری 
 COMPETETIVE BID
یک روش بحث برانگیز در خرید 
اس��ت و برای این به وجود آمده 
که خریدار در یک بازار ناآش��نا 
فعالیت کند. حت��ی ممیزهای 
تامین کنندگان نیز با این روش 
راحت هس��تند ول��ی این یک 
روش ضعی��ف ب��رای انتخ��اب 
تامین کننده ای اس��ت که قرار 
اس��ت س��ازمان خرید بخواهد 
تجارتی را برای دوره زمانی با او 

شروع کند.
 ای��ن روش اج��ازه نمی دهد 
بررسی های گسترده که شامل 
تمام فاکتورهایی ک��ه منجر به 
شناسایی تامین کننده مناسب 

می شود، انجام شود. 

ویژگی های یک شریک 
خوب

ی��ک ش��ریک خ��وب بای��د 
ویژگی های زیر را داشته باشد: 

-داش��تن ش��اکله فک��ری 
مدیریت برای بهبود و تغییر

و  خالصان��ه  -صداق��ت 
یکپارچگی

-می��ل ب��رای داش��تن دید 
طوالنی مدت در سود و درآمد
-میل برای تسهیم ریسک

ب��رای  -قاطعی��ت 
س��رمایه گذاری در تحقی��ق و 

توسعه
-میل داش��تن برای تسهیم 
اطالع��ات و حق��وق مالکی��ت 

معنوی
معموال ارزیاب��ی صحیح این 
فاکتورها بع��د از چن��د تجربه 
معامله با یک تامین کننده معین 
مشخص می شود و آمار می تواند 
عملکرد باال و قابل اعتماد بودن 

شریک را نشان دهد.

سایر موارد
موض��وع دیگر، م��دت زمانی 
اس��ت که چنین رابطه ای باید 
طول بکش��د. برخی خریداران 
فک��ر می کنند  ضروری اس��ت 
که ی��ک ق��رارداد ب��دون انتها 
بنویس��ند. اصوال رابطه باید به 
اندازه عمر طبیع��ی یک پروژه 
طول بکشد. زمان پروژه ممکن 
است که س��ال ها طول بکشد یا 
خیلی کوتاه تر باش��د. مشخصا، 
فراغ بال تامین کننده وقتی که 

همکاری ادام��ه داری با خریدار 
داشته باشد، بیشتر خواهد بود. 
مهم تر اینک��ه وقتی زمان پروژه 
را تعریف می کنی��م باید نهایت 
صداقت را در این تعریف داشته 

باشیم. 
مطلب دیگ��ر در مورد حدس 
و گمان های معمول اس��ت که 
برخی ب��اور دارند مش��ارکت ها 
دربرگیرن��ده »خری��د فقط از 
ی��ک منب��ع« هس��تند. البته 
این ی��ک قانون مطلق نیس��ت 
و ممکن اس��ت ک��ه در نتیجه 
تصمیم گیری های مان به چنین 
موقعی��ت ناگزی��ری برس��یم. 
همچنین خیلی مهم اس��ت که 
روراس��تی و صداق��ت محض را 
از همان ابتدای ام��ر، همراه ما 
باشد. ش��ناخت، پس از مطالعه 
این نکات کلیدی ایجاد می شود 
و ما می فهمیم نخستین قدم در 
این راه برای خرید مش��ارکتی 
این اس��ت که یک تغییر روش 
در مدیریت داش��ته باش��یم. ما 
باید در جایگاه ی��ک مدیر تفکر 
بلند مدت و شیوه های مشخص 
داشته باش��یم. اکثر مطالبی که 
گفته ایم برای کمک به مدیران 
اس��ت تا بتوانند از طریق تغییر 
در رفت��ار و روش هایی که برای 

ایج��اد و کارکرد صحیح 
خری��د مش��ارکتی الزم 
است به موفقیت برسند. 

خرید مشارکتی در 
عمل 

در ذی��ل م��واردی را 
که الزم اس��ت برای یک 
خرید مش��ارکتی داشته 

باشیم ذکر کرده ایم:
- تعه��د ن��اب از رأس 
ه��رم مدیریتی ه��ر دو 
س��ازمان که انج��ام کار 
را ممکن س��ازد. به طور 

ایده آل، قب��ل از اینکه مذاکرات 
اصل��ی ش��روع ش��ود، بای��د با 
مدیریت صحبت کرد. بیشتر از 
این نمی توان روی این موضوع 

تکیه کرد. 
- درک کامل ه��ر دو طرف از 
آنچه قرار اس��ت به طور دقیق و 
با جزییات پیاده ش��ود. طرفین 
باید اف��راد حرف��ه ای و آموزش 
دیده داش��ته باش��ند تا بتوانند 
وظایف شان را به طور موثر ایفا 

کنند. 
- منابع مالی ب��رای تضمین 
موفقیت وجود داش��ته باش��د. 
غیرممکن است که یک خریدار 
بتواند با سه تامین کننده در آن 
واحد مشارکت فعال برای خرید 

داشته باشد. 
- برای غلبه ب��ر موانع صبور 
باشند و با مشکالت بجنگند که 
البته خیلی هم راحت نیس��ت. 
مش��کالتی به وج��ود می آی��د 
که باعث فهم اش��تباه می شود 
و پاس��خ های همراه با واکنش، 

دردی دوا نخواهد کرد. 
- رابطه باید در تمام سطوح و 
فعالیت ها بین دوطرف باز باشد. 

- ح��رف و عم��ل هم��راه با 
آمادگی باش��د ک��ه بت��وان به 
اهدافی فراتر از آنچه در قرارداد 

نوشته شده است رسید. 
- اطمین��ان الزم اس��ت و 
منظ��ور م��ا از اطمین��ان، نوع 
نیک اندیش��انه آن است. ماری 
س��وکا می گوید ک��ه اطمینان 
نیک اندیشانه یعنی نگه داشتن 
ی��ک تعهد ب��از به هم��راه میل 
به انج��ام دادن بیش��تر از آنچه 
رس��ما قرار اس��ت انجام شود و 
همچنین آمادگی ب��رای پذیرا 
شدن درخواست شریک یا قدر 
دانستن هر فرصتی که به بهبود 
عملکرد کمک کند. روشن است 
که طرفین دیگر نبای��د رفتار و 
دی��دگاه فرصت طلبانه داش��ته 

باشند. 
از کجا باید شروع کرد؟ 

برای شروع خرید مشارکتی 
بای��د در مرحل��ه آمادگی، روی 
تحلی��ل و برنامه ریزی در داخل 
خود واحد وقت گذاش��ت، باید 
اهداف و چارچوبی را برای ادامه 
کار تعیی��ن کنی��م. همان طور 
ک��ه در قبل به آن اش��اره ش��د 
بای��د پروس��ه را از رأس ه��رم 
مدیریتی شرکت ش��روع کرد. 
مدیر ارشد ش��رکت باید به طور 

کامل در جریان ق��رارداد خرید 
مشارکتی باش��د، حتی اگر در 
ابتدای پروس��ه خیل��ی متوجه 
نباشد که مفهوم کلی کاری که 
انجام می دهند چیس��ت. خرید 
مش��ارکتی برای ه��ر خریدار- 
فروش��نده ای مناس��ب نیست، 
همان طور ک��ه گفتی��م برخی 
گزینش ها باید انجام ش��ود که 
بدانیم با چه کس��ی باید شروع 
کنیم. آن نکاتی که ما را به نقطه 
تامین کننده مناسب می رسانند 
به عن��وان » نکته س��نجی های 
اس��تراتژیک« می شناسیم که 

می گویند از کجا شروع کنیم. 

اقدامات ویژه داخلی 
بای��د مدیری��ت را در جریان 
گذاش��ت که خرید مش��ارکتی 
چیس��ت و برای چه اس��تفاده 
می ش��ود. اینجا می خواهیم از 
مدیریت ارش��د تعه��د دریافت 
کنیم. باید تصمی��م گرفت که 
چ��ه کس��ی از تامین کنندگان 
مناس��ب داش��تن رابطه است، 
چ��ون نمی خواهی��م ای��ن کار 
را در ه��ر ب��ار ک��ه می خواهیم 

س��فارش دهیم انجام دهیم. با 
تامین کنن��دگان اس��تراتژیک 
شروع کنید. هدف های روشن، 
س��اده و قابل رس��یدن انتخاب 
کنید. مکانیزمی طراحی کنید 
که بتوان خرید مشارکتی را در 

آن به جریان انداخت. 

تالش های خارجی 
پروس��ه  ک��ه  هنگام��ی 
و  داخل��ی  تصمیم گی��ری 
آمادگی کامل ش��د، باید توجه 
را به محیط خارجی یعنی تامین 
کنند معطوف ک��رد. هدف باید 
این باش��د که مکانیزم مناسبی 
بسازیم که از مرحله برنامه ریزی 
ب��ه مرحل��ه گزینش برس��یم و 
مذاکرات مس��تقیم را ش��روع 
کنیم. در این مرحل��ه باید این 
کارها را انجام داد: روی جزییات 
و کیفیت اطالعات تامین کننده 
کار شود، تامین کنندگان بالقوه 
را با دقت انتخاب کرد و تحلیل 
ترجیح دادن تامین کنندگان را 
انجام داد، خرید مش��ارکتی به 
تامین کنن��ده از طری��ق نامه یا 
دعوت آنها به یک مراسم اطالع 
داده ش��ود، وقتی که س��ازمان 
شروع خرید مشارکتی را رسما 
اعالم کرد، مرحل��ه بعدی زمان 
و تالش ه��ای زی��ادی را 
می طلب��د و س��واالت 
بس��یار زی��ادی ب��رای 
پاس��خ دادن وجود دارد. 
اگر قرار است که پروسه 
ایجاد درک مش��ترک با 
تامین کنن��دگان موفق 
باشد، این س��واالت باید 

پاسخ داده شود. 

حل مشکالت 
اگرچ��ه خ��ود خرید 
مشارکتی وسوسه کننده 
اس��ت ولی رس��یدن به 
آن نقط��ه کار راحتی نیس��ت. 
مش��کالت و موانع بسیار زیادی 
مخصوص��ا در مرحل��ه ش��روع 
وجود خواهد داش��ت چون هم 
تامین کنن��ده و ه��م خری��دار 
در مرحل��ه ابتدای��ی منحن��ی 

یادگیری هستند.
 منحنی یادگی��ری می تواند 
در قسمت حل کردن مشکالت 
بین خریدار و تامین کننده نقش 
ایفا کند و به این ص��ورت، این 
یادگی��ری قوی و موث��ر خواهد 

شد.
 هفت مش��کل اصلی هستند 
که بین خریدار و فروش��نده در 
خرید مشارکتی به وجود می آید: 
1- صبرنداشتن: ایجاد خرید 
مشارکتی مس��تلزم تخصیص 
زمان است که می توانیم بگوییم 
حدود دو سال می ش��ود، نه دو 

هفته. 
2- خودخواهی: اذعان داشته 
باشیم که سیستم داخلی خود 
خریدار و روال کاری اش نیازمند 
اصالحات است و ش��ریک آنها 
می توان��د ای��ن چیزه��ا را به او 

بیاموزد و او باید یاد بگیرد. 

3- رضایتمن��دی از خ��ود: 
اندازه گیری ه��ای پیوس��ته و 
درگیرش��دن در اجرا، برای هر 

دوطرف حیاتی است. 
4- مایل بودن ولی نتوانستن: 
خیلی از تامین کنندگان ممکن 
اس��ت هیچ مش��وق یا بهبودی 
در رابطه تج��اری فعلی نبینند. 
اگ��ر باوجود تالش ه��ای مکرر، 
تامین کننده به خودخواهی اش 
ادامه داد و میلی نشان نداد، باید 
تامین کننده دیگری پیدا کرد. 

5- جدای��ی: م��واردی پیش 
آمده که یک تامین کننده قصد 
دارد ک��ه باوج��ود ی��ک رابطه 
طوالنی مدت موفق، خودش را 
از رابطه کنار بکشد. هر دو طرف 
باید خیل��ی حرفه ای ب��ا قضیه 
برخورد کنن��د تا ای��ن جدایی 
ب��رای ه��ر دو طرف خس��ران 
به بار نیاورد. ضروری اس��ت که 
اس��تراتژی راه خروج از شراکت 

طراحی شود. 
6- ات��کای بی��ش از ح��د: 
خرید مش��ارکتی برای شرکت 
خریدکنن��ده به معن��ای تعداد 
و  کمت��ر  تامین کنن��دگان 
ب��رای تامین کننده ب��ه معنای 
سفارشات بیشتر اس��ت. پذیرا 
ب��ودن و متکی ب��ودن در خرید 
مشارکتی چیزی است که زیاد 

باید اتفاق بیفتد. 
7- تامین کنن��ده ک��ه قب��ال 
درگیر پروس��ه خرید مشارکتی 
ش��ده اس��ت: خری��دار ممکن 
است متوجه ش��ود شرکتی که 
می خواهد با او رابطه مشارکتی 
ایج��اد کن��د از قبل ب��ا یکی از 
رقب��ای اصل��ی او رابط��ه دارد. 
جای خ��وب قضیه این اس��ت 
که خری��دار م��ا می داند چطور 
به س��مت یک رابطه مشارکتی 
موفق حرکت کن��د. نکته دیگر 
اینک��ه خری��دار ممکن اس��ت 
مش��کالت محرمان��ه ب��ودن 

اطالعات را داشته باشد. 

پایش
برای اندازه گیری پیش��رفت 
بای��د سیس��تم اندازه گی��ری و 
اهداف تعریف ش��ده و روش��ن 
از هم��ان ابت��دا وجود داش��ته 
باش��ند. بعضی مواقع فراموش 
اج��رای  ف��از  در  می ش��ود 
مش��ارکت باید پای��ش را انجام 
دهی��م چ��ون مفاهیم��ی مثل 
رس��یدن به اهداف قابل لمس 
و قاب��ل اندازه گی��ری در زمینه 
بهب��ود تکنول��وژی ی��ا کاهش 
هزینه یا س��رویس وجود دارد 
که اش��تراکات خیلی زیادی با 

پروسه پایش دارد.
 اهداف از آنجا مهم هس��تند 
که طرفی��ن بای��د آن را در هر 
دوره زمانی در نظر داشته باشند 
ت��ا بتوانند موفقی��ت را پایش و 
اندازه گیری کرده و مشوق ایجاد 
کنن��د ولی ای��ن اه��داف نباید 
خوش��بینانه ترسیم ش��وند تا 
بیش از حد حس رضایت از خود 

در طرفین ایجاد نکند.   

 ارزش گذاری مشتریان
برای تعیین قیمت

در اس��تراتژی های قیمت گذاری گاهی اتفاق می افتد 
که ش��ما مجبور خواهید بود ب��ا کاهش قیمت ها، حتی 
پایین تر از قیمت تمام شده در بازار فعالیت کنید یا در 
برخی مواقع قیمت های باالتری نس��بت به رقبا انتخاب 
می کنید و از اس��تراتژی های نفوذی فاصله می گیرید تا 
مخاطبانی خاص را ج��ذب کنید اما برای اتخاذ چنین 
برنامه هایی الزم است قیمت هایی را که براساس پارامتر 
مش��تری قابل اندازه گیری اس��ت، به دس��ت آورید. این 
روش بس��یار ساده براس��اس ارزش  گذاری مشتریان بر 
محص��ول صورت می  پذی��رد. به این ترتی��ب که وقتی 
مش��تریان مطمئن ش��وند محصولی می  تواند نیازهای 
موردانتظار آنان را برطرف کند و دارای مزایای مطلوب 
آنها نیز اس��ت، طبیعتاً حاضرن��د قیمت آن  را بپردازند. 
راه��کار مه��م و اساس��ی اس��تفاده از روشWTP یا 
هم��ان تحلیل و اندازه گیری ش��اخص میزان تمایل به 
پرداخت در مش��تریان اس��ت که براس��اس ارزش کاال، 
قیم��ت آن برآورد می  ش��ود. در ای��ن روش محققان با 
س��وال های مختلف و ب��ا در اختیار ق��راردادن کاال نزد 
مش��تریان درمی  یابند که مشتریان در قبال گرفتن چه 
محصولی حاضر ب��ه پرداخت چه مقدار پول هس��تند. 
این س��واالت ممکن اس��ت به ص��ورت جداگان��ه برای 
کاالهای متفاوت، با حساس��یت گوناگون و با ش��مایل 
آزمون  های مختلف جواب داده شود. روش دیگر، روش

PSM  اس��ت که توس��ط یک اقتصاد دان هلندی به نام 
»پیتر ون وس��تندراپ« مطرح شده است. در این روش 
رابطه بین کیفیت و قیمت بررسی می  شود و در نهایت 
هدف دستیابی به این نکته است که مشتریان حاضرند 
چه مقدار قیمت بیش��تر برای محص��والت باکیفیت  تر 
بپردازند. مصرف  کنندگان بالقوه باید پنج پرس��ش کلی 

را پاسخ گویند:
-   ب��ه عقیده ش��ما عرض��ه محصول با چ��ه قیمتی 
مناسب است؟ در واقع محصول با چه قیمتی می  ارزد؟

-  به عقیده شما عرضه محصول در چه قیمتی گران 
است ولی هنوز شخصاً تمایل به خرید آن دارید؟

- به عقیده شما عرضه محصول در چه قیمتی بسیار 
گران است و شخصاً تمایلی به خرید آن ندارید؟

-  ب��ه عقیده ش��ما عرض��ه محصول در چ��ه قیمتی 
اندکی گران است و شما حاضرید برای آن چانه بزنید؟

-  به عقیده شما عرضه محصول در چه قیمتی بسیار 
ارزان است و شما ممکن است به کیفیت آن شک کنید 

و احتماالً از خرید آن منصرف شوید؟
روش دیگ��ر، روش CA اس��ت ک��ه م��دل تجزیه و 
تحلیل مش��ترک اس��ت. این روش یک روش تجزیه و 
تحلیل رابطه و جایگزینی است که طرفداران زیادی در 
میان پژوهش��گران بازار دارد. این مدل می کوشد میزان 
اهمیتی را که مصرف کنندگان برای خصوصیات برجسته 
کاال نظیر قیمت یا نوع خاص کاال قائلند مشخص کند. 
ای��ن اطالعات از ارزش گذاری مصرف کنندگان نس��بت 
به خصوصی��ات مختلف کاال و همچنی��ن میزان وجود 
این ویژگي ها در کاال اس��تخراج می شود. در این روش 
از پاس��خ دهندگان درخواست می ش��ود کاالهای دارای 
خصوصیات و ویژگی های مختلف را براس��اس تمایالت 
شخصی خود رتبه بندی کنند. رتبه بندی خصوصیات به 
 منظور به دس��ت آوردن تابع مطلوبیت که نشان دهنده 
میزان مطلوبیت هر یک از خصوصیات کاالس��ت مورد 
اس��تفاده ق��رار خواهد گرف��ت. این مدل به ما نش��ان 
می دهد که میزان مطلوبیت یک کاال با تغییر هر یک از 

ویژگی های آن کاال چه تغییری خواهد داشت.
روش دیگ��ر، روش مدل س��ازی انتخ��اب گسس��ته 
)DCM(  اس��ت که اجازه می دهد اندازه  گیری پاس��خ 
قیم��ت نه فقط برای یک محص��ول، بلکه برای چندین 
محصول رقیب نیز صورت گیرد. در اینجا از مش��تریان 
خواسته می  ش��ود که مشخصات محصول را در مقایسه 
ب��ا محصوالت دیگر رقبا ارزش  گذاری کنند. پس از این 
ارزش  گ��ذاری می  توان قیمت محص��ول را برآورد کرد. 
مثالی برای مقایسه سه محصول می زنیم. برای این کار 
100 امتیاز را بین خصوصیات مش��ترک س��ه محصول 
تقس��یم می  کنند و وزن ارزشی آن را به دست می  آورند. 
گاهی اوقات البته این اطالعات دس��تخوش احس��اس 
مش��تریان از قیمت  ها ی��ا اطالعات تعیین ش��ده قبلی 
اس��ت. بر فرض مثال مش��تریانی که اطالعات بیشتری 
از یک محصول دارند، ارزش بیش��تری نس��بت به یک 
محص��ول هم قیمت ب��رای آن درنظ��ر می  گیرند. دقیقاً 
همی��ن نکته برای محص��والت قیم��ت پایین برعکس 
است. در انتها مشتریان اصوالً برای کاالهایی که ارزش 
اقتصادی بیشتری دارند )صرفه جویی در زمان، ساخت، 
کار، هزینه  ه��ای تعمیر و نگهداری و قابلیت اس��تفاده( 
قیم��ت باالت��ری را درنظ��ر می  گیرند و انتظ��ار دارند. 
 MIS چنی��ن رویکردی به دس��ت  اندرکاران سیس��تم
ش��رکت  ها این ام��کان را می  دهد که بتوانن��د با توجه 
ب��ه ارزیابی کل هزینه مالکی��ت )TCO(  اطالعاتی را 
ارائ��ه دهند که به وس��یله آن تم��ام هزینه  های مرتبط 
در ط��ول عمر محصول در قیمت آن تاثیرگذار باش��د. 
طبیعت��اً هزینه  های »نرم« مانند مدیریت، پش��تیبانی، 
آموزش و از کار افتادگی و هزینه  های »س��خت« مانند 
اجرا، نگهداری و تعمی��رات می  تواند در نظر خریداران 
آینده  نگر تاثیرگذار باش��د. تحلی��ل اینگونه اطالعات و 
نتایج آن می  تواند دلیل اصلی ایجاد ش��بکه  های آنالین 
برای ش��رکت  ها باش��د. براساس یک نظرس��نجی تنها 
30درص��د از مدیران به قیمت  ه��ای پایین عالقه  مندند 
و بس��یاری از آنها به کاهش هزینه  های جس��ت وجو و 
به طورکلی معامالت )مثاًل حذف کاغذبازی  های مرسوم( 
توجه نش��ان می  دهند که در معام��الت B2B اهمیت 
بس��زایی دارد. ای��ن نش��انه  ها را می  ت��وان به راحتی در 
نمونه خارج��ی رقابت لینوکس و مایکروس��افت یافت. 
بنابراین باید توجه داش��ت تحلیل ارزش یک محصول 
چنان ساده و در دسترس نیست. الزم به ذکر است که 
معم��والً از WTP در فرآیندهای B2B و فرآیندهای 
پیچیده  تر استفاده می  کنند که شرکت  ها بیشتر نیازمند 
تعیین ارزش کاال برای مجموعه هستند. بازاریابان باید 
دقت کنند در ه��ر دوره  ای )جدا از بحث قیمت( معیار 
ارزش محصوالت یا دوره دیگر متفاوت باشد و مشتریان 

به نکات جدیدتری توجه نشان بدهند.

قوانین شکست در کسب و کار  
)بخش ششم( 

گاه��ی بیهوده ت��الش می کنیم، گاه��ی آنقدر 
مسئله  ساده ای را پیچیده می کنیم و با تمام توان 
سازمان را در پی ناشناخته ای تا حصول نتیجه ای 
نامشخص گسیل می سازیم که هیچ حاصلی عاید 

نمی شود.
 گاهی س��ازمان در میدان جنگی نبرد می کند 
که از پیش باخته چراکه به دنبال هدفی است که 

تحققش در واقع نشدن است.
 موارد بیان شده ایجاد سردی، یأس و ناامیدی 
و جلوگیری از مبارزه در بازار رقابتی نیست فقط 
تلنگری اس��ت که حواس مان باش��د برای تحقق 
موفقی��ت فقط یک راه وجود ندارد،راهی را بیابیم 
که متناس��ب با سازمان و توان مالی و انسانی آن 
اس��ت و از پیش شکس��ت خورده جنگ رقابت در 

بازار نباشیم. 
قانون مالکیت 

دو ش��رکت نمی توانن��د مالک یک ن��ام یا یک 
کلمه در ذهن مشتری باشند به این معنی که اگر 
کلمه ای در انحصار یک ش��رکت است و در ذهن 
مشتریان ثبت شده تالش برای از آن خود کردن 
آن کاری است بیهوده چراکه مستلزم زمان بسیار 
زیاد و هزینه هنگفتی اس��ت و به جرات می توان 

گفت ناممکن.
 باید خاطرنشان کرد که حذف یک تداعی کننده 
و یک کلمه در ذه��ن مخاطبان و حک آن کلمه 
برای س��ازمان دیگر کاری اس��ت بسیار طوالنی و 
شاید محال. به عنوان مثال شرکت کاله نخستین 
ماس��ت پر چرب از پیش مخلوط شده را با عنوان 
س��ون به بازار ارائه کرد و بعد از آن ش��رکت های 
مختلفی حتی با بسته بندی مشابه نیز آن را ارائه 
دادند و اس��امی مختلفی بی��ان کردند ولی مردم 
ماست یکدس��ت و از پیش مخلوط شده پرچرب 
را س��ون می دانند حتی اگر برای کاله نیز نباشد، 
حال با فرض اینکه ش��رکت هایی مثل دامداران، 
چوپ��ان، هراز و پگاه بخواهن��د این اصطالح را از 
ذهن مخاطب��ان پاک کنند دیگر ق��ادر نخواهند 
بود که س��ون را به برند دیگری غیر از کاله نسبت 

دهند.
 البته باید گفت ایده ای خالقانه در این حوزه از 
سوی رقبا شکل گرفت که نتیجه اثرگذاری داشت 
و توانس��ت ضریب نفوذ کلمه س��ون را کمتر کند 
و آن ارائه ماس��ت همزده ب��ود که با تعریفی نو از 
همان ماس��ت جایگاه جدیدی در ذهن مخاطبان 
حک کرد. پس باید گفت وقتی کلمه یا موقعیتی 
از ش��رکت رقیب در ذهن مش��تری باشد، بیهوده 
است که بخواهید آن نام یا موقعیت را از آن خود 

کنید.
 همان ط��ور ک��ه می دانی��د، ایمن��ی متعلق به 
خ��ودروی ول��وو اس��ت و تاکن��ون ش��رکت های 
مختلفی برای گرفتن این کلمه تالش کرده اند که 

متأسفانه موفق به این اقدام نشده اند.
 بای��د گفت فکری را که قبال ش��کل گرفته در 
جامعه نمی ت��وان تغییر داد و هرچ��ه بر این کار 
برند های رقیب ممارس��ت داش��ته باشند، جایگاه 

مالک کلمه مستحکم تر خواهد بود. 
نکته مهمی است قانون مالکیت، قانونی که عدم 
توجه ب��ه آن می تواند مش��کالت جبران ناپذیری 
برای س��ازمان ها و برند ها ایجاد کن��د چراکه در 
راس��تای باوری اش��تباه و عدم آگاه��ی از قانونی 
س��اده، برای تحقق اهداف خود اقدام به استخدام 
لش��کری از متخصص��ان می کنن��د و گروه هایی 
هدایت می ش��وند برای دس��تیابی ب��ه اهداف. در 
این راس��تا مصاحبه های متعددی برگزار می شود 
و طبقه بندی وسیعی از اطالعات صورت می گیرد 
غافل از اینکه با این اقدام خود را در دام می اندازند 
و این توان را در مسیری بیهوده صرف می کنند.

 ش��ناخت قوانین شکست به ش��ما این امکان 
را می ده��د تا بتوانید از کوتاه ترین و س��اده ترین 
مس��یر ها برای موفقیت و گریز از شکست های تان 

بهره گیرید.
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کارگاه مارکتینگبازاریابی
نقش خرید مشارکتی در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان – قسمت سوم
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  ساختار مدیریت را

به چالش بکشید

ف��ردی را در نظ��ر بگیرید که پس از چند س��ال 
فعالی��ت در یک ش��رکت به عن��وان مدیرعامل آن 
برگزیده شده است. به احتمال فراوان فرد موردنظر 
آن روز پ��س از دریافت این خبر به خوش��گذرانی 
خواه��د پرداخ��ت. ت��ا نیمه ه��ای ش��ب در فکر و 
خیال ه��ای بی انتها س��ر کرده و ب��ا همین افکار به 
خ��واب می رود. صبح نیم س��اعت زودت��ر از خواب 
بیدار شده و بهترین لباسش را انتخاب خواهد کرد. 
با خوش��حالی مسیر خانه تا ش��رکت را طی کرده 
و در انته��ا وارد ات��اق مدیریت می ش��ود. چند روز 
ابتدایی را شاد و سرخوش از پیروزی به دست آمده 
خواهد گذراند، اما پس از آن است که رویاهای دور 
و درازش با سد محکمی برخورد می کند؛ »ساختار 
مدیریتی س��نتی که بر شرکت حاکم است«. شاید 
ام��کان تغییر بس��یاری از امور یک ش��رکت برای 
مدیرعامل وجود داش��ته باشد، با این حال ساختار 
مدیریتی یکی از آن خط قرمز هایی اس��ت که عبور 
از آن خطرن��اک خواهد بود. ب��ه همین دلیل اغلب 
س��اختار مدیریتی را س��نت غیرقابل تغییر قلمداد 
می کنن��د. این س��اختار س��نتی مدیرعام��ل را در 
باالترین جای��گاه و کارمن��دان را در مقام پایین تر 

قرار داده است. 
اگرچه تغییر این س��اختار دش��وار اس��ت، با این 
حال در ایده حاضر قصد داریم تا راهکارهای ایجاد 

چنین تغییراتی را با شما در میان گذاریم. 

ایده
نیک یانگ یکی از نخس��تین مدیرانی است که 
ساختار س��نتی مدیریت را در شرکتش به چالش 
  KongZhong کش��ید. وی که بنیانگذار برن��د
اس��ت، در مورد تغییر س��اختار ش��رکتش چنین 
عقی��ده ای دارد: »تغییرات��ی که من در ش��رکتم 
اعمال کردم، ش��باهت بس��یار زی��ادی به مجلس 
س��نا دارد. هنگام اج��رای این ط��رح، 40 نفر در 
ش��رکت من مش��غول ب��ه کار بودند. ه��ر 10 نفر 
یک س��ناتور داش��تند. به این ترتی��ب در مجموع 
چهار نفر نمایندگی کارمندان را برعهده داش��تند. 
تمام تصمیمات ش��رکت در حضور اعضای سنای 
ش��رکت گرفته می شد. ش��اید باورکردن این امر 
س��خت باش��د، اما پس از مدتی به خوبی افزایش 
عالقه کارمندان نس��بت به کس��ب وکار ش��رکت 
قابل مش��اهده بود. در واقع افراد به نوعی خود را 
عضوی تاثیرگذار در ش��رکت حس ک��رده و برند 

KongZhong را عضوی از خود می دانستند.«
عالو ه ب��ر نیک یانگ، ژانگ رویمین، مدیر اجرایی 
برند Haier نیز نظر مشابهی در مورد شیوه تغییر 

ساختار مدیریت شرکت ها دارد. 
نخس��تن گام در بازس��ازی خالقان��ه س��اختار 
مدیریتی، تخریب خالق ساختارهای قدیمی است. 
ب��ه طور معمول مدیرعام��ل در باالترین مقام قرار 
گرفت��ه و کارمندان انتهای ج��دول را پر می کنند. 
با این حال باید توجه داش��ت که در س��اختارهای 
س��نتی جای مش��تریان خالی است. به این ترتیب 
فرصت مناسب برای اعمال تغییرات دلخواه فراهم 
خواهد ش��د. تالش عمده ش��ما باید در راس��تای 
ارتقای جایگاه کارمندان و مشتریان باشد. اگر الزم 

شد خود را در این نمودار ترسیم نکنید.
 اگر بخواهیم صادقانه بررس��ی کنیم، در ارتباط 
با مش��تری، مدیرعام��ل کمتری��ن تاثیرگذاری را 
دارد. این کارمندان هستند که به طور مستقیم در 
تعامل با خریدارها هس��تند. به این ترتیب مسئله 
دیگ��ری هم مط��رح خواهد ش��د. در دیدگاه های 
سنتی نقش آموزش کارمندان به طور کلی نادیده 
گرفته می ش��ود. با این ح��ال در دنیای امروز یکی 
از مهم ترین عواملی که ش��رکت ها روی آن حساب 
ب��از می کنند، آموزش کارمندان ب��ه منظور بهبود 
عملکرد آنهاس��ت. همچنین باید توجه داشت که 
ایجاد احس��اس مالکیت و تعلق کارمند به برند نیز 
می تواند تاثیرگذاری بسیار باالیی در عملکرد کلی 

شرکت داشته باشد.«
آنچ��ه نیک یانگ و ژانگ رویمین روی آن تاکید 
دارند، به نوعی یک معامله برد-برد است. از یک سو 
کارمندان تاثیرگذاری بیش��تری در امور ش��رکت 
پیدا کرده و از سوی دیگر شما به عنوان مدیرعامل 
از هم��کاری و عملک��رد بهت��ر کارکن��ان بهره مند 

خواهید شد. 
آنچه در عمل باید انجام دهید

- ب��ه یاد داش��ته باش��ید که روش های س��نتی 
مدیریت برند به طور کلی ریشه در قرن 20 دارند. 
اگرچه این ش��یوه ها در نوع خود جالب هستند، با 
ای��ن حال باید توجه داش��ت که س��ده 21 نیاز به 
سبک مدیریت جدید و منطبق با تغییر و تحوالت 

نوین دارد. 
- امروزه مدیریت بهینه یک شرکت نیازمند جلب 
رضایت کارمندان است. اگر فکر می کنید که افراد باید 
از شما به دلیل استخدام کردن شان سپاسگزار باشند، 
در اشتباهی بزرگ غوطه ور هستید. افکار دموکراتیک 

به درون ساختار شرکت ها نیز نفوذ کرده است. 
- یک��ی از ویژگی های اصلی هر مدیری خالقیت 
است، بنابراین از انجام فعالیت های متفاوت هراس 

نداشته باشید. 

11  کار مدیریت کسب و

پاس�خ: شما به عنوان یک مدیر نقش مهمی در برخورد با 
تعارض دارید. در مرحله اول باید بتوانید عوامل بالقوه تعارض 
را تشخیص دهید. در این شرایط باید با خونسردی با مسائل 
روبه رو ش��وید و کاری کنید تا کارمندان با ش��ما احس��اس 
صمیمیت کنند و مس��ائل و دیدگاه ه��ای خود را به راحتی با 

شما در میان بگذارند. 
مسئله دیگری که باید به آن توجه داشته باشید، این است 

که تعارض یک نیروی دائمی است که باید برخورد سازنده ای 
با آن داش��ته باشید. سیس��تم های موفق مدیریتی تعارض را 
از بین نمی برند، بلکه آن را به س��طح قابل قبولی می رسانند 
که اهداف س��ازمان را تامین کند، زیرا اگر در سازمان تعارض 
وجود نداشته باشد، بی عالقگی و رکود در محیط کار گسترش 
پیدا می کند و انگیزه کارمندان کم می شود در نتیجه تعارض 
می تواند به بروز خالقیت و رقابت سالم منجر شود و باید آن 
را مورد تش��ویق قرار داد، اما به آن دامن نزد تا شکل مخربی 
به خود نگیرد.  اگر احساس می کنید که تعارضات در شرکت 

ش��ما از حالت عادی خارج ش��ده و کس��ب و کار شما را دچار 
مشکل کرده است، باید تالش کنید تا قبل از گسترش بیشتر 
آن را حل کنید. برای حل آن باید دالیل بروز تعارض را به طور 
دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و آن را به س��متی که 
برای سازمان مفید باشد، هدایت کنید، اما به هیچ عنوان نباید 
مس��ئله را نادیده بگیرید. در این شرایط مشاوره شخص ثالث 
و در صورت ل��زوم، جابه جایی طرفین تعارض در محیط کار 
می تواند راهگشا باشد. در صورت امکان شرایطی را ایجاد کنید 

تا طرفین درگیر در محیط های جدا به فعالیت بپردازند.

تعارض در محیط کار

پرس�ش: کس�ب و کار کوچکی دارم که چند وقتی است دچار مشکل تعارض شده و از اختالفات میان کارمندان رنج می برد. 
چطور می توانم این دوره را پشت سر بگذارم و ارتباط کارمندان را بهبود بخشم؟  کلینیککسبوکار

  تمرینات مغزی مخصوص
 مدیران حرفه  ای! 

امروزه کس��ب و کار های مختلف مسیر پیشرفت را با 
سرعت باالیی طی می کنند و رقابت در بازار بسیار داغ 
اس��ت. از این رو یکی از دغدغه های اصلی هر مدیری، 
پیروزی در این رقابت به بهترین شکل ممکن خواهد بود. 
اما نکته قابل توجه داستان این است که اگر می خواهید 
پیروز شوید و کسب و کار خود را به موفقیت هر چه بیشتر 
نزدیک کنید، تنها کافی اس��ت بار دیگر و عمیق تر به 
خودتان بنگرید. مفهوم»مهارت های ش��ناختی« شاید 
مهم ترین فاکتوری باش��د که می توان در این مس��یر 

به آن دست یافت. 
به گزارش پ��ول نیوز و به نق��ل از مارکتینگ نیوز، 
مهارت های شناختی قابلیت هایی هستند که به کمک 
آنها می توان برنامه ریزی کرد، مشکالت را رفع کرد، موارد 
پراهمیت را به خاطر سپرد و تمرکز داشت. همه اینها 
نیز برای تضمین آنکه نقش خود را تمام و کمال انجام 
دهیم، حیاتی خواهند بود. تقویت مهارت های شناختی 
همچنین موجب سالمتی بیشتر افراد نیز می شود، چراکه 
می تواند فشار کاری را با قدرت برنامه ریزی بهتر از دوش 
مدیران بردارد. از طرفی سالمت جسمی و روحی برای 
تبدیل ش��دن به مدیری توانا الزم است. پژوهش های 
روان شناسی صورت گرفته در 30 سال اخیر از حضور 
پنج بخش اصلی عملکرد شناختی در مغز انسان پرده 
برداشته اند که عبارتند از عملکرد اجرایی، حافظه کاری، 
حافظه اپیزودیک، دقت و س��رعت پردازش. باتوجه به 
اهمیت هر کدام از این بخش ها، به بررسی تمرین های 
مغزی م��ورد نیاز مدیران در همه انواع کس��ب و کار ها 

می پردازیم. 

عملکرد اجرایی
عملکرد اجرایی توانایی برنامه ریزی، س��ازماندهی و 
انجام کار های خالقانه است. این مورد زمانی که صحبت 
از مهارت های رهبری می ش��ود، اساس��ی ترین بخش 
خواهد بود، چراکه چهار بخش دیگر را برای دستیابی 

به شناخت، کنترل و همچنین تکمیل می کند. 

1. برنامه ریزی برای موفقیت
هر چه کسب و کارتان موفق تر شده و حجم کاری آن 
بیشتر شود، تمایل ذاتی مدیر مجموعه برای واگذار کردن 
کار ها به دیگران نیز باال می رود، اما باید در نظر داشته 
باش��ید که تقسیم بیش از حد مسئولیت ها و واگذاری 
تمام کار ها به دیگران، می تواند بسیار مضر باشد. پرورش 
مهارت ه��ای برنامه ریزی و تعیین اس��تراتژی اهمیت 
باالیی دارد، به همین دلیل است که توصیه می شود با 
برنامه ریزی برای جنبه های مختلف کسب و کارتان، به 

تقویت عملکرد اجرایی خود توجه کنید. 
 

2. مباحثه سالم
پذیرای انتقاد های س��ازنده از جانب تیم کاری خود 
باش��ید، چراکه با این کار به آنها ثابت می شود نسبت 
به اقدامات و تصمیم گیری های خود حس��اس هستید 
و آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهید. موشکافی 
و همچنی��ن دفاع منطقی از نظرات تان و در عین حال 
رفتاری که در مقابل دیگران از خود نش��ان می دهید، 
فرآیند هایی مهم در راس��تای تقویت عملکرد اجرایی 
شما خواهند بود. تصمیمات خود را به این روش مورد 
آزمایش قرار داده و این بخش از مغز خود را توانا سازید. 

 
حافظه کاری

 حافظه کاری یا عملیاتی، در واقع محل کار ذهن شما 
است. این محل همان جایی است که اطالعات مهم را 
برای دسترسی سریع در آینده، در آن ذخیره می کنید 
و در نهایت مستقیما توانایی تصمیم گیری و حل مسائل 

هر فرد را رقم می زند. 
 

1. یک بار آموزش = دو بار یادگیری
 می توانید حافظه کاری تان را با آموزش مفاهیم، 
ایده ها و اصول کاری به اعضای تیم خود ارتقا دهید. 
در واقع هر آموزش��ی که به دیگران بدهید، س��بب 
یادگیری دوباره ش��ما خواهد ش��د. ع��الوه بر یاری 
رساندن به همکاران در راستای فراگیری اصول مورد 
نیاز، با آرشیو اطالعات در مغزتان قادر به تبدیل آنها 

به حافظه بلند مدت خواهید شد. 
 

2. برنامه ریزی برای خواب
خواب نقش مهمی در یادگیری و همچنین حافظه 
ایفا می کند. برای جلوگیری از کمبود خواب و عوارض 
متع��دد آن، هر فرد بالغ در ش��ب باید بین 7.5 الی 9 
س��اعت خواب آرام را تجربه کند. در نتیجه کم کردن 
خواب برای رسیدگی به مشاغل کاری که اغلب مدیران 
نیز این کار را انجام می دهند، اشتباه بزرگی خواهد بود، 
چراکه حافظه کاری شما عذاب می بیند! از این رو توصیه 
می شود برنامه ای منظم برای خواب خود داشته باشید 

و آن را به هم نزنید. 
 

سرعت پردازش
 

س��رعت پردازش، توانایی عمل با سرعت و دقت باال 
است. در واقع این بخش، تسلط کالمی افراد و همچنین 
قابلیت آنها برای هماهنگ ساختن فرآیند های فکری را 
تحت کنترل خود دارد.                           ادامه دارد

مدیریت امروز

کمپان��ی ژاپن��ی کنن، در 
س��ال 1933 تاسیس شد و 
در دهه 30، خود را به عنوان 
دوربین ه��ای  تولید کنن��ده 
این  عکاس��ی معرفی ک��رد. 
کمپانی در تولید دوربین های 
خ��ود، از نو آوری و توس��عه 
محص��ول به��ره می برد و در 
س��ال 1964، اعالم کرد که 
قص��د دارد محص��ول جدید 
خود با نام Canola130 را 
تولید کند. این ماشین حساب 
نخستین ماشین حساب 10 
دکمه ای الکترونیکی بود که 
در آن دوره ساخته می شد. 

در طول دهه 60، به عنوان 
بین الملل��ی  ی��ک کمپان��ی 
شناخته می ش��د و صادرات 
محصوالتش به سایر کشور ها 
افزای��ش پیدا ک��رده بود. در 
س��ال 1968، کنن به سمت 
ساخت دستگاه های کپی رو 
آورد و در اواس��ط دهه 70، 
پرینتر های لی��زری را تولید 
کرد. در طول دهه 80 تا 90، 
کمپانی به نو آوری خود ادامه 
داد و رایانه ه��ای پیش��رفته، 
پیچیده ت��ر،  دوربین ه��ای 
و  دس��تگاه های کپی جدید 
عکس برداری  سیس��تم های 
دیجیت��ال را روانه بازار کرد. 
کنن همیشه به دنبال ساخت 
بود که دوستدار  محصوالتی 
محیط زیست و قابل باز یافت 

باشند.
 

اداره بخش مرکزی 
کسب و کار

شرکت هایی که قصد دارند 
تولی��د محصول  زمین��ه  در 
و خدم��ات، الگوی��ی ب��رای 
شرکت های دیگر باشند، باید 
در بحث نو آوری پیشگام بوده 

و دائما خود را نو کنند. 
کن��ن مفتخر اس��ت که از 
طریق تحقیق، به فناوری های 
ا  پی��د دس��ت  فته  پیش��ر
کرده اس��ت. مراکز تحقیقاتی 
این کمپانی در اروپا، ایاالت 
متحده و ژاپن واقع شده اند. 
کن��ن در فض��ای به ش��دت 
رقابتی در حال فعالیت است. 

این ش��رکت همیش��ه سعی 
دارد محص��والت جدید را به 
س��رعت و با قیمت مناسب، 

روانه بازار کند. 
اس��تراتژی  ب��رای  کن��ن 
مدیری��ت اطالع��ات اهمیت 
وی��ژه ای قائل ب��وده و وجود 
آن را ب��رای موفقی��ت ی��ک 
کسب و کار، ضروری می داند. 
کس��ب و کار های  ام��روزه، 
مختلف ب��ا حجم عظیمی از 

اسناد، ایمیل ها و سایر 
اداری  کاغذ بازی های 
رو به رو هس��تند. کنن 
و مهارت  فن��اوری  از 
خود برای کنترل این 
به��ره می برد.  داده ها 
این شرکت به مدیریت 
اطالعات و تقسیم آن 
در بخش های مختلف 
سازمان، آشنایی کامل 

دارد. 
کنن از مهارت هایش 

برای رش��د کس��ب کار خود 
به��ره ب��رده و ت��الش دارد 
ای��ن مهارت ها،  ب��ا کم��ک 
تاثیر گذار ت��ر، پرمحصول ت��ر 
و س��ود آور تر باش��د. کنن از 
اهمیت سیس��تم های تلفیق 
اطالع��ات و ارتباط��ات آگاه 
است و در جایگاهی قرار دارد 
که قادر است سایر سازمان ها 
ب��رای پیش��برد مدیریت  را 
اطالعاتی شان  سیس��تم های 
راهنمایی کند. این کمپانی با 
پیشینه درخشان خود، دائما 
ب��ه دنبال روش هایی اس��ت 
که از طری��ق آنها بتواند نیاز 
مشتریان خود را بر طرف کند.

 
مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک در واقع 
بلند مدتی  برنامه ریزی ه��ای 
هستند که به طور واضح و با 
فکر قبلی ایجاد ش��ده اند، به 
ای��ن ترتیب بهترین راه برای 
با مشکالت سازمان  مواجهه 
این است که از قبل، مشکالت 
احتمال��ی را پیش بینی کرده 
آنه��ا  ب��ا  مقابل��ه  آم��اده  و 
باش��یم. معم��وال در مبحث 
کسب و کار، بین سازمان های 
انفعالی و فع��ال، تمایز قائل 
فعال  می شویم. سازمان های 

به طور معم��ول برای آینده 
برنامه های  کس��ب و کار خود 
از پیش تعیین ش��ده دارند. 
اکثر شرکت های  متاس��فانه 
بریتانیای��ی، به خص��وص در 
زمین��ه اس��تراتژی مدیریت 
انفعالی  اطالعات، عملکردی 
دارند. مش��کل اینجاست که 
پیدا  توسعه  شرکت هایی که 
می کنن��د، باید به روش های 
پیچیده تری با نیاز مشتریان 

خود رو به رو ش��وند، بنابراین 
سیستم های قدیمی مدیریت 
اطالعات آنها، دیگر پاسخگو 
نخواهن��د بود و بای��د به روز 

شوند. 

تصویر کلی
موفقی��ت  اصل��ی  کلی��د 
مدیری��ت اطالع��ات، اتصال 
اجزای مختلف یک سیستم 
اطالعاتی به یکدیگر اس��ت. 
با اتصال دستگاه  برای مثال 
کپی به سیس��تم های داخل 
یک س��ازمان، تمام کارکنان 
ق��ادر خواهند ب��ود از طریق 
فایل ه��ای  خ��ود،  رایان��ه 
مورد نیاز خود را کپی کنند. 

مدیری��ت اطالع��ات برای 
ب��ه کارکنان  کمک ک��ردن 
به وج��ود آمده ت��ا از این راه 
به شکل موثر تر و ساده تری، 
کار های روزانه خود را انجام 
دهند. یک سیستم اطالعاتی 
کامل این اطمینان را حاصل 

می کند که: 
-کارکنان زمان کمتری را 
برای پیدا کردن، اس��تخراج 
کردن و اصالح کردن داده ها 

صرف می کنند.
برای اس��تفاده از داده ها،  -
زحم��ت کمت��ری متحم��ل 

می شوند.
-کمتر از داده های کاغذی 

استفاده می کنند.
-دسترسی به یک سیستم 
ایم��ن که در مواق��ع نیاز، از 
محافظت  محرمانه  اطالعات 

می کند.
به کارگیری اطالعات

توسعه سیستم  برای  کنن 
ان��واع  اطالع��ات  مدیری��ت 
بس��زایی  نقش  س��ازمان ها، 
ایفا کرده. این کمپانی 
سیس��تم  همچنی��ن 
بخ��ش  در  را   ICT
آورد.  به وجود  آموزش 
ای��ن سیس��تم، میزان 
فعالی��ت  و  هزینه ه��ا 
کاه��ش  را  معلم��ان 
می ده��د، بنابراین این 
داده  آنه��ا  ب��ه  امکان 
تمرکز  ک��ه  می ش��ود 
بیشتری روی کار خود 
داشته باشند. با کمک 
ICT، توانای��ی یاد گی��ری و 
افزایش  دانش آموزان  تمرین 
پی��دا ک��رده و مهارت ه��ای 
مدیری��ت اطالعات آنها بهتر 
خواه��د ش��د. ب��رای مثال، 
ق��ادر خواهند  دانش آموزان 
ب��ود از راه دور ی��ا از داخل 
منزل، برای انجام تکالیف شان 
به وب س��ایت مدرس��ه خود 
دسترس��ی داش��ته باش��ند. 
ای��ن وب س��ایت همچنی��ن 
برای  یادداش��ت های درسی 
والدین دانش آم��وزان فراهم 
ک��رده تا ب��ا ای��ن روش، به 
یادگی��ری بهتر دانش آموزان 

کمک کند. 
مدارس، سازمان های نسبتا 
بزرگی هستند که می توانند 
از اقتصاد تکنیکی بهره ببرند. 
اقتصاد تکنیکی از روش های 
پیچیده ای اس��تفاده می کند 
که باعث کاهش در هزینه ها 

می شود.
 

نقاط ضعف
با وج��ود جهانی بودن نام 
کنن، ای��ن کمپانی همچنان 
یعنی  قدیمی خود  بازار های 
ای��االت متحده، چین  اروپا، 
و ژاپن را حفظ کرده اس��ت. 
این  این مسئله کس��ب و کار 

کمپانی را تنها محدود به بازار 
این کش��ور ها کرده و انتظار 
می رود فعالیت کنن در بازار 
کشور های دیگر نظیر برزیل و 
آفریقای جنوبی نیز گسترش 
پی��دا کند. با ای��ن کار، کنن 
خواه��د توانس��ت در بازاری 
که به س��رعت و در س��طح 
جهان در حال گسترش است 
باق��ی مانده و در برابر رقبای 
بین المللی خود قد علم کند.

 
فرصت ها

اگرچ��ه کن��ن در چی��ن 
به ش��کل گس��ترده ای فعال 
ب��وده و برند های مختلفی را 
به ب��ازار این کش��ور معرفی 
ک��رده، اما فرصت ه��ای این 
کمپان��ی با توس��عه در بازار 
آس��یایی،  سایر کش��ور های 
خواه��د  بیش��تری  رون��ق 
گرفت. در  نتیج��ه، به دلیل 
افزایش روزافزون محصوالت 
دیجیتال��ی در ب��ازار آس��یا، 
میزان س��ود دهی این کشور 
با رشد قابل توجهی رو به رو 

خواهد شد.
تهدید ها

تهدید اصلی که متوجه این 
کمپانی است، س��ایر رقبای 
کنن هس��تند؛ رقبایی مانند 
توش��یبا، سامسونگ  شارپ، 
و س��ایر کمپانی هایی که در 
تالش ب��رای بهتری��ن بودن 
هس��تند. کنن برای مقابله با 
رقیبانش، از خط تولید تمام 
خود کار بهره می برد، تا به این 
ترتی��ب در بازار بین المللی و 

رقابتی باقی بماند. 

توسعه محصول
تولی��د محص��والت جدید 
ب��ه منظور حفظ مش��تریان 
وفا دار ص��ورت می گیرد و به 
این ترتیب، کمپانی با تمرکز 
بر معرف��ی محصوالت جدید 
و اصالح ش��ده، س��عی دارد 
توج��ه مصرف کنندگان را به 

خود جلب کند.
 این اس��تراتژی با رویکرد 
دائم  به روز رس��انی  و  توسعه 
باعث  محصوالت، همزم��ان 
نیز  وفاداری مشتریان  حفظ 

خواهد شد.

کارتابل

بررسی شیوه های کسب و کار کمپانی کنن 

چیزی که ما اعتقاد داریم را ببینید

برای رشد کسب کار خود بهره برده 
و تالش دارد با کمک این مهارت ها، 

تاثیر گذار تر، پرمحصول تر و سود آور تر 
باشد. کنن از اهمیت سیستم های تلفیق 

اطالعات و ارتباطات آگاه است و در 
جایگاهی قرار دارد که قادر است سایر 

سازمان ها را برای پیشبرد مدیریت 
سیستم های اطالعاتی شان راهنمایی کند
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از اعتراض های خیابانی تا فرش  
قرمزهای تجاری 

قدم زدن در هوای س��رد و بارانی و خوردن بستنی، 
همانقدر که برای برخی عجیب به نظر می رس��د برای 
برخی دیگر جالب و هیجان انگیز است. موضوع قرارداد 
تجاری اروپا و کانادا هم دقیقا به همین ترتیب طرفدار 
و مخال��ف دارد. به عقی��ده مخالفان عمدت��ا اروپایی، 
کانادایی ها برای کشورش��ان ارمغانی به جز مش��کالت 
زیس��ت محیطی و تجاری رقم نخواهند زد، درحالی که 
موافقان معتقدند ش��یرینی این قرارداد بی ش��باهت به 

همان بستنی یخی در هوای دل انگیز بارانی نیست. 
از روزهای پیش از تصویب ستا تاکنون، مخالفان بیکار 
ننشسته اند و تالش کرده اند اعتراض های خود را به انواع 
و اقسام روش ها نشان دهند. از شیرجه زدن در آب های 
س��رد تا پوش��یدن لباس های قرمز و تجم��ع در برابر 
ساختمان پارلمان اتحادیه اروپا، انواع روش های جماعت 
معترض را تش��کیل می دادند. با ای��ن وجود هر یک از 
ش��هروندان، تجار و سیاستمداران اروپایی به دالیلی با 

این پیمان مخالف و موافق هستند.
 

منطقه والون بلژیک کانون تناقضات است 
بلژیک جزو کشورهایی است که هر دو گروه مخالفان 
و موافق��ان را در خود جای داده اس��ت؛ دو گروهی که 
برای رس��یدن به خواس��ته های خود تالش بس��یاری 
کرده اند. یکی از مناطق مهم اقتصادی و سیاسی بلژیک 
والونی است. این منطقه نیز از موج مخالفان و موافقان 
در امان نمانده و طی روزهای گذشته شاهد اعتراضاتی 
گس��ترده بود. در این میان سیاس��تمداران این منطقه 
نیز با ارس��ال بیانیه ای رسمی به دولت بلژیک خواستار 
بازبینی ش��رایط موجود و لغو پیمان تج��اری با کانادا، 

توسط دولت بلژیک شدند. 

 آن��دره آنتوان، رئیس منطق��ه والونی در گفت وگو 
ب��ا خبرنگاران گفت:  »امیدوارم تصور نکنید پارلمان 
والون��ی در پی کس��ب ش��هرت اس��ت. در حقیقت 
ما خواس��ته های مش��خصی داریم که اگر دوس��تان 
کانادایی و همچنین ش��ورا و کمیسیون اروپا به آنها 
احترام نگذارند، ما توافقنامه را تصویب نخواهیم کرد. 
ای��ن توافقنامه تنها پس از تصوی��ب در پارلمان های 
ملی اجرایی خواهد ش��د. پارلم��ان والونی هم دارای 

موقعیت و جایگاه پارلمان ملی است.«
این اعتراض تا حدی جدی ش��د که مقام های ارشد 
تجارت و سیاست بلژیک در مورد مواضع منطقه والونی 
حساس شدند. دیدیه ریندرز، وزیر امور خارجه بلژیک 
در خصوص نظر مقامات سیاسی محلی والونی و رسمی 
شدن موافقت کشورش با این قرارداد گفت:  »با امضای 
قرارداد محلی، برترین توافق تجاری اتحادیه اروپا با یکی 
از ش��رکای نزدیکش، نهایی می شود؛ توافقی مبتنی بر 

ارزش ها و قوانین مشترک.«
ام��ا تناق��ض جال��ب اینجاس��ت ک��ه برخ��الف 
سیاس��تمداران، برخی از کارآفرین��ان منطقه والونی 
از ای��ن توافقنامه اس��تقبال می کنن��د. فیلیپ بوِل، 
مدیر ش��رکت »اس��کای لین اپتیک« در این زمینه 
گفت:  »مش��تریان ما در اقصی نقاط جهان هستند و 
می خواهند که ما در قاره های مختلف به آنها خدمات 
بدهیم. ما روی قطع��ات کوچک کار می کنیم و باید 
خیلی سریع محصوالت را تحویل مشتری دهیم. این 
توافقنام��ه به م��ا امکان می دهد که ب��دون پرداخت 
تعرفه گمرک��ی و انجام کارهای اداری، محصوالت را 

از کارخانه ها به انبارهایی که داریم، بفرستیم.«

چرا مخالفان و موافقان مواضعی مشابه دارند؟ 
اگر مروری بر اخبار و اطالعات منتش��ر ش��ده در 
فضای رس��انه های خارجی و داخلی داش��ته باشید، 
متوجه خواهید ش��د که نقاط ضع��ف و قوت پیمان 
س��تا، بس��یار نزدیک به هم ارزیابی می شوند؛ نقاطی 
که مرکز اصلی توجه شان بر آینده تجارت دو منطقه 

اروپا و کاناداست. 
اما تش��ابه نظرها دقیق��ا چگونه هویدا می ش��ود؟ 
پاس��خ به امیدها و نا امیدی ها معطوف است. به نظر 
می رسد بسیاری از تولیدکنندگان اروپایی امیدوارند 
ورود به بازار کانادا، مقدمه ای برای دسترس��ی آنها به 
بازار آمریکا ش��ود؛ بازاری پر زرق و برق و سرش��ار از 

مشتری های مصرف گرا و دست به نقد. 
این درحالی  است که مخالفان تجارت آزاد میان اروپا 
و آمریکای ش��مالی معتقدند با این توافق و باز ش��دن 
بیش از پیش پای شرکت های چندملیتی به قاره سبز، 
قوانین و استانداردهای محیط زیستی و غذایی اتحادیه 
اروپا زیر پا گذاشته خواهند شد و کسب و کارهای محلی 
متضرر می شوند. براس��اس قوانین رسمی پیمان ستا، 
۹۸ درص��د تعرفه های گمرکی در مب��ادالت بین کانادا 
و کش��ورهای اتحادیه اروپا لغو می ش��ود. مخالفان این 
پیم��ان می گویند امضای چنی��ن قراردادهایی به ضرر 

کسب و کارهای کوچک است. 
اینچنین��ی، چارچوب  آنها معتقدن��د قراردادهای 
چن��دان منظمی ندارند و به مرور زمان ش��کاف های 
تج��اری این ق��رارداد مان��ع از پیش��رفت اقتصادی 
کش��ورهای اروپایی خواهد ش��د. به اعتقاد بسیاری 
از کارشناس��ان اقتصادی، این موضوع، همان پاشنه 
آشیل پیمان ستا محسوب می ش��ود. نقطه ای نا امن 
ک��ه از دید مخالفان می تواند صنایع خرد و متوس��ط 
کش��ورهای اروپایی را تخریب کند. این موضع باعث 
ش��ده صاحبان کس��ب و کارهای کوچ��ک و محلی و 
شهروندان بسیاری از ش��هرهای اروپا، نسبت به این 
پیمان موضع گی��ری بدبینانه و منفی پیدا کنند و به 

عضو ثابت معترضان ستا تبدیل شوند. 

چرا کانادا تا این حد به قرارداد ستا 
امیدوار است؟ 

کانادا کشور فقیری نیس��ت، صادر کننده ضعیفی 
نیس��ت و به لحاظ سیاس��ی و امنیتی نیز در جایگاه 
قابل قبولی ایس��تاده است. پس علت این همه اصرار 
کانادا برای رس��یدن به قرارداد س��تا در طول هفت 

سال گذشته چه بود؟ 
شاید برای پاسخ این سوال بهتر باشد نوار اتفاقات 
را از جل��و به عقب بزنیم و اتفاقات ماه های اخیر چه 
در حوزه سیاس��ت و چه در حوزه اقتصاد را با دیدی 

جدید مرور کنیم: 
جاس��تین ترودور، نخس��ت وزیر کانادا روز امضای 
ای��ن توف��ق را روزی تاریخی در روابط کش��ورش با 
اتحادیه اروپا دانست و تأکید کرد که  )ِستا( به رشد 
طبقه متوسط جامعه در هر دو سوی اقیانوس اطلس 
کمک می کند. وی همچنین افزود:  »کسب و کارهای 
کوچک و مشتریان سود واقعی این پیمان را بالفاصله 
خواهند دید، حتی پیش از آنکه ۲۸ پارلمان کش��ور 
اروپایی مراحل تصویب ای��ن پیمان را برای اجرایی 
ش��دنش طی کنند. ما اطمینان داری��م این توافقی 
خوب برای طبقه متوسط و افرادی است که با تالش 
بسیار س��خت می خواهند به منطقه ما بپیوندند. به 
همه اطمینان می دهیم که این معامله ای خوب برای 

اقتصاد ما و نیز مثالی خوب برای جهان است.«
ای��ن اظهار نظر، رن��گ و بویی آینده نگرانه و بس��یار 
امیدوارانه دارد. ش��واهد حکای��ت از آن دارند که کانادا 
قصد دارد یکی از شاه کلیدهای اصلی مرتبط با تحوالت 
آینده اقتصاد جهان را در دس��ت گرفته و به مدیریت 
کس��ب و کارهای در ح��ال رش��د جهان کم��ک کند؛ 
موضوعی که در س��خنان دیگر مقام های رسمی کانادا 

و اروپا نیز به آن به شکلی ضمنی اشاره شده است. 
دونالد توس��ک، رئیس ش��ورای اروپ��ا نیز پس از 
امضای ای��ن توافق تجاری گفت:  »ش��ک ندارم که 
برای ش��هروندان اروپایی اج��رای این پیمان بهتر از 
هر نوع آموزش��ی نمایانگر فواید آن خواهد بود و من 

نسبت به این توافق بسیار خوش بین هستم.«
براساس این پیمان، ۹۸ درصد تعرفه های گمرکی 
در مب��ادالت بین کانادا و کش��ورهای اتحادیه اروپا 
لغ��و می ش��ود و صادرکنن��دگان اروپای��ی س��االنه 
 ٥٠٠ میلی��ون ی��ورو صرفه جوی��ی خواهن��د ک��رد. 
مقام ه��ای دو طرف امید دارند ب��ا این توافق، ارزش 
مبادالت تجاری میان اتحادیه اروپا و کانادا به بیش 
از ۱۲ میلیارد دالر در س��ال افزای��ش یابد. اما دقیقا 
ی��ک روز پیش از امضای این ق��رارداد، یعنی در روز 
سه ش��نبه مرور اظهارات ترودور بخش های گمشده 
پازل را کامل تر می کند. جاستین ترودور، نخست وزیر 
کانادا در گفت وگو با رسانه های بین المللی در جریان 
کنفران��س خب��ری گفت که کش��ورش همچنان به 

دنبال توافقات تجاری در سراسر جهان است. 
به گفته ترودور، دولت این اقدام را برای اطمینان 
از بهره مندی همه کانادایی ها از دستمزد باالتری که 
شرکت های صادرات محور مایل به پرداخت هستند، 
انج��ام می دهد. ب��ه عقیده کارشناس��ان سیاس��ی 
نش��ریه فورب��س، صحبت های جاس��تین ت��رودور 
درباره سیاس��ت های تج��اری کان��ادا در واکنش به 
سیاست های اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 

جدید آمریکا است. 
در واقع به نظر می رس��د کانادا ب��ه دنبال بازبینی 
توافق های تجاری آمریکا است؛ توافق هایی که اکنون 
با به قدرت رس��یدن دونالد ترامپ آینده ای روشن و 
ش��فاف ندارن��د و هر لحظه ممکن اس��ت از گردونه 
خارج ش��وند. این هراسی است که پس از به قدرت 
رس��یدن ترامپ برای بس��یاری از طرف قراردادهای 

تجاری ایاالت متحده به وجود آمده است. 
ش��اید بر همین اساس باشد که ترودور در بخشی 
از س��خنان اخیر خود گفته:  »میلیون ها شغل خوب 
در ه��ر دو س��وی مرزه��ای اروپا و کان��ادا به رابطه 
تجاری نزدیکی که داریم بس��تگی دارد و این رابطه 

در مرکز مذاکرات ما خواهد بود.«
نخس��ت وزیر کانادا اشاره ای به تمایل کشورش برای 
دنبال کردن توافق تجاری ترانس-پاس��یفیک پس از 
خروج آمریکا از این توافق نکرد. اما در ادامه گفت:  »ما 
می دانیم که افزایش تعامل با اقتصاد در حال رشد آسیا، 
راهی مهم برای بیمه کردن مشاغل خوب و رفاه برای 
کانادا اس��ت و ما آن را ادام��ه می دهیم.«کانادا یکی از 
سه کش��ور عضو قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی 
)NAFTA( اس��ت؛ یک��ی از قراردادهایی که ترامپ 
به دنبال مذاکره مجدد درباره آن اس��ت. اقتصاد کانادا 
صادرات محور اس��ت و بیش از ۷۸ درصد صادرات این 

کشور به آمریکاست. 
ای��ن اظه��ارات گمانه زنی ها در خص��وص احتمال 
افزایش ارتباط کانادا با آس��یا را هم پررنگ تر می کند. 
به نظر می رسد کانادا به دنبال آن است تا با قلمه زدن 
روابط تجاری خود از آمریکا و اتصال آنها به اروپا و آسیا، 
احتمال سقوط و ضعف اقتصادی در دوران پساترامپ 
را به حداقل رسانده و ریشه تجارت قدرتمند خود را در 

هر شرایط ناگواری با اقتدار حفظ کند. 
این فرضیه ای اس��ت که علت پافشاری کانادا برای 
ایجاد روابطی مؤثر ب��ا اتحادیه اروپا را تا حد زیادی 
روشن می کند. افزون بر اینها، کانادا با افزایش اقتدار 
خود در اروپا و آس��یا، به رقیبی جدی برای تجارت 
ایاالت متحده تبدیل خواهد شد؛ رقیبی که براساس 
ش��واهد، قصد ن��دارد عرصه را ب��رای یکه تازی های 

ترامپ خالی کند.  

دیدگاهدریچه

پرونده مرتبط ب�ا توافقنامه تجارت آزاد میان 
اروپ�ا و کانادا، جزو پرحاش�یه ترین پرونده های 
سال های اخیر اتحادیه اروپا محسوب می شود؛ 
پرون�ده ای ک�ه لش�کری عظی�م از مخالفان و 
موافق�ان را در برابر یکدیگر ق�رار داده و هفت 
س�ال مذاکره فش�رده و نفس�گیر را پشت سر 
گذاش�ته اس�ت. اکن�ون ای�ن ق�رارداد تجاری 
موفق ش�ده بلیت عبور موقت از سد اتحادیه را 
کسب کند، اما با گذشت چهار روز از اعالم رأی 

موافق، هنوز هم جنجالی است. 
از یک س�و، بس�یاری از موافق�ان توافقنامه  
»ستا« معتقدند این پیمان تجاری، گامی بزرگ 

در تجارت بین الملل خواهد بود. از سویی دیگر 
ام�ا، مخالفان معتقدند ای�ن پیمان تجاری عمال 
سود چندانی برای اروپا نخواهد داشت و عمده 
س�ود این معاهده به جیب دول�ت کانادا خواهد 
رفت. برخی دیگ�ر از منتقدان نیز معتقدند این 
پیمان تجاری ناقض حقوق بش�ر و آسیب زننده 
به محیط زیست اس�ت. در واقع اغلب مخالفان 
معتقدن�د در ای�ن توافقنامه، حق�وق کارگران 
تضمین نش�ده اس�ت و اگر هم کار به ش�کایت 
برس�د دادگاه مناس�ب و بی طرف�ی تش�کیل 
نخواهد شد. موافقان اما، بر این باورند که حذف 
تعرفه ه�ای گمرکی حداقل ح�دود 500 میلیون 

یورو به سود بخش صنعت و کشاورزی است. 
با همه اینها، به نظر می رس�د این بار هم قرعه 

موفقی�ت به نام کانادا رقم خورده و این کش�ور 
یک ب�ار دیگر پی�روز ماراتن انتخ�اب برترین ها 
شده است. همزمان با تصویب ستا، این قرارداد 
ت�ا م�اه آوریل س�ال ج�اری میالدی به ش�کل 
آزمایش�ی اجرایی خواهد ش�د، اما پیمان ستا 
ب�رای اجرای دائم�ی باید در گام بعدی از س�د 
تصویب شدن در پارلمان های محلی و منطقه ای 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا عبور کند؛ چالشی 
که اگرچه بس�یاری از کارشناسان نسبت به آن 
خوش�بین هس�تند، اما بین خوش�بینی و عمل 

فاصله بسیار است. 
در ادام�ه این گ�زارش نگاهی داری�م به نظر 
تع�دادی از مقام�ات و کارشناس�ان مواف�ق و 

مخالف این پیمان تجاری.

ب��ا توجه به موج ش��دید مخالفت های 
ائت��الف ح��زب س��بز اتحادی��ه اروپا با 
توافق س��تا، بدیهی است که ریاست این 
اتحاد از مخالفان توافق محس��وب شود. 
تصاویر اعتراض های خیابانی حزب سبز 
اروپا نس��بت به س��تا طی روزهای اخیر 
ج��زو پربازدیدترین تصاویر ش��بکه های 
اجتماعی محس��وب می شوند؛ تصاویری 
ک��ه حکایت از نارضایتی ش��دید اعضای 
ای��ن حزب دارند.   اس��کا کلر جوان که 
با هوش سیاس��ی خ��ود به س��رعت به 
چهره ای شناخته شده در عرصه سیاست 
و تجارت آلمان تبدیل شده، معتقد است 
ای��ن توافقنامه ب��ه کش��ورهای اتحادیه 
س��ودی نخواهد رساند. وی در نخستین 

اظهارنظر رس��می خود در خصوص ستا 
گفت: »امیدوارم کشورهای عضو شکایت 
خود را به دادگاه ببرند. باید روشن شود 
ک��ه آیا تم��ام پیش��نهاد ها در ق��رارداد 
گنجانده ش��ده است؟ مهم است که این 
موضوع روش��ن ش��ود. ولی هم اکنون به 
نظر نمی رسد کش��وری بخواهد این کار 

را انجام دهد.« 
سخنان اس��کا کلر در عین اعتراض 
رنگ و بوی س��ازش هم دارد. در واقع 
او به عن��وان نماین��ده یک س��ندیکای 
رس��می، در تالش اس��ت با س��خنانی 
امیدوارانه، راه و رسم اعتراض قانونی و 
مدنی را به معترضان نشان دهد و آنان 

را به تغییر این تصمیم دلگرم کند. 

طبیعی اس��ت ک��ه با وج��ود برخی 
مخالفت ه��ای محلی در کان��ادا، اکثر 
مقامات رس��می و دولتی این کش��ور، 
مواضع��ی مثب��ت نس��بت به ق��رارداد 
س��تا داشته باش��ند. یکی از مهم ترین 
مقامات موافق این پیمان، وزیر تجارت 
کاناداست؛ فردی که به عقیده بسیاری، 
ج��زو با نفوذترین افراد کابینه ترودور و 

البته نزدیک ترین فرد به وی است. 
این سیاستمدار لیبرال کانادایی، در 
سال ۲٠٠۸ به عنوان رهبر جوان مجمع 
جهانی اقتصاد انتخاب شد و پس از آن 
به سرعت مورد توجه دولت و مقام های 
سیاس��ی کانادا قرار گرف��ت. وی که با 
پش��تیبانی بس��یار ق��وی از توافقنامه 

تج��ارت آزاد مصاحبه هایی متعدد در 
این خصوص انجام داده اس��ت، پس از 
موفقیت تصویب توافقنامه ستا گفت: 

 »در کانادا تجار باید مجوز بگیرند و 
ما در جهت تقویت نهاد خانواده، طبقه 
متوسط و همچنین ایجاد زیرساخت ها 
این سخنان  سرمایه گذاری می کنیم.« 
محافظه کارانه که بی��ش از هر چیز بر 
حمایت از شهروندان کانادایی متمرکز 
بود، توجه بسیاری از منتقدان اروپایی 
را به خ��ود جذب کرده اس��ت. برخی 
رسانه ها با بازتاب این جمالت معتقدند 
کان��ادا اساس��اً روی حمای��ت از کار و 
تجارت داخلی متمرکز است و به سود 

طرف خارجی نمی اندیشد. 

بی��ن مخالف��ان سرس��خت تصویب 
ستا، یک سیاستمدار کهنه کار بلژیکی 
وجود دارد. فیلیپ المبرت که به عنوان 
نماینده بلژیک در اتحادیه حضور دارد، 
در ط��ول س��ال ها تالش کان��ادا برای 
متقاعد ک��ردن اتحادی��ه حتی یک بار 
ه��م از مواض��ع منفی خ��ود علیه این 

توافقنامه، کوتاه نیامده است. 
نگاهی به س��وابق سیاسی المبرت به 
س��رعت مهم تری��ن عل��ت مخالفت وی 
ب��ا این ق��رارداد را روش��ن می کند. وی 
از س��ال ۲٠٠6 ت��ا ۲٠۱۲ عض��و حزب 
س��بز اروپا ب��وده؛ حزبی ک��ه اکنون در 
صدر لیس��ت مخالفان س��تا قرار دارند 
و تظاه��رات خیابانی خود را از ش��امگاه 

چهارش��نبه گذش��ته علیه ای��ن پیمان 
س��اماندهی کرده اند.  وی در نخس��تین 
موضع گیری رس��می خود علیه تصویب 
ای��ن توافقنام��ه گفت؛  »امی��دوارم که 
دادگاه قانون اساس��ی آلمان س��ازگاری 
این توافق ب��ا قوانین آلمان را بررس��ی 
کند و درباره س��ازگاری ب��ا قوانین اروپا 
هم نظر دیوان دادگس��تری اروپا را جویا 
شود. ش��اید بتوان از این راه جلوی این 
تواف��ق را گرف��ت.«  با توجه ب��ه اینکه 
قرارداد س��تا برای تصوی��ب نهایی نیاز 
به تأیید ش��وراهای محل��ی و منطقه ای 
اتحادی��ه دارد، آرزوی نماین��ده بلژیک 
برای عدم تأیید آن توسط قطب صنعتی 

اروپا چندان ناممکن به نظر نمی رسد. 

یکی از نخس��تین مقام های رس��می 
اتحادیه اروپا، که به محض تصویب رأی 
موافق برای پیمان ستا ابراز خرسندی 
ب��ود؛  مالمس��تروم  سیس��یلیا  ک��رد، 
سیاس��تمدار و فعال اقتصادی شناخته 
شده س��وئدی که از س��ال ۲٠۱4 در 
مقام کمیس��ر تج��ارت اتحادی��ه اروپا 
فعالیت می کند. وی پیش از کسب این 
عنوان از سال ۱۹۹۹ تا ۲٠٠۸ میالدی 
به عنوان عضو ارشد پارلمان اروپا فعال 
ب��ود و پ��س از آن نیز در پس��ت های 
کلیدی و مهمی مثل وزارت س��وئد در 
پارلم��ان اروپا فعالیت کرده اس��ت.  بر 
همین اساس است که اظهار نظر مثبت 
وی در خصوص این پیمان به س��رعت 

به عن��وان یک��ی از مهم تری��ن نظرات 
مثبت ثبت شده است. وی در خصوص 
این پیمان گفته است: »روند بلند مدت 
تصوی��ب این توافقنامه در کش��ورهای 
عضو آغاز خواهد شد. در اکثر کشورها 
مش��کلی نخواهیم داشت. با برخی هم 
بای��د بیش��تر گفت وگو کنی��م. تالش 
می کنیم ت��ا ابعاد مثبت توافق با کانادا 
را به آنها نشان دهم تا نگرانی های شان 
رفع ش��ود.« از س��وی دیگر وی از روز 
چهارش��نبه گذش��ته تاکن��ون نیز در 
توییتر فعالیتی چش��مگیر داش��ته و با 
توییت های��ی مث��ل: » ی��ک توافق زیبا 
بین کانادا و اروپا « سعی در آرام سازی 

فضای اتحادیه دارد. 

فیلیپ المبرت
 نماینده بلژیک در پارلمان اروپا

 سیسیلیا مالمستروم
کمیسر تجارت اتحادیه اروپا

اسکا کلر 
نماینده آلمانی پارلمان اروپا

ژان فیلیپ شامپاین
وزیر تجارت کانادا

٥۸ س��ال پیش در چنین روزی انگلستان فرمان 
اعطای اس��تقالل قبرس را تصویب کرد؛ فرمانی که 
یک س��ال بعد در آگوس��ت ۱۹6٠ به اج��را درآمد. 
حکومت مستقل قبرس بر پایه مشارکت جوامع ترک 
و یونان��ی در اداره امور ای��ن جزیره اعالم موجودیت 
کرد و بریتانیا، یون��ان و ترکیه حق حاکمیت دولت 
قب��رس را تضمی��ن کردن��د. در دس��امبر ۱۹6۳، 
نمایندگان ترک در پی اختالف بر س��ر نحوه اجرای 
ای��ن توافق از دولت قبرس بر اثر حادثه کریس��مس 
خونین از قبرس اخراج شدند. با آغاز عملیات نظامی 
یونانی ه��ای این جزیره، ترک های قبرس کش��ور را 
ترک کردند و این س��رآغاز درگیری های قومی میان 
ترک ه��ا و یونانی ها در این جزیره بود که ۱۱ س��ال 
ادامه پیدا کرد و در پی بروز درگیری بین دو طرف، 
س��ازمان ملل متحد در س��ال ۱۹64 ی��ک نیروی 
پاسدار صلح را به این جزیره اعزام کرد که ماموریت 
آنها تاکنون تمدید ش��ده  است. این جزیره به خاطر 
مکان راهبردی خ��ود در طی تاریخ م��ورد حمله و 

اش��غال امپراتوری های گوناگ��ون از جمله هیتی ها، 
آش��وری ها، مصری ها، ایرانی��ان، یونانی ها، رومی ها، 
بیزانس��ی ها، عثمانی ه��ا و اعراب قرار گرفته  اس��ت. 

اس��کندر مقدونی در ۳۳۳۳ پی��ش از میالد قبرس 
را از ای��ران جدا کرد. اقتصاد جزی��ره قبرس از آغاز 
اس��تقالل مبتنی ب��ر نظام ب��ازار آزاد بوده  اس��ت. 

صادرات عمده قبرس ش��امل محصوالت کشاورزی، 
گن��دم، ج��و، س��یب زمینی و مرکب��ات، میوه های 
مختلف، تنباکو، محصوالت صنعتی، انواع پوش��اک، 
کفش و صنایع دستی بوده   است. واردات عمده نیز 
ش��امل: مواد خوراکی، دام زنده، نفت و فرآورده های 
شیمیایی اس��ت. صنای��ع قبرس چندان پیش��رفته 
نیس��ت و ش��امل صنایع دس��تی و محلی می شود. 
توریس��م، منبع درآمد مهمی برای قبرس محسوب 
می ش��ود. این کش��ور به دو بخش قبرس ش��مالی 
)بخش ترک نش��ین( و بخش یونانی نشین تقس��یم 
می شود که در آن هر دو زبان ترکی و یونانی رسمی 
یونان��ی های ارت�ودوکس و ترک ه��ای  هس����تند. 
قب��رس مسلمان هس��تند.  جزی��ره قب��رس بعد از 
جزیره ساردنی و سیسیل س��ومین جزیره بزرگ در 
دریای مدیترانه  اس��ت. جمه��وری قبرس از اعضای 
اتحادی��ه اروپا اس��ت. قبرس از نقاط گردش��گرپذیر 
مدیترانه  محس��وب می ش��ود و از یک ژانویه ۲٠٠۸ 

به حوزه یورو پیوسته است. 
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چن��د روزی بود ک��ه خبر 
افش��ای اطالع��ات برخ��ی از 
مش��ترکان ایرانس��لی منتشر 
شد و دی��روز مس��ئوالن این 
اپرات��ور مهر تایی��دی بر این 

اخبار زدند. 
در بیانیه منتشر شده توسط 
اپراتور دوم آمده است: »حمله 
هک��ری در مراح��ل ابتدای��ی 
توسط تیم کارشناسان امنیت 
شبکه این شرکت شناسایی و 

دفع شده است.«
ای��ن در حال��ی اس��ت که 
خبره��ای منتش��ر ش��ده در 
فض��ای  مجازی ب��ر دسترسی 
به ابزاری برای تغییر پس��ورد 
تلف��ن  شم��اره   حس��اب های 
همراه ایرانسل داللت داشتند. 
این نخس��تین باری نیست 
که خبری ب��ا این مضمون در 
رسانه ها پیچیده است و چند 
ماه پیش نی��ز اطالعات تعداد 
زیادی از مش��ترکان ایرانسل 
توس��ط یک روب��ات تلگرامی 
منتش��ر شد که البته مدیران 
ایرانسل اعالم کردند اطالعات 
منتش��ر شده به روز  نیس��ت 
و ب��رای سال ها قب��ل است و 

اطالعات مش��ترکان جدید در 
امن  و امان است. 

شاید در حال حاضر انگشت 
اته��ام ب��ه سوی اپرات��ور دوم 
نش��انه رفته باشد، اما واقعیت 
این است ک��ه اطالعات سایر 
نی��ز  ارتباط��ی  اپراتوره��ا ی 
و  ندارن��د  امنی��ت  چن��دان 
شواه��د نش��ان می ده��د که 
اطالع��ات هویتی مش��ترکان 
مانند جنسیت، سن و آدرس 
راحتی  ب��ه  مح��ل سکون��ت 
تح��ت اختی��ار شرکت ه��ای 
تبلیغاتی ق��رار می گیرد. البته 
مس��ئوالن مخابرات��ی همواره 

این مسئله را تکذیب کرده اند 
و معتقدن��د ک��ه پیامک های 
تبلیغات��ی که به عن��وان مثال 
از فروشگاه ه��ای اطراف محل 
به دست  سکونت مش��ترکان 
آنه��ا می رسد، کام��ال اتفاقی 
است و اپراتورها هیچ دخالتی 

در این زمینه ندارند. 
علیرض����ا ف��یاض بخ��ش، 
ش��بکه ه��ای  کارشن����اس 
این  مخابرات��ی در پاس��خ به 
س��وال ک��ه آی��ا در اختی��ار 
گذاشتن اطالعات مش��ترکان 
قصد  ک��ه  ب��ه شرکت های��ی 
دارند،  را  پیامک��ی  تبلیغ��ات 

صح��ت دارد یا خی��ر؟ گفت: 
اینکه ف��رد یا شرکتی بخواهد 
پیامک انب��وه ارسال کند و با 
اطالعات  اپراتوری  به  مراجعه 
مش��ترکان خاصی را دریافت 
کند، کذب است و این امکان 

وجود ندارد. 
وی اف��زود: ام��ا بدون شک 
اپراتور ها اطالعات مش��ترکان 
خود را در اختیار شرکت های 
ثالث قرار می دهند و کس��انی 
ک��ه قص��د ارس��ال پیامک به 
مش��ترکان خاص��ی را دارند، 
مت��ن تبلیغات��ی خ��ود را در 
اختی��ار ای��ن شرکت ه��ا قرار 

می دهن��د و آنه��ا مت��ن ارائه 
شده را برای تعداد مش��خصی 
از مشترکان ارسال می کنند. 

فیاض بخش درب��اره قانونی 
ب��ودن ای��ن روش اظهار کرد: 
قطعا افشای اطالعات شخصی 
است  غیرقانون��ی  مش��ترکان 
و هی��چ اپراتوری ح��ق ندارد 
اطالعات مشترکان خود را به 

هر روشی افشا کند. 
این کارشناس ادامه داد: طی 
چند سال اخیر قرار بر آن شده 
تا به این معضل رسیدگی شود، 
اما همچن��ان این موضوع عمال 
اتفاق نیفتاده است و متاسفانه 
در این مورد ضعف زیادی دیده 

می شود. 
وی گفت: هنوز مش��ترکانی 
دریافت  ع��دم  درخواست  که 
را  تبلیغات��ی  پیامک ه��ای 
داده ان��د، با مش��کالت زیادی 
روب��ه رو هس��تند و شاهد آن 
هس��تیم ک��ه ای��ن ط��رح به 

درستی اجرا نشده است. 
فیاض بخش افزود: متاسفانه 
به عل��ت منافع مالی و نظارت 
کم��ی که وج��ود دارد، شاهد 
زی��ادی  قانون شکنی ه��ای 
هس��تیم و مشترکان اپراتور ها 

حق شان پایمال می شود. 

جی پ��ی مورگ��ان با انتش��ار 
گزارش��ی برآورد خ��ود از میزان 
درآمد مایکروسافت آژور را اعالم 
کرده که بالغ بر ۲.۷ میلیارد دالر 

در سال ۲۰۱۶ است. 
به گ��زارش زومیت و براساس 
گ��زارش وال استری��ت ژورن��ال، 
س��ال  در  آژور  مایکروساف��ت 
میلی��ارد  درآم��دی ۲.۷   ۲۰۱۶
دالری ب��رای ردموندی ه��ا ب��ه 

ارمغان آورده است. 
در صورت��ی ک��ه برآورده��ای 
کارشناسان درس��ت باشد، آژور 
در مجم��وع ۲.۷ میلی��ارد دالر 

عای��د مایکروساف��ت کرده است 
ک��ه از ای��ن رو، درآمد این بخش 
به ازای هر فصل به رقم میانگین 
می رس��د.  دالر  میلی��ون   ۶۷۵
همچنین ب��ا درآمد ۲.۷ میلیارد 
 ،۲۰۱۶ س��ال  ب��رای  دالری 
است  موف��ق شده  مایکروسافت 
براب��ر یک پنجم درآم��د آمازون 
از سرویس ه��ای اب��ری طی یک 
سال، درآمد کسب کند. سرویس 
ابری آمازون به عنوان بزرگ ترین 
و پردرآمدتری��ن سروی��س ابری 
ح��ال حاض��ر، ط��ی ی��ک سال 
درآم��دی ح��دود ۱۲.۲ میلیارد 

دالر کسب کرده است. 
در صورت صح��ت برآوردهای 
آژور  ابری  انجام شده، سروی��س 
مایکروساف��ت دومی��ن سرویس 
در ح��وزه سرویس ه��ای اب��ری 
است. ب��ه نظرمی رسد رتبه سوم 
متعلق به سروی��س ابری گوگل 
باشد که در سال ۲۰۱۶ درآمدی 
ی��ک میلی��ارد دالری عاید غول 

جست وجو کرده است. 
ط��ول  در  مایکروساف��ت 
سال ه��ای اخی��ر پ��س از سال 
۲۰۰۸ ک��ه سروی��س ابری آژور 
را معرف��ی ک��رد، اطالعات��ی در 

خص��وص میزان درآمد کس��ب  
ش��ده توسط ای��ن سرویس ارائه 
نک��رده اس��ت. ردموندی ه��ا دو 
س��ال پ��س از عرض��ه سرویس 
ابری آم��ازون، آژور را در اختیار 
کارب��ران ق��رار دادن��د. نکته ای 
ک��ه مایکروسافت نی��ز به دنبال 
تداوم آن است، رشدی است که 
آژور در سال ه��ای اخیر به خود 
دی��ده اس��ت. براس��اس گزارش 
مالی مربوط ب��ه سه ماهه چهارم 
آژور  سروی��س   ،۲۰۱۶ س��ال 
پاییز ۲۰۱۶  مایکروسافت ط��ی 
۹۳درص��دی  افزای��ش  شاه��د 

درآم��د خ��ود بوده اس��ت، حال 
 AWS آنکه افزایش درآمد برای
آم��ازون تنه��ا ۴۷درصد به ثبت 

رسیده است. 
مایکروساف��ت اقدامات زیادی 
انج��ام داده ت��ا آژور را ب��ه یک 
سروی��س جذاب ب��رای کاربران 
تبدی��ل کند. ب��رای مث��ال این 
از  شم��اری  قیم��ت  کمپان��ی 
سرویس های آژور را کاهش داده 
همچون  دیگ��ری  قابلیت های  و 
امک��ان اجرای چت بات ها مبتنی 
بر سرویس ابری آژور در اختیار 
توسعه دهندگان قرار داده است. 

در  آم��د ۲۶میلیارد  پیش بینی 
دالری نشان می دهد که هوآوی 
ب��رای پنجمین س��ال متوالی با 
افزایش درآمد همراه شده است. 
به عالوه رقم فروش ۱۳۹میلیون 
دستگاه گوشی  هوشمند، حکایت 
از رش��د ۲۹درصدی سال به سال 

برای این شرکت دارد. 
به گ��زارش فارن��ت، براساس 
تحقیقات��ی  موسس��ه  گ��زارش 
IDC، ن��رخ افزای��ش ف��روش 
جهان��ی گوشی ه��ای هوشمند 
در س��ال ۲۰۱۶ فق��ط ۶درصد 
برآورد شده، با این حال هوآوی 
عملک��رد خوب��ی در ب��ازار دنیا 

داشته است. 

 CBG ریچارد یو، مدیر بخش
ه��وآوی، می گوی��د:  »ب��ا وجود 
شرای��ط بازار، ه��وآوی همچنان 
پیش��تاز است و رش��د خوبی را 
تجرب��ه می کند. بر ای��ن باوریم 
که موفقیت م��ا در گرو نوآوری 
و انتخ��اب و توج��ه ب��ه سلیقه 
مش��تریان مان است، درحالی که 
برندم��ان را ب��ه ش��کل جهانی 
معرف��ی می کنی��م. همان ط��ور 
که کانال های ف��روش و کیفیت 
تقوی��ت  را  سرویس های م��ان 
می کنی��م، در ت��الش هس��تیم 
ت��ا محصوالت قاب��ل اطمینان و 
برای هم��ه کاربران مان  مناسب 

در سراسر دنیا ارائه کنیم.« 

به گفته ی��و، برنامه هوآوی در 
سال آینده، تقویت زنجیره تامین 
وعرضه و توسعه بخش R&D و 
نیز خدمات پس از فروش است.  
براساس گ��زارش مدیر هوآوی، 
ای��ن شرک��ت روی تقویت همه 
بخش ه��ا و ساده سازی عملیات، 
افزای��ش به��روری و استرات��ژی 
نفوذ در بازارهای بین المللی کار 

می کند. 
درحالی ک��ه صنع��ت جهان��ی 
گوشی ه��ای هوشمن��د ب��ا رشد 
ک��م و ن��وآوری اندک��ی همراه 
است، هوآوی قص��د دارد با ارائه 
محص��والت نوآوران��ه در صنعت 

موبایل پیشرو باشد. 

سال ۲۰۱۶ هوآوی سیس��تم 
 EMUI اختصاص��ی  عام��ل 
مبتنی ب��ر اندروید را توسعه داد 
و روی فن��اوری دوربین دوگانه 
و هوش مصنوع��ی کار کرد. این 
شرک��ت همچنی��ن از آخری��ن 
 EMUI نسخه سیس��تم عامل 
۰ .۵ رونمایی ک��رد که با تراشه 
کرین و ۲۰ فن��اوری اختصاصی 
هوآوی سازگاری دارد.  در سال 
۲۰۱۶ هوآوی فن��اوری دوربین 
دو گان��ه را ب��ا همک��اری الیک��ا 
روی گوشی ه��ای پرچم��دارش 
توسع��ه داد؛ ای��ن ن��وع دوربین 
 P۹ روی گوشی ه��ای میت ۹ و
ه��وآوی ق��رار گرف��ت.  هوآوی 

توانس��ت از این دو گوشی بیش 
از ۱۰میلی��ون دستگاه به فروش 
برسان��د ک��ه ب��ه ای��ن ترتی��ب 
نخس��تین بار است، این کمپانی 
فروش دستگاه های  از  توانس��ته 
پرچمدارش به فروش ۱۰میلیون 
دستگاه دست یابد. میزان فروش 
می��ت ۹ در طول دو ماه ابتدایی 
عرضه ۵۰درصد بیشتر از میت ۸ 
برآورد ش��د.  بر این اساس سال 
نیاز مش��تریان  ۲۰۱۷ ه��وآوی 
را در اولوی��ت ق��رار خواهد داد. 
ای��ن شرک��ت قص��د دارد روی 
خرده فروشی،  فروش،  کانال های 
برند س��ازی، بازاریابی و خدمات 

مشتریانش متمرکز شود. 

درآمد ۲.۷ میلیارد دالری مایکروسافت از سرویس آژور 

افزایش درآمد هوآوی برای پنجمین سال متوالی

گزارش2

بک آپ گیری خودکار
O&O AutoBackup  نرم اف��زار همگام سازی 
و ب��ک آپ گیری خودکار از بهتری��ن، حرفه ای ترین 
 و قوی تری��ن نرم افزاره��ا در زمین��ه همگام سازی و

 بک  آپ گیری از اطالعات سیستم ها است. به کمک 
ای��ن نرم افزار قادرید از همه اطالعات مورد نیاز مانند 
فایل ه��ا و فولدرها بک آپ گی��ری کنید. پس از این 
ک��ار می توانید اطالعات را همگام سازی کرده و  یک 
نسخه پشتیبان مطمئن از آن برای خود تهیه کنید. 
این فرآیند به صورت خودکار و تنها با فش��ردن یک 
دکم��ه امکان پذیر خواهد بود. از دیگ��ر مزایای این 
نرم اف��زار، قابلی��ت همگام سازی خودک��ار اطالعات 
موجود روی هارد دیس��ک، هارده��ای قابل حمل و 
اکس��ترنال، فلش مموری و کارت  های حافظه است. 
برای نمونه شما قادرید تعیین کنید زمانی که فلش 
خود را به سیستم متصل کردید، اگر تغییراتی روی 
یک فایل از پیش تعیین شده صورت گرفته باشد، به 
طور خودکار عملی��ات بک  آپ گیری انجام می شود. 
نرم اف��زار فایل های جدی��د را بالفاصل��ه روی فلش 
داری��و کپی و آپدیت می کند ک��ه این همان فرآیند 

همگام سازی اطالعات است.
روش استفاده از این محصول بس��یار ساده است ، 
کافیست در قسمت باالیی نرم افزار پوشه و فایل های 
منبع )source( را انتخاب و پس از آن در قس��مت 
میان��ی یک داریو USB ب��رای کپی و آپدیت کردن 
فایل ه��ا انتخاب کنید. در قس��مت پایینی شما باید 
یک��ی از عملیات های موج��ود روی فایل و پوشه ها 
را ب��ه دلخواه انتخاب کنی��د. به طور مثال با انتخاب 
 Copy all modified and new گزین��ه 
source data,no deletion of data فایل های 
جدی��د و تعیین شده بدون پاک شدن کپی خواهند 
ش��د. در نهایت کار و پس از انج��ام تنظیمات، ابتدا 
 Execute و سپ��س روی دکمه Save روی دکمه

کلیک کنید.
 O&OAutoBackup ویژگی های نرم افزار

– توانایی بک آپ گیری از تمامی اطالعات موجود 
روی هارد دیسک و هارد اکسترنال

– توانای��ی همگام س��ازی ب��ک آپ ها ب��ه صورت 
اتوماتیک

– توانایی بک آپ گیری به صورت اتوماتیک
– توانایی بک آپ گی��ری از اطالعات موجود روی 

فلش مموری.

ساخت پی دی اف
pdfFactory نرم اف��زاری برای ساخت فایل های 
PDF است. ای��ن نرم افزار می توان��د فایل های ورد، 
اکسل، صفحات وب و … را به فایل های پی دی اف 

) با پشتیبانی از زبان فارسی ( تبدیل کند.
: pdfFactory Pro امکانات نرم افزار

– ساخ��ت سریع فایل PDF تنها با یک کلیک از 
روی هر نرم افزار

PDF ترکیب چندین سند روی یک فایل –
– پیش نمای��ش سری��ع فایل ه��ای PDF قبل از 

ذخیره و باز کردن آن توسط نرم افزارهای دیگر
PDF رمزگذاری و کنترل دسترسی به فایل های –

– تعبیه تمام��ی فونت های اصلی برای نمایش در 
نرم  افزارها و سیس��تم هایی ک��ه آن فونت روی آنها 

نصب نشده است
PDF حذف محتوای ناخواسته قبل از ساخت فایل –

– ارسال PDF ها از طریق ایمیل و تنها با یک کلیک
– کپی PDF روی Clipboard برای ارسال در یک 

ایمیل
– ساخت PDF روی سربرگ

– اضاف��ه کردن شماره صفحات، سربرگ، پانویس و 
واتر مارک

– ساخت خودکار بوکمارک
– ساخت جدول محتوا به صورت خودکار

GrayScale تبدیل فرمت به –
– آرشیو کردن

– اضافه کردن یادداشت های متنی
– پر کردن فرم ها

– اضافه کردن امضا و حروف اول کلمه
– ترکیب اسناد در یک فایل PDF و بازآرایی آنها

– سایه روشن های متن، کپی و تنظیم آنها
– ذخیره، حذف و کپی گرافیک ها.

رایت سی دی و دی وی دی
BurnAware نرم اف��زاری قدرتمن��د برای رایت 
س��ی دی ، دی وی دی و دیس��ک های بل��و ری برای 
 BurnAware ویندوز اس��ت. شما با استف��اده از
 MP3 می توانید به سادگی ی��ک سی دی صوتی یا
بس��ازید و رای��ت کنی��د و همینطور ق��ادر خواهید 
بود تا دیس��ک های DVD-Video و دیسک های 
 CUE و ایمیج ه��ای ISO اطالع��ات، ایمیج ه��ای
را نی��ز تهی��ه کنید. قابلی��ت پاک ک��ردن یا فرمت 
دیس��ک های Rewritable و کپ��ی س��ی دی ی��ا 
دی وی دی به صورت ایمی��ج ISO از دیگر امکانات 

این نرم افزار قدرتمند است.
 BurnAware یک��ی از برتری��ن نرم افزارهای 
رایت، کپی و تهیه نس��خه پش��تیبان برای ویندوز 
است. عالوه بر عملکردهای استاندارد رایت دیسک 
مانند ساخت و رایت سی دی صوتی و دیس��ک های 
MP3، ویدئو، اطالعات و دیس��ک های ایمیج، این 
نرم اف��زار دارای ابزار قدرتمن��دی برای کپی برداری 
از DVD، استخ��راج ترک ه��ا از سی دی صوتی و 
بازیاب��ی فایل های معیوب و ناخوان��ا است. با رایت 
عکس ها روی دیس��ک های مختل��ف می توانید یک 
نس��خه پشتیبان از عکس های خانوادگی خود تهیه 

کنید.
:BurnAware Professional       ویژگی های نرم افزار

– رایت دیس��ک های اطالعات، دیس��ک های قابل 
Multisession بوت و دیسک های

MP3 رایت دیسک های صوتی، ویدئویی و –
ISO/CUE/BIN ساخت و رایت ایمیج های –

 ISO کپی دیسک به دیس��ک و ساخت ایمیج –
از دیسک.

www.p30world.com:منبع

وزیر ارتباطات خبر داد 
بررسی کاهش ۲۰ درصدی نرخ 
پهنای باند داخلی برای اپراتورها

وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات از بررسی 
کاهش قیمت پهن��ای باند ارتباطات داخل کش��ور 
ب��رای توزیع به اپراتورهای ارتباطی خبر داد و گفت: 
امک��ان کاهش ن��رخ پهنای باند ت��ا ۲۰ درصد وجود 

دارد. 
محم��ود واعظ��ی در گفت وگو با خبرنگ��ار مهر با 
اشاره به سیاست های تعرفه ای وزارت ارتباطات برای 
استفاده از ترافیک ارتباطات در داخل کشور، گفت: 
با هدف افزایش میزان تولید محتوا در داخل کش��ور 
و استفاده از ارتباط��ات داخلی، موضوع کاهش نرخ 

پهنای باند را بررسی می کنیم. 
وی ادامه داد: این کاه��ش نرخ، مربوط به پهنای 
باند داخل��ی ب��رای اپراتورهای ارتباط��ی در داخل 
کشور خواهد بود تا میزان هزینه ای که برای ترافیک 
ارتباطات در شبکه ملی اطالعات پرداخت می کنند، 

نسبت به ترافیک بین الملل متفاوت باشد. 
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالع��ات افزود: بر این 
اساس موضوع کاهش نرخ پهنای باند در شبکه ملی 
اطالعات را در کمیس��یون تنظیم مقررات در دست 

بررسی داریم. 
واعظی گف��ت: برای تعرفه دسترس��ی کاربران به 
محتوای داخل��ی نیز براس��اس سیاست های تعیین 
شده، قیم��ت را به نصف قیم��ت ارتباطات اینترنت 
بین المل��ل کاهش دادیم و نظرم��ان این است که تا 
زمانی که زمینه ای فراهم باشد، باز هم کاهش قیمت 

را در دستور کار قرار خواهیم داد. 
وی تصری��ح کرد: فعال سیاس��ت تعرفه ای خود را 
برای استف��اده از ترافیک ارتباط��ات در شبکه ملی 
اطالع��ات به کار گرفته ایم که در صورت تصویب در 
کمیسیون تنظیم مقررات، این کاهش قیمت پهنای 

باند به اپراتورها ابالغ خواهد شد. 
پی��ش از این نیز وزی��ر ارتباطات از کاهش قیمت 
استف��اده از اینترن��ت در شبک��ه مل��ی اطالعات و 
ترافی��ک داخلی ب��رای کاربران نهایی ب��ه یک دوم 
قیم��ت ارتباطات اینترنت بین المل��ل خبر داده بود 
ک��ه به گفته وی، ق��رار بود از نیم��ه دوم بهمن ماه 
توس��ط اپراتورها ب��رای کاربران اجرای��ی شود.  فاز 
دوم شبکه ملی اطالع��ات در دهه فجر بهره برداری 
شد و به دنب��ال آن، کاربرانی که از محتوای داخلی 
در بس��تر این شبکه استف��اده کنند، هزینه ای نصف 

قیمت اینترنت بین الملل پرداخت خواهند کرد. 

برگزاری نخستین نمایشگاه 
اینترنت اشیا در دانشگاه امیرکبیر

نخس��تین نمایش��گاه تخصص��ی اینترن��ت اشی��ا 
)IoTex ۲۰۱۷( از دی��روز ب��ه م��دت س��ه روز در 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز به کار کرد. 
در این نمایش��گاه، شرکت ه��ا و نهادهای فعال در 
ح��وزه IoT توانمندی ه��ا و اقدامات خ��ود در یک 
س��ال گذشته را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار 
می دهند.  مهدی روحانی ن��ژاد، مدیر فروم اینترنت 
اشی��ای ای��ران )IiF( با اشاره به فعالی��ت روزافزون 
مجموعه ه��ای مختل��ف در ح��وزه اینترن��ت اشیا، 
صنای��ع عالقه مند ب��ه افزایش می��زان هوشمندی و 
بهره وری در فرآیند ک��اری و سازمان های بهره بردار 
از خدمات اینترنت اشیا مانند صنایع مرتبط با نفت، 
گ��از و پتروشیم��ی، مجموعه های درگی��ر در حوزه 
کنتورخوانی هوشمند، شهرداری ها، بخش سالمت، 
حمل و نقل، بیمه و هوشمندی ساختمان را به بازدید 

از این نمایشگاه دعوت کرد. 
وی افزود: معموال در نمایشگاه هایی مانند الکامپ 
به واسطه گستردگی و تنوع زیاد شرکت های حاضر، 
امکان شناسایی و تعامل با اکوسیستم اینترنت اشیا 
و شرکت های فعال در حوزه هوشمندسازی خدمات 
و صنایع وجود ندارد؛ از این رو فروم اینترنت اشیای 
ای��ران در نظر دارد از امس��ال با برگزاری ساالنه این 

نمایشگاه در بهمن ماه این خأل را پر کند. 
مدیر ف��روم اینترن��ت اشیای ای��ران همچنین از 
اختصاص فضاهای اختصاصی ب��رای استارتاپ های 
فع��ال در ح��وزه اینترنت اشیا که از سراسر کش��ور 
ثبت نام کرده اند و همچنین چندین دانشگاه و مراکز 

تحقیقاتی در نمایشگاه IoTex 2017 خبر داد. 
بازدید از نخس��تین نمایش��گاه تخصصی اینترنت 
اشیای ایران از ۳۰ بهمن تا دوم اسفند ماه ۹۵ برای 

تمامی عالقه مندان این حوزه رایگان است. 

 تجهیز ایکس باکس
به کیبورد و ماوس

ب��ه نظر می رسد ایکس باکس باالخره قصد دارد از 
صفحه کلی��د )کیبورد( و ماوس برای کنس��ول بازی 
خود پش��تیبانی کن��د.  به گزارش ایس��نا، بازیکنان 
کنسول های بازی، خواستار پشتیبانی از صفحه کلید 
و ماوس در هر دو کنس��ول نسل فعلی، پلی استیشن 
۴ سون��ی )PS4( و ایکس باک��س یک مایکروسافت 
)Microsoft's Xbox One( بودن��د، ب��ا وجود 
ای��ن دو شرکت تا پیش از این تمایلی به معرفی این 
گروه کنترل ها نداشتند.  با این حال، به تازگی یکی 
از طرف��داران از رئیس ایکس باکس، فیل اسپنس��ر، 
پرسی��ده که آیا بازی Halo Wars 2 که در آینده 
منتش��ر خواهد شد، از ویژگ��ی صفحه کلید و ماوس 
برای کنسول ایکس باکس یک پشتیبانی خواهد کرد 
و او نی��ز جواب داده: برای ای��ن بازی، صفحه کلید و 
ماوس راه اندازی نمی شود، اما این ویژگی هایی است 
ک��ه ما عالقه مندیم ب��ه پلتف��رم ایکس باکس اضافه 

کنیم. 
پاسخ اسپنس��ر گمانه های��ی را در میان طرفداران 
و عالقه مندان آغاز ک��رده است که آیا مایکروسافت 
واقع��ا چنین قص��دی دارد؟ البته ممک��ن است این 
ویژگ��ی ب��رای Halo Wars 2 آغ��از نش��ود، اما 
بازی های آینده می توانند این به روزرسانی را دریافت 

کرده و از صفحه کلید و ماوس بهره مند شوند. 

خبـــر باز هم افشای اطالعات و باز هم ایرانسلمعرفینرمافزار
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Estream نام ژنراتور آبی قابل حملی اس�ت که می توانید با اس�تفاده از آن دستگاه های دیجیتالی خود را در سفر ها شارژ کنید.زمانی که دستگاه شما نیاز به 
انرژی دارد، کافی است ژنراتور را داخل آب در حال حرکت قرار دهید. سپس توربین به وسیله آبی که به داخل دستگاه وارد می شود، چرخانده شده و باتری 
کار گذاشته شده سبب تجمع و ذخیره سازی انرژی های تولید شده خواهد شد. به کمک این ژنراتور می توانید تا سه دستگاه گوشی هوشمند را شارژ کنید. 

قیمت این محصول حدود 1۸۰ دالر است.



 ب��ه گفت��ه بس��یاری از کارشناس��ان حوزه 
گردش��گری، آژانس ه��ای مس��افرتی به عنوان 
یک��ی از حلقه های مهم و هماهنگ کننده تمام 
بخش های صنعت گردش��گری مثل هتلداری، 
 تورلیدرها و حمل و نقل محس��وب می شوند. در 
همی��ن راس��تا گرچه خود آژانس ها به ش��مار 
ب��االی خروجی ها بی��ش از ورودی ه��ا اذعان 
دارند اما معتقدند فراهم ش��دن زیرساخت ها و 
امکانات مقاصد گردشگری داخلی و همچنین 
برپایی نمایش��گاه های گردشگری در شهرهای 
برلین،  میالن و کشور اسپانیا می تواند به جذب 

گردشگر ورودی کمک کند. 

لزوم نقش آفرینی متولی گردشگری
امی��ر هاتف��ی، دبی��ر انجم��ن آژانس ه��ای 
هواپیمایی ایران، آژانس ها را یکی از مهره های 
مه��م و اساس��ی صنع��ت گردش��گری ایران 
معرفی ک��رده به »فرصت امروز « می گوید: اگر 
آژانس ها بتوانن��د وظایف خود را به خوبی ایفا 
کرده و عملکرد مثبتی داش��ته باش��ند صنعت 
گردشگری حرکت رو به جلویی خواهد داشت. 
رونق گردشگری مس��تلزم وجود چند موضوع 
اساسی مثل صنعت هتل داری،  گروه تورلیدرها 
و بخش حمل ونقل است، در صورت هماهنگی 
ای��ن گروه ه��ا صنع��ت گردش��گری می تواند 
توس��عه یاب��د. در واقع آژانس های مس��افرتی 
به عن��وان حلقه مرکزی، تم��ام این بخش ها را 
ب��ه یکدیگر متصل می کن��د. وی دلیل تمرکز 
آژانس ه��ای مس��افرتی روی تورهای خروجی 
را هزینه کرد این آژانس ها در نمایش��گاه های 
بین الملل��ی عنوان کرده و ادام��ه می دهد: اگر 
آژانس ها بخواهند در جذب گردشگران ورودی 
موفق باشند باید در نمایشگاه های گردشگری 
خارج از کش��ور حضور پی��دا کنند که این امر 
هزینه هایی را برای آژانس های مسافرتی ایجاد 
خواه��د کرد. در همین راس��تا آژانس هایی که 
قدم��ت باالی��ی دارند به آژانس ه��ای جدیدتر 
برای حضور در نمایشگاه های بین المللی میدان 
نمی دهند و این هم��واره به یکی از گالیه های 

صنف آژانس داران تبدیل شده است. این وظیفه 
سازمان میراث فرهنگی است که با اندیشیدن 
تمهیدات��ی زمین��ه حضور چنی��ن آژانس های 
نوپایی را در نمایشگاه های گردشگری خارجی 
فراه��م کند. هاتف��ی اضافه می کن��د:  آموزش 
حلقه مفقوده صنعت گردش��گری ایران است. 
به عقیده من امر آموزش آژانس های مسافرتی 
وظیف��ه متول��ی صنع��ت گردش��گری، یعنی 
سازمان میراث فرهنگی اس��ت. به این منظور 
در کش��ور ترکیه ش��رکت هایی وجود دارد که 
هماهنگ کنن��ده هتل ها و پروازها هس��تند و 
توره��ا را ب��ه آژانس های گردش��گری متصل 
می کنن��د،  امری ک��ه در ایران بس��یار ضعیف 
عمل ش��ده اس��ت. در این راس��تا بای��د توجه 
داش��ت که فعالیت در تور کلی فروشی نیاز به 
سرمایه گذاری های کالنی دارد که هر کسی از 
عه��ده آن برنمی آید. دبی��ر انجمن آژانس های 
هواپیمایی ایران با اشاره به لزوم حمایت دولت 
بیان کرد: تا زمانی که دولت یک حمایت قوی 

و مس��تمر از آژانس ه��ای هواپیمایی به عمل 
نیاورد آژانس ه��ا نمی توانند قوی عمل کرده و 
زمینه جذب گردشگر ورودی به کشور را فراهم 
کنند. هاتفی با اش��اره به هزینه باالی برگزاری 
توره��ای خروجی اروپایی و نبود امکانات برای 
جذب گردش��گر ورودی، می افزای��د: برگزاری 
توره��ای اروپایی نیاز به س��رمایه بس��یار باال 
دارد به همین جهت آژانس های مس��افرتی از 
روی اجبار ب��ه مقاصدی که حمایت های مالی 
زیادی الزم نیست مثل گرجستان، ارمنستان، 
روس��یه، دوبی و آذربایجان تورهای خروجی را 

برنامه ریزی می کنند. 

مالیات،  مشکل حل نشده آژانس های 
هواپیمایی

دبیر انجم��ن آژانس ه��ای هواپیمایی ایران 
ب��ا بی��ان اینک��ه صنای��ع بس��یاری از صنعت 
گردش��گری منتفع می شوند، می گوید: صنعت 
آژانس داری، هتلداری، صنایع دس��تی، صنعت 

حمل و نق��ل و تورلیدره��ا یک خان��واده بزرگ 
از مجموع��ه مش��اغل و صنایع هس��تند که از 
صنع��ت گردش��گری ام��رار مع��اش می کنند. 
در همی��ن راس��تا در صنعت آژان��س داری نیز 
ش��غل هایی مثل تورلیدرها، فروش��نده بلیت، 
مدیران فنی، حس��ابدار و. . . تعریف می ش��وند 
که رونق و وجود این ش��غل ها بسته به صنعت 
گردشگری اس��ت. وی با اشاره به ظرفیت های 
گردش��گری داخل��ی ادامه می ده��د: ایران در 
حوزه گردش��گری داخلی به قدری غنی است 
که در صورت یک برنامه ریزی صحیح، ایرانیان 
برای سال ها می توانند در خود ایران به گردش 
بپردازند اما متاسفانه این ظرفیت ها حتی برای 
گردش��گران داخلی ب��ه خوبی تعریف نش��ده 
است. بخشی از این قصور و کوتاهی مربوط به 
دولتمردان و متولیان امر است که در تبلیغات 
آن طور ک��ه باید عمل نکردند. بخش��ی دیگر 
متوجه س��رمایه گذاران داخلی اس��ت که برای 
س��رمایه گذاری در صنعت گردش��گری ایران 

اعتم��اد کافی ندارن��د و همین طور آژانس های 
مس��افرتی که در تعریف س��فر برای مسافران 
کوتاه��ی کردن��د. وی اضاف��ه می کند: س��فر 
در ایران بین چند نقطه انگش��ت ش��مار مثل 
کیش، مش��هد، اصفهان، شیراز و قشم تقسیم 
ش��ده است در حالی که مکان و مناظر طبیعی 
بس��یار زیبای��ی در ج��ای جای کش��ور اعم از 
آذربایجان شرقی و غربی وجود دارد. در همین 
راستا توریس��ت های ورودی به کشور نیز بین 
چند ش��هر عمده تقس��یم ش��ده اند به طوری 
که گردش��گران خارج��ی تنها ی��ک روز را به 
تهران گ��ردی اختصاص می دهن��د در صورتی 
که گردش��گری تهران به روزها زمان نیاز دارد. 
هاتفی با اش��اره به اهمی��ت تبلیغات در حوزه 
گردش��گری تاکی��د می کند: باید ب��ا تبلیغات 
مناس��ب توریس��ت های کش��ورهای همسایه 
)کش��ورهای عربی( را به دیدن ش��مال ایران 
ترغی��ب کنیم همچنین با ی��ک برنامه ریزی و 
هدف گذاری مناس��ب شهرهایی مثل یزد را به 
توریست های کش��ورهای آسیای میانه معرفی 

کنیم. 
هاتفی با بی��ان اینکه 1765 آژانس فعال در 
س��طح تهران مش��غول به فعالیت هستند در 
مورد گردش مالی مارکت گردشگری می گوید: 
گردش مالی آژانس های مس��افرتی بس��ته به 
فصول و منطقه قرار گیری آژانس متفاوت است 
و نمی توان تمام آژانس ها را به صورت آماری با 
دی��د یک رقم نگاه کرد. به ط��ور مثال گردش 
مالی آژانس��ی در تهران روزانه 5میلیون تومان 
و دیگ��ری 50میلیون تومان اس��ت. وی اضافه 
می کن��د: در همین باره باید توجه داش��ت که 
یکی از معضالت اصلی آژانس های مس��افرتی 
موضوع مالیات گردش مالی اس��ت. موضوعی 
که وزارت دارایی هنوز نتوانس��ته راه حلی برای 
آن بیندیش��د. از 70میلیون پول فروش بلیت 
برای یک ایرالین تنها یک میلیون سود نصیب 
آژانس ه��ای هواپیمایی می ش��ود در حالی که 
همین رقم گردش مالی یک آژانس را بس��یار 

باال می برد اما سودی نصیب آژانس نمی شود.
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چرا آژانس ها روی مقاصد داخلی سرمایه گذاری نمی کنند؟

امکانات محدود؛ مهم ترین مانع ورود گردشگر دهمین جشن راهنمایان گردشگری در تهران و گیالن
حضور اعضای کنوانسیون جهانی 

راهنمایان گردشگری 2017 در همدان
همزم��ان ب��ا روز جهان��ی راهنمای��ان گردش��گری، 
دهمی��ن گردهمای��ی راهنمایان گردش��گری در گیالن 
و ته��ران برگزار می ش��ود. ب��ه گزارش ایس��نا، دهمین 
جش��ن راهنمایان گردشگری از س��وی کانون سراسری 
انجمن های راهنمایان گردشگری امسال در گیالن برگزار 
می ش��ود. آرش نورآقایی، رئیس هیات مدیره این کانون 
گفته است که گردهمایی دهم قرار است با استانداردهای 
جهان��ی راهنمایان گردش��گری منطبق تر باش��د، برای 
 همی��ن جش��ن از روز اول اس��فندماه)امروز( ب��ا اجرای 
پیش گشت هایی در موزه روستایی، ماسوله و رشت آغاز 
خواهد شد و در روز سوم همزمان با ۲1 فوریه روز جهانی 
راهنمایان گردش��گری به پایان می رسد. البته مطابق با 
استانداردهای جهانی پس از اتمام جشن، پس گشت هایی 
به مقصد س��ایر نقاط گردش��گری گیالن برگزار خواهد 
شد. براس��اس پیش بینی این کانون، گیالن امسال یکی 
از بزرگ ترین گردهمایی های راهنمایان گردشگری را با 
حضور 700 نفر تجربه خواهد کرد. همچنین قرار اس��ت 
در جری��ان این اجتماع، کارگاه های آموزش��ی به منظور 
ارائه اس��تانداردهای جهانی راهنمایان گردشگری برگزار 
شود. زنگ جشن راهنمایان گردشگری درحالی امروز در 
گیالن به صدا درمی آید که این اس��تان با برودت شدید 
ه��وا و بارش برف همراه اس��ت و راه ه��ای منتهی به آن 
با اختالل در آمدوش��د مواجه ش��ده، با این حال کانون 
سراس��ری انجمن های راهنمایان گردشگری اعالم کرده 
این جشن منتفی نخواهد شد و طبق برنامه اجرا می شود. 
در تهران نیز جامعه راهنمایان گردشگری قرار است دوم 
اسفندماه، یک روز پیش از روز جهانی، گردهمایی دیگری 

را برگزار کنند. 
این مراسم با شعار »راهنما، سفیر صلح و دوستی« در 
سالن همایش های موزه دوران اسالمی با حضور جمعی از 
مسئوالن گردشگری به منظور تقویت ارتباط راهنمایان 
گردشگری با سایر سازمان ها و رفع چالش های این حرفه 
برگزار می شود. گردهمایی دهم راهنمایان گردشگری که 
از سوی جامعه راهنمایان در تهران برگزار می شود، با دو 
پنل تخصصی با محوریت »ارتباط راهنمایان گردشگری 
با مسئوالن« و »ارتباط راهنمایان با تشکل ها و ارگان ها« 
هم��راه خواهد بود ک��ه نمایندگانی از نی��روی انتظامی، 
سازمان میراث فرهنگی و گرشگری، جامعه تورگردانان، 
جامعه هتلداران و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
به چالش های مربوط ب��ه راهنمایان و همچنین صنعت 
گردش��گری اطالعات و توضیحاتی را ارائه می کنند. هر 
دو گروه نیز قرار اس��ت به این مناسبت از راهنمایان برتر 

خود تجلیل کنند. 

در دیدار زهرا احمدی پور و غدا هیجاوی تاکید شد
تقویت و توسعه صنایع دستی ایران در 

تعامل با سازمان های بین المللی
در دی��دار مع��اون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با رئیس منطقه 
آس��یا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی، بر تقویت 
و توس��عه صنایع دس��تی ایران در تعامل با س��ازمان های 

بین المللی تاکید شد.
 به گ��زارش می��راث آری��ا، زه��را احمدی پ��ور، معاون 
رئیس جمه��وری و رئی��س س��ازمان میراث فرهنگ��ی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری،  در دیدار با غدا هیجاوی، 
رئیس دفتر منطقه آس��یا و اقیانوس��یه ش��ورای جهانی 
صنایع دس��تی و احمد الفارس��ی نماینده کشور عمان در 
منطقه غرب آسیا، با اشاره به کیفیت و تنوع صنایع دستی 
ایران گفت:»تقویت و توسعه بخش صنایع دستی با استفاده 
از ظرفیت های سازمان های بین المللی از برنامه های ما در 
این حوزه اس��ت.« او با تاکید بر اس��تفاده از ظرفیت های 
منطقه ای و جهانی برای بازاریابی و فروش صنایع دس��تی 
ایران ادامه داد:»صنایع دستی ایران، با پرداختن به طرح ها 
و ایده های نو و حفظ هویت سنتی، به تدریج جایگاه خود 
را در بازارهای جهانی بازمی یابد.« معاون رئیس جمهوری 
اضافه کرد:»تاس��یس دفتر منطقه ای آس��یا و اقیانوسیه 
ش��ورای جهانی صنایع دس��تی در تهران فرصت و زمینه 
مناسبی اس��ت برای ارتباط و تعامل بیشتر هنرمندان و 
صنعتگران ایران با تولیدکنندگان صنایع دس��تی در سایر 

کشورها.«

دفتر شورای جهانی در ایران باید فعال باشد
همچنی��ن در ای��ن دیدار، غ��دا هیجاوی با اش��اره به 
کیفیت تولیدات صنایع دستی ایران گفت:»حضور متقابل 
هنرمندان و صنعتگران ایرانی در نمایشگاه های خارجی در 
معرفی و فروش بیشتر این آثار تاثیر بسزایی دارد.« او ادامه 
داد:  »افتتاح دفتر منطقه ای در تهران فرصت بسیار خوبی 
برای ارتباط هنرمندان ایرانی با سازمان های بین المللی و 
هنرمندان س��ایر کشورهاست. با فعالیت مستمر و جدی 
این دفتر، در آینده نزدیک ش��اهد رش��د و رونق بیش��تر 

صنایع دستی ایران خواهیم بود.«
هیجاوی اضافه کرد:  »ش��ورای جهانی صنایع دس��تی 
آمادگ��ی دارد در زمینه پیش��رفت صنایع دس��تی ایران 
اقدام��ات و فعالیت های موردنیاز را انج��ام دهد.« در این 
دیدار احمد الفارسی، نماینده کشور عمان در منطقه غرب 
آسیا، همکاری ایران و عمان را به عنوان دو کشور فعال در 

حوزه صنایع دستی الزم و ضروری دانست. 

مرمت کاروانسرای صفوی میامی 
آغاز شد

سرپرس��ت نمایندگی میراث  فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری شهرس��تان میامی گفت:  »مرمت کاروانسرای 
تاریخی ش��هر میامی آغاز ش��د.« به  گزارش روابط عمومی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
سمنان، س��یدمحمدصادق رضویان افزود:  »در این مرحله 
از مرمت، کار بندکشی بندهای جداره کاروانسرا، ساماندهی 
جداره های بیرون��ی، اصالح ناودان ها و دفع رطوبت از پی و 
پایه های بنا و دیگر مرمت های جزئی انجام می ش��ود.« او با 
بیان اینکه این کاروانس��را در شهر میامی واقع شده است، 
افزود:  »این بنا از کاروانس��راهای زیبای عهد صفوی است 
که تقریبا س��الم برجای مانده است.« کاروانسرای میامی با 
زیربنای 5۲50مترمربع در سال 1365 به شماره 1718 در 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

داش��تن دیدگاهی لوکس و بی نقص به 
مقوله س��فر نگاهی است که هرچه زودتر 
باید به کناری گذاش��ته ش��ود. قطعا این 
دیدگاه به مثابه آفتی می تواند گردشگری 
ای��ران را ب��ه ورط��ه ناب��ودی بکش��اند. 
سختی های س��فر را، هرچه که باشد باید 
به جان خرید. همین هاس��ت که یک سفر 
را خاطره انگی��ز می کن��د. ترجیح هتل و 
فضای ماش��ینی ش��هر به جای بودن در 
دل طبیع��ت و تجربه اقامت در یک خانه 
روستایی تمام لذت یک سفر را می زداید. 
به بیانی بهتر س��اده س��فر کردن و ساده 
ب��ودن رمز لذت بردن از س��فر و طبیعت 

است. 
رقیه حاتمی پور، مدیر آژانس مسافرتی 
فالمینگ��و در رابطه با خدمات آژانس های 
مس��افرتی به حوزه گردش��گری »فرصت 
ام��روز« می گوید: آژانس های مس��افرتی 
در تمام دنیا محل رجوع مس��افر هستند؛ 
حال چه مس��افر ورودی از خارج کش��ور 
از  می خواهن��د  ک��ه  مس��افرانی  و چ��ه 
کش��ور خارج ش��وند. در واقع آژانس های 
مس��افرتی مرجعی هس��تند که می توانند 
با برنامه ریزی مناس��ب در توصیف مقصد 
بس��یار موث��ر و کارس��از باش��ند. به طور 
مثال آژانس��ی که با ی��ک مطالعه صحیح 
و برنامه ریزی مدون و پی در پی )مس��ئله 
تداوم تورها بس��یار حائز اهمیت است( به 
فعالیت در تورهای داخلی اشتغال دارد و 
مقاصد ناش��ناخته یا کمتر شناخته شده 
ام��ا زیب��ا را به عنوان مقاصد گردش��گری 
خ��ود تعیین می کند در معرفی آن مقصد 
به عن��وان مقص��د گردش��گری می توان��د 
آژانس ه��ای  کل  در  باش��د.  تاثیرگ��ذار 
مس��افرتی پایگاه های بس��یار خوبی برای 
تعریف مقاصد گردش��گری چه در خارج 
کشور و چه داخل کش��ور هستند. نمونه 
بس��یار بارز ای��ن موضوع نی��ز جایگزین 
کردن مقاصد گردش��گری دیگ��ر در پی 
ناامنی های اخی��ر ترکیه بود که آژانس ها 
بالفاصل��ه ب��ا برنامه ری��زی و تبلیغ برای 
مکان ه��ای دیگر،  مقاصد جدیدی را برای 

مسافران تعریف کردند. 
وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل نبودن 
یا محدود بودن امکانات و زیرساخت های 
مقاصد داخل این مکان ها مورد اس��تقبال 
آژانس ها و مسافران قرار نمی گیرد،  اضافه 
می کند: زمانی که مس��افران به مقاصدی 
با امکانات محدود مراجعه می کنند طبعا 
ناراض��ی خواهند بود،  همین عدم رضایت 
مسافران دلیلی می شود تا آژانس ها روی 
مقاصد گردشگری داخلی کارهای عمیق 

و ریش��ه ای انجام ندهن��د. وی با پذیرش 
این موضوع که آژانس ها بیش��تر در حوزه 
خروجی ه��ا فعالیت می کنن��د، می افزاید: 
آژانس های مس��افرتی به دلی��ل تقاضای 
بازار بیش��تر تمرکز خ��ود را روی مقاصد 
خارج��ی معطوف می کنن��د. این تقاضای 
ب��ازار نی��ز دالیل خاص خ��ود را دارد که 
وجود امکانات بی ح��د و اندازه در مقاصد 
خارج��ی یک��ی از ای��ن موارد محس��وب 
می شود در حالی که مقاصد داخلی از این 
امکان��ات و زیرس��اخت های اولیه محروم 

هستند.
 ب��ه عبارت��ی دیگر،  در برنام��ه تورهای 
داخل��ی خدماتی ک��ه رضایت مس��افر را 
جلب کند وجود ندارد و مسافران رضایت 
کافی از س��رویس، هتل ها،  رستوران ها و 
برنامه های تفریحی مقاصد داخلی ندارند. 
در ضم��ن از آ نجای��ی ک��ه آژانس ها یک 
بنگاه اقتصادی محس��وب شده و به منافع 
خ��ود فکر می کنن��د با هجوم مس��افران 
برای گردش��گری خارجی سعی می کنند 
سیاس��ت کاری خود را به سمت تورهای 

خارجی سوق دهند. 

فعالیت 1850 آژانس هواپیمایی در 
تهران

 مدی��ر آژان��س مس��افرتی فالمینگو در 
پاس��خ به ای��ن س��وال ک��ه آژانس ها چه 
کارهایی ب��رای رونق گردش��گری داخلی 
می توانن��د انجام دهن��د، می گوید: در حال 
حاض��ر تورهای داخلی در حال اجراس��ت 
اما آنچ��ه مدنظر تورهای انبوه اس��ت این 
اس��ت ک��ه  آژانس ه��ا می توانند ب��ا تبلیغ 
مقصد البته مقص��دی که دارای امکانات و 
زیرساخت هاست سرمایه گذاری و به رونق 
گردشگری داخلی کمک کنند. اما اگر این 
تبلیغات روی مقاص��دی که امکانات ندارد 
ص��ورت گیرد خود به یک ضدتبلیغ تبدیل 
می ش��ود، در این صورت هم آژانس متضرر 
می شود و هم مس��افر ناراضی خواهد بود. 
پس توجه به این مطلب ضروری اس��ت که 
در کنار تبلیغات آژانس های مسافرتی باید 
سازمان هایی  چون سازمان میراث فرهنگی، 
انجمن ها و اتحادیه ها در توسعه امکانات و 
زیرس��اخت های مختل��ف مقاص��د داخلی 
تالش کنند تا بتوان به یک توسعه پایدار و 
بادوام در مقاصد گردشگری داخلی رسید. 

مطمئن باشید زمانی که مقصدی حتی در 
دورتری��ن نقطه ایران دارای امکانات ش��د 
عالقه مندان در صورت تبلیغ آژانس به آن 
مکان مس��افرت خواهند کرد. حاتمی پور با 
بیان اینکه آژانس فالمینگو مبتکر تورهای 
بانوان،  تهرانگردی و ایرانگردی است، اضافه 
می کند: برای عی��د مقاصدی مثل مقاصد 
جنوبی کشور مورد عالقه مسافران داخلی 
اس��ت زیرا ترجیح مسافران برای مسافرت 
به مقصدی به نام ش��مال کش��ور به صورت 
انف��رادی و با اتومبیل ش��خصی اس��ت. به 
همین جه��ت در عید نوروز مقاصدی مثل 
چابهار، بندرعباس،  بوش��هر،  قش��م و البته 
ش��یراز و اصفهان جزو مقاصد گردش��گری 
داخلی محس��وب می شوند. وی با اشاره به 
وجود 4ه��زار و 100آژانس مس��افرتی در 
س��طح کشور، سهم تهران را 1850 آژانس 
دانس��ته و عنوان می کند: در مورد گردش 
مالی آژانس های مسافرتی نمی توانم رقمی 
را ارائ��ه ده��م ام��ا می ت��وان چنین گفت 
گردش مالی آژانس ه��ا به ویژه آژانس هایی 
که به فروش بلیت نیز مش��غول هستند به 
دلی��ل باال بودن ارقام بلیت ها رقم خوبی را 

نش��ان می دهد اما رک��ود اقتصادی و عدم 
اس��تقبال از گردشگری به دلیل قرار گیری 
در اولویت های پایین تر س��بد خانوار باعث 
ش��ده بهره وری و س��ود آژانس ها در چند 
دوره گذش��ته اصال خوب نباشد اما گردش 
مالی آژانس ها به دلیل ارقام باالی بلیت ها 
ی��ک نوع حب��اب را به نمای��ش می گذارد. 
مدیر آژانس مس��افرتی فالمینگ��و با بیان 
اینکه آژانس های مس��افرتی کمتر از افراد 
متخصص و برنامه ریز سفر بهره می گیرند، 
ادامه می دهد: آژانس ها بیش��تر فروش��نده 
محصول س��فر هس��تند ت��ا برنامه ریز آن. 
مع��دود آژانس هایی از اف��راد متخصص و 
پروداکت منیجر که در دنیا مرس��وم است، 
اس��تفاده می کنند. ای��ن افراد ب��ا مطالعه 
ف��راوان مقاص��د جدید را معرف��ی کرده و 
محص��ول را تولی��د می کنن��د و در اختیار 

سایر بخش های آژانس قرار می دهند.
 چنی��ن افرادی در چ��ارت آژانس های ایرانی 
وج��ود ندارند به همین جه��ت افراد متخصص 
و تحصیلکرده این رش��ته بای��د در آژانس های 
مس��افرتی به منظور توس��عه گردشگری به کار 

گرفته شوند.
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درحالی که تا چند هفته گذش�ته در برخی محافل 
س�خن از بازنشس�تگی زود هن�گام زن�ان و هم�وار 
ساختن مس�یر برای ورود قشر جوان و تحصیلکرده 
به ب�ازار کار مط�رح بود، مجمع تش�خیص مصلحت 
نظام طی تبصره الحاقی ی�ک، ماده 97 الیحه برنامه 
ششم توس�عه پیرامون بازنشس�تگی پیش از موعد 
زن�ان، این ماده را مغایر با سیاس�ت های کلی اقتصاد 

مقاومتی و افزایش بهره وری در نیروی انسانی ارزیابی 
و پیشنهاد کرد که این حق برای خانم هایی با سن 55 
یا 60 س�ال منظور ش�ود.  باید یادآور شد نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در تبصره یک ماده 97 الیحه 
برنامه شش�م توس�عه مصوب کرده بودن�د که کلیه 
دستگاه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و نهادهای 
عمومی غیردولتی تابع صندوق های بازنشستگی اعم 
از کش�وری و تامین اجتماعی مکلفند با درخواس�ت 
بازنشس�تگی بان�وان ش�اغل ک�ه دارای حداقل 20 

سال سابقه خدمت هس�تند، بدون محدودیت سنی 
موافق�ت کنند.  باوجود مخال�ف زنان و عدم موافقت 
تش�خیص مصلحت نظام با این ماده، زنان و بسیاری 
از کارشناس�ان بر این باورند که بازنشستگی پیش از 
موعد زنان از بازار کار، بیشتر نادیده گرفتن تجربیات 
و مهارت شغلی آنان است. آنان بر این باورند که زنان 
با 20 سال سابقه کار دارای کوله باری از تجربه هستند 
ک�ه می توان بهتر از این از تجربیات و مهارت آنان در 

کنار جوانان تحصیلکرده استفاده کرد. 

یکشنبه
15اولاسفند1395 کافه مدیران

بازنشستگی زودهنگام باعث 
کاهش سهم استخدام زنان می شود 

بازنشس��تگی زود هنگام زن��ان را باید از دو موضع 
مورد بررسی قرار داد؛ یک بحث مهم اقتصادی است 
که بر دوش فرد است و دیگری بر دوش دولت است. 
اگر این بازنشس��تگی زود هنگام با 20 س��ال سابقه 
کار و 30 روز حقوق برای این دس��ته از زنان همراه 
باش��د با کمبود بودجه از س��وی دولت و بسیاری از 
سازمان های بازنشستگی همراه خواهد شد و اگر هم 
دولت با 20 س��ال سابقه کار و 20 روز حقوق نسبت 
به بازنشستگی زنان اقدام کند که در نهایت این مهم 

به نفع زنان نخواهد بود و جایز نیست. 
از س��وی دیگر باید توجه داش��ت که در هر حالت 
بازنشس��تگی پیش از موعد با 20 س��ال س��ابقه کار 
یعنی خ��روج تدریجی نیروهایی که بیش از همه به 
س��وابق آنان نیازمندیم. به عبارت��ی از نظر من این 
بازنشس��تگی زود هنگام به نفع بازار کار نخواهد بود 
و ما نیز می توانیم همچون س��ایر کشورهای خارجی 
نسبت به بازنشس��تگی مردان باالی 65 سال سن و 
زنان 60 س��ال سن اقدام کنیم یا افراد را با 30 سال 

سابقه فعالیت بازنشسته کنیم. 
اما در هر ش��کل آن بازنشس��ته کردن افراد با 20 
س��ال س��ابقه بیمه تامین اجتماعی در رش��ته های 
مختل��ف ک��ه در ب��ازار کار حضور مس��تمر و مدام 
داش��ته اند شاید در 10 ساله سوم که کشور با توجه 
به تجارب آنان نیاز بیش��تری ب��ه خدمت آنان دارد 
حائز اهمیت باش��د. از سویی دیگر باید توجه داشت 
که بازنشس��تگی با این شرایط نیز می تواند منجر به 
کمتر شدن سهم استخدامی زنان در بازار کار دولتی 

و خصوصی شود. 
تجرب��ه س��ال های گذش��ته نیز بارها نش��ان داده 
اس��ت ک��ه کارآفرینان معموال از تج��ارب، مهارت و 
توانایی ه��ای نیروهای خود بیش��تر بهره می گیرند و 
اگر با بازنشس��ته کردن زنان فک��ر می کنیم فضایی 
ب��رای ورود نیروهای جوان تر در ب��ازار کار را فراهم 
خواهی��م کرد، باید گفت با توج��ه به تجارب بخش 
خصوصی در س��ال های گذش��ته ای��ن بخش قطعا 
باز هم س��راغ نیروهای باتجربه و بازنشس��ته خواهد 
رفت چرا ک��ه برای این بخش حداق��ل نه صرفا علم 
که بیش��تر تجرب��ه و س��رعت در کار و مهارت افراد 

مهم است. 

 

شرایط بازنشستگی بانوان

الف: سن بازنشستگی زنان براساس بند 1 ماده 76 
قانون تامین اجتماعی )مش��اغل س��خت و زیان آور(، 
55 س��ال اس��ت که در این حالت فرد بیمه شده با 
داش��تن حداقل 20 سال س��ابقه پرداخت حق بیمه 
می تواند بازنشس��ته ش��ود. در صورتی که مستمری 
اس��تحقاقی فرد براس��اس این بند کمت��ر از حداقل 
حقوق س��ال مربوط باش��د تا حداقل حق��وق ارتقا 

خواهد یافت. 
ب: همچنین بانوانی که دارای 10 س��ال سابقه و 
55 س��ال سن هستند بدون رعایت ماده 111 قانون 
تامین اجتماعی  )پرداخت حداقل حقوق( و متناسب 
با س��نوات پرداخت حق بیمه می توانند بازنشس��ته 
ش��وند. به موج��ب همین اصالح��ات، چنانچه بیمه 
ش��ده متقاضی کمتر از 10 سال سابقه داشته باشد 
با پرداخت یکجای حق بیمه س��نوات کسری تا 10 

سال می تواند از مزایای این قانون بهره مند شود. 
ج: بانوان��ی ک��ه 30 س��ال تمام کار ک��رده و حق 
بیمه مربوطه را به س��ازمان پرداخت کرده باش��ند، 
در صورتی که س��ن آنان به 45 س��ال تمام برس��د، 
می توانن��د تقاضای بازنشس��تگی کنند. مس��تمری 
این گونه از بیمه ش��دگان براس��اس 30 سال سابقه 

محاسبه و پرداخت خواهد شد. 
د: کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که 
حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی 
مق��رر در قان��ون تامین اجتماعی ب��ه کار خود ادامه 
داده اند از سازمان تامین  اجتماعی تقاضا کند. بر این 
اساس کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شده زن را 
با 60 سال سن از سازمان تامین اجتماعی درخواست 

کند  )به شرط داشتن سابقه مورد نظر(. 
ه: بانوانی که دارای 35 س��ال سابقه پرداخت حق 
بیمه باش��ند بدون ش��رط س��نی می توانند تقاضای 

بازنشستگی کنند. 
و: زنان کارگر با داش��تن 20 س��ال س��ابقه کار و 
42 س��ال س��ن به ش��رط پرداخت حق بیمه با 20 
روز حقوق می توانند بازنشس��ته ش��وند. در خصوص 
این گروه از بیمه ش��دگان در صورتی که مس��تمری 
استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوط کمتر باشد، 

تا حداقل حقوق افزایش می یابد. 
خانم های مش��مول قانون کار با حداقل 42س��ال 
س��ن و 20 سال س��ابقه با 20 روز حقوق می توانند 
بازنشس��ته ش��وند. بنابراین چنانچه فردی مشمول 
قانون کار اس��ت می تواند با 50 سال سن و 25 سال 

سابقه با 25 روز حقوق بازنشسته شود. 
منبع: کانال حل اختالف 

همه چیز درباره بازنشستگی 
مشموالن تامین  اجتماعی

در قانون تامین اجتماعی، تعریف بازنشستگی این 
است: بازنشس��تگی یعنی عدم اشتغال بیمه شده به 
کار به س��بب رس��یدن به سن بازنشس��تگی در این 

قانون. 
همچنین به تعبیری دیگر بازنشستگی رسیدن به 
شرایطی است که براس��اس آن فرد توان کاری اش 
کاهش یافته و دیگر قدرت و توانایی س��ابق را برای 
ادام��ه فعالی��ت و کار ن��دارد. در جوام��ع گوناگون 
ب��ا توجه به ش��رایط اقتص��ادی و اجتماعی س��ن 
بازنشس��تگی می تواند متفاوت باش��د، از 55 سال 

گرفته تا 70 سال. 

دالیل بازنشستگی و شرایط آن
1- به دلیل کهولت سن و رسیدن سن بازنشستگی: 
در این حالت کارگر یا بیمه ش��ده پس از سال ها کار و 
تالش بر اثر رسیدن به شرایط و سنی که قانون فرد را 

بازنشسته می داند، بازنشسته می شود. 
2- بازنشس��تگی در کارهای س��خت و زیان آور یا 
مناط��ق بد آب و هوا: این نوع بازنشس��تگی به دلیل 
فرس��ودگی زودرس کارگ��ر در کارهای��ی که عموما 
س��خت یا زیان آور اس��ت، مثل کار در معادن ایجاد 
ش��ده اس��ت. در این حالت فرد بیمه ش��ده قبل از 
رس��یدن به س��ن مورد نظر یا داش��تن سابقه کامل 

بازنشسته می شود. 
3- ش��رایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی: برخی 
مواقع براس��اس ش��رایط خاص اقتص��ادی مثل نرخ 
بیکاری گسترده یا بحران یا تورم نیرو در بنگاه های 
اقتص��ادی یا برخ��ی ویژگی ه��ای خ��اص گروه ها، 
دولت ه��ا تصمیم می گیرن��د گروه��ی را به صورت 
زودهنگام بازنشسته کنند. در این خصوص می توان 
به بازنشس��تگی با 25 سال س��ابقه به موجب قانون 
نوس��ازی صنایع یا بازنشس��تگی زودهنگام کارکنان 
دولت و بازنشس��تگی زنان با 20 س��ال سابقه اشاره 

کرد. 

شرایط بازنشستگی
برای احراز بازنشس��تگی در قانون تامین اجتماعی 

به دو معیار مهم توجه می شود: 
1-  رسیدن به سن مقرر در قانون

2- داش��تن س��نوات پرداخت حق بیمه به میزان 
مقرر در قانون تامین اجتماعی

بر مبنای دو عامل فوق احراز شرایط بازنشستگی 
براساس شرایط زیر صورت می گیرد: 

سن بازنشستگی، براس��اس بند 1 ماده 76 قانون 
تامین اجتماعی، 60 س��ال س��ن ب��رای مردان و 55 
س��ال س��ن برای زنان اس��ت که در این حالت فرد 
بیمه شده با داشتن حداقل 20 سال سابقه پرداخت 
حق بیمه می تواند بازنشس��ته ش��ود. در صورتی که 
مستمری اس��تحقاقی فرد براساس این بند کمتر از 
حداقل حقوق س��ال مربوطه باشد تا حداقل حقوق 

ارتقا خواهد یافت. 

بازنشستگی با 10 سال سابقه و 60سال سن
براس��اس اصالح��ات اخیر، همچنی��ن افرادی که 
دارای 10 س��ال س��ابقه و 60 سال سن برای مردان 
و 55 سال س��ن برای خانم ها باش��ند بدون رعایت 
م��اده 111 قان��ون تامین اجتماع��ی و متناس��ب با 
س��نوات پرداخت حق بیم��ه می توانند بازنشس��ته 
ش��وند. به موج��ب همین اصالح��ات، چنانچه بیمه 
ش��ده متقاضی کمتر از 10 سال سابقه داشته باشد 
با پرداخت یکجای حق بیمه س��نوات کسری تا 10 

سال، می تواند از مزایای این قانون بهره مند شود. 
در مورد بیمه شده ای که بر اساس 10 سال سابقه 
بازنشس��ته شود ماده 111 قانون اجرا نمی شود و بر 
اساس س��نوات پرداخت حق بیمه، مستمری تعیین 
می ش��ود که ممکن اس��ت انتظارات فرد متقاضی را 
از نظر دریافت مس��تمری کاف��ی برای تأمین معاش 
برآورده نسازد. بنابراین توصیه می شود حتی االمکان 
فرد بیمه شده شرایط مندرج در شکل یک  )حداقل 
20 سال سابقه( را احراز کند، سپس بازنشسته شود. 

 بازنشستگی با ۳5 سال سابقه
بدون شرط سنی

1: کسانی که دارای 35 سال سابقه پرداخت حق 
بیمه باش��ند بدون ش��رط س��نی می توانند تقاضای 
بازنشستگی کنند.  2: زنان کارگر با داشتن 20 سال 
س��ابقه کار و 42 سال سن به ش��رط پرداخت حق 
بیمه با 20 روز حقوق می توانند بازنشس��ته ش��وند. 
در خصوص این گروه از بیمه شدگان، در صورتی که 
مس��تمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوطه 

کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش نمی یابد. 
3: بازنشس��تگی زودهن��گام: در برخی کش��ورها 
بازنشستگی زودهنگام و پیش از موعد یکی از تدابیر 
برای پاس��خگویی و حل برخی مشکالت اقتصادی و 
اجتماعی به ش��مار می رود یا شرایط برخی از کارها 
مثل س��خت و زیان آور بودن ی��ا فعالیت در مناطق 
بد آب و هوا ضرورت بازنشس��تگی زودتر از موعد را 
اقتضا می کند. در این نوع از بازنشس��تگی فرد بیمه 
شده می تواند با سابقه و سن کمتر بازنشسته شود. 

شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور
طب��ق قانون بازنشس��تگی در مش��اغل س��خت و 
زیان آور، افرادی که حداقل 20 س��ال متوالی و 25 
س��ال متناوب در کارهای س��خت و زیان آور  )مخل 
س��المتی( اشتغال داشته اند و در هر مورد حق بیمه 
مذکور را به س��ازمان پرداخته باش��ند، بدون شرط 
سنی می توانند تقاضای بازنشستگی کنند. همچنین 
چنانچه کمیس��یون های پزش��کی موضوع ماده ۹1 
قان��ون تامین اجتماعی قبل از رس��یدن بیمه ش��ده 
ش��اغل در کارهای س��خت و زیان آور به سابقه مقرر  
)20 س��ال متوالی و 25 سال متناوب برای کارهای 
س��خت و زیان آور(، فرس��ایش جسمی و روحی وی 
را ناش��ی از اش��تغال به کارهای س��خت و زیان آور 
تش��خیص دهند، فرد بیمه شده می تواند درخواست 

بازنشستگی کند. 

آزموده دیدگاه

مری��م اس��المی، مدیرعام��ل 
ش��رکت کیه��ان کاوان اس��تان 
هیأت مدیره  عض��و  و  خراس��ان 
خدمات  صادرکنندگان  اتحادیه 
خراس��ان  اس��تان  مهندس��ی 
رض��وی اس��ت. او در خص��وص 
بازنشستگی پیش از موعد زنان 
ب��ر این باور اس��ت ک��ه این کار 
ب��رای دولت هزینه ه��ای جاری 
فراوان��ی در بر خواهد داش��ت، 
ام��ا پیرامون حض��ور فعال زنان 
در جامعه به رغم بازنشس��تگی 
پی��ش از موعد آنان ب��رای زنان 
زایمان  مرخصی ه��ای  همانن��د 
طوالنی مدت با بازگش��ت مجدد 
آنان به ب��ازار کار همراه خواهد 

بود. 
به نظر ش�ما بازنشس�تگی 
ب�ا  زن�ان  موع�د  از  پی�ش 
20سال سابقه کار چه تبعات 
ب�رای  می توان�د  اقتص�ادی 

جامعه داشته باشد؟ 
بای��د در نظ��ر داش��ت میزان 

فعالیت های  در  زنان  مش��ارکت 
اقتص��ادی و اجتماع��ی تاکنون 
ب��ه دلیل تع��داد و رق��م اندک 
این مشارکت تأثیری در اقتصاد 
نداشته اس��ت اما از سویی دیگر 
ضرورت دارد با توجه به صدمات 
و آسیب هایی که جامعه از نبود 
زنان متحمل ش��ده است، زنان 
حداقل مش��ارکت 30 درصدی 
در جامعه داش��ته باش��ند حال 
مش��ارکت  ای��ن  می خواه��د 

اقتصادی باشد یا اجتماعی. 
به عبارت بهتر در شرایط فعلی 
که درصد مشارکت زنان در جامعه 
بس��یار اندک اس��ت ای��ن حضور 
زن��ان می توان��د ه��م از صدمات 
احتمال��ی در جامعه بکاهد و هم 
در تعادل بخش��ی به جامعه مفید 
عمل کند. بارها به کرات مشاهده 
کرده ایم که جامع��ه از نبود زنان 
در بخش ه��ای مختلف به هنگام 
تصویب قوانین مختلف یا اجرای 
قوانی��ن به دلی��ل نبود زن��ان یا 

دخالت اندک زنان، متحمل ضرر 
و زیان هایی شده است که اکنون 
با وجود بازنشستگی های پیش از 
موع��د یا زودهنگام��ی که عنوان 
می شود باز الزم است زنان آنچنان 
به مش��ارکت های خودش��ان در 
جامعه ادامه دهند که از صدمات 

آتی در جامعه جلوگیری شود. 
بای��د در این خص��وص یادآور 
زودهن��گام  بازنشس��تگی  ش��د 
نیز مانع فعالی��ت زنان فعال در 
جامعه نیست و این بازنشستگی 
پی��ش از موعد ب��رای این قبیل 
زن��ان مانن��د مرخص��ی زایمان 
طوالنی مدت اس��ت که با اتمام 
بیماری با بازگش��ت مجدد آنان 

به بازار کار همراه است. 
آی�ا خود ش�ما تمایل�ی به 
بازنشستگی زود هنگام دارید؟ 
من به شخصه عالقه ای به این 
موضوع ندارم و تا زمانی که سالم 
هس��تم و می توانم راه بروم قطعاً 
به کار ادامه خواهم داد. الزم به 

یادآوری اس��ت در خصوص این 
قانون اگر به نوع کار کردن زنان 
در جامعه نگاه کنید با استقبال 
اندک��ی از س��وی زن��ان روبه رو 
خواهید ش��د، مگر زنانی که در 
اداره های دولتی مش��غول به کار 
هس��تند یا زنانی که هدف شان 
از اش��تغال صرف��اً حق��وق آخر 
ماه اس��ت و الغیر. بازنشستگی 
زودهنگام زن��ان نمی تواند مخل 
حض��ور فع��ال زن��ان فع��ال در 

جامعه باشد. 
بازنشس�تگی زود هنگام در 
بین زنان فعال بخش خصوصی 

چه بازتابی داشت؟ 
در  فعالی��ت  و  کار  معم��والً 
بخش خصوصی با عالقه مضاعفی 
از سوی این دسته از زنان پیش 
می رود، لذا کمتر از آن استقبال 
می کنند. به عبارتی بازنشستگی 
پیش از موعد نیز مانع بازگشت 
مجدد این دسته از زنان به بازار 
کار نیس��ت. در بخش خصوصی 

نیز برخی مش��اغل جزو مشاغل 
س��خت و زیان آور تلقی می شود 
که با بازنشس��تگی زودهنگام به 
شکل قانونی روبه رو است و زنان 
نیز به این مهم واقف هستند اما 
در هر شکل آن چه کار سخت و 
زیان آور باشد و چه بازنشستگی 
زودهنگام باش��د ی��ک زن فعال 
تا جایی که توان داش��ته باش��د 
ب��ه کارش ادام��ه می دهد چون 
از کار و فعالی��ت اجتماع��ی ی��ا 
اقتصادی خ��ودش لذت می برد، 
از س��ویی دیگ��ر از نظر من این 
کار دولت صرفاً باعث هزینه های 
جاری مضاعف ب��رای او خواهد 
ش��د. بازنشستگی پیش از موعد 
زن��ان همانند مرخص��ی زایمان 
طوالنی مدت با بازگش��ت مجدد 
زنان ب��ه بازار کار همراه اس��ت 
مگر زنانی که هدف ش��ان از کار 
کردن صرفاً حقوق آخر ماه بوده 
باش��د که در بخ��ش خصوصی 

بعید می دانم این گونه باشد. 

کارشناسان و صاحب نظران از بازنشستگی زود هنگام زنان از بازار کار می گویند 

بازنشستگی زود هنگام، حذف تدریجی زنان از بازار کار

مریم اسالمی: 

مشارکت زنان درجامعه باعث تعادل می شود 

شماره728 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073298

سهیال وکیلی

محمد حسین برخوردار
فعال اقتصادی

مریم خض��ری، دبیر معاونت زن��ان اتاق 
بازرگان��ی اصفه��ان اس��ت. او در خصوص 
بازنشستگی پیش از موعد زنان معتقد است 
که بیشتر می توان مبنای بازنشستگی زنان 
را همچون برخی کش��ورهای اروپایی نظیر 
کش��ور آلمان بر مبنای س��ن و سال افراد و 
می��زان تاثیرگذاری آن��ان در جامعه برآورد 
کرد. به عبارتی براساس س��ن افراد که 60 
س��الگی و از کار افتادگی شغلی افراد است، 
می توان نسبت به بازنشس��تگی زنان اقدام 
کرد و الغیر. بازنشس��تگی برخی از زنان با 
س��ن و سال کمتر از 60 سال و صرفاً متکی 
بر 20 سال سابقه کار نوعی اجحاف در حق 

توانایی و تجربیات این دسته از زنان است. 
نظر ش�ما پیرامون بازنشستگی زنان 
با 20 س�ال سابقه کار چیست؟ و تا چه 

اندازه موافق آن بودید؟
 من با موضوع بازنشستگی زود هنگام زنان 
موافق نیس��تم چرا که معتق��دم مبنا نباید 
صرف��اً س��ابقه کار افراد آن هم با 20 س��ال 
س��ابقه کار آنان باش��د. مبنای بازنشستگی 
ب��ا توجه ب��ه آنچه که م��ا در کار دیده ایم و 
تجربه کرده ایم، می تواند سن و سال و میزان 
تأثیرگذاری افراد در جامعه و اقتصاد کشور 
باش��د. از این رو از نظ��ر من به عنوان فردی 
که از نزدیک ش��اهد فعالیت زنان هس��تم، 
بازنشس��تگی زود هنگام زنان بیش��تر منجر 
به حذف زنان و خانه نشین کردن قشری از 
زنانی خواهد شد که با کوله باری از تجربه و 

مهارت آنان را راهی منزل کرده ایم. 
بای��د ی��ادآور ش��د که م��ا در ب��ازار کار 
کشورهای مختلف شاهد بازنشستگی افراد 
بر مبنای شرایط سنی و میزان تأثیرگذاری 
آنان در جامعه هس��تیم تا بر مبنای سابقه 
کار و این رویه نیز بیش��تر به دلیل استفاده 
مطلوب و مناس��ب از مهارت و تجارب افراد 
است که نمونه آن در کشورهای اروپایی در 

حال اجراست. 
به عبارتی فردی از 20 س��الگی شروع به 
کار کرده است و اینکه اکنون در 40 سالگی 

او را ک��ه در اوج تجربه و مهارت قرار اس��ت 
خانه نش��ین کنیم، این برای بازار کار کشور 
حیف اس��ت چرا که این قبیل افراد باوجود 
40 س��الگی ب��ا کوله ب��اری از تجربه همراه 
هستند که می توان از تجارب آنان برای بازار 

کار بیش از این استفاده کرد. 
شاید بازنشس��تگی برای فردی 60 ساله 
مفید باشد چرا که ش��رایط سنی این افراد 
این قبی��ل بازنشس��تگی ها را می طلبد اما 
بازنشستگی برای فردی 40 یا حتی 50 ساله 
با توجه به امکان انتقال تجربه و اس��تفاده از 
تجارب و مهارت آنان در بازار کار، از نظر من 

مطلوب بازار کار نبوده و حیف است. 
از نظ�ر ش�ما آی�ا ب�ا بازنشس�تگی 
زود هنگام زن�ان فرصت بهت�ری برای 
و  جوان ت�ر  نیروه�ای  به کارگی�ری 

دانشگاهی فراهم نخواهد شد؟ 
کس��ی منکر ه��وش و ذکاوت و پویایی و 
هوشیاری قش��ر جوان و البته تحصیلکرده 
جامعه نیس��ت کم��ا آنکه م��ا از نزدیک در 
ات��اق بازرگانی اصفهان ش��اهد این فعالیت 
و هوش��یاری و پویایی این قش��ر از جوانان 
هستیم اما در کنار علم و هوشیاری و انرژی 
جوانان به مهارت و تجربه همین افراد با 20 
س��ال یا 15 سال س��ابقه کار نیازمندیم. به 
عبارتی همواره پویایی و ذکاوت نسل جدید 
و جوان در کنار تجارب و مهارت های شغلی 
افراد با تجربه تر در کار هم منجر به شکوفایی 

بیشتر اقتصاد و جامعه شده است. 
بای��د یادآور ش��د ک��ه کار و اش��تغال در 
بخش خصوصی کش��ور به مراتب سخت تر 
و س��نگین تر از بخش های دولتی اس��ت و 
حج��م کار بخش خصوص��ی ب��ا بخش های 
مختلف دولتی قابل قیاس نیس��ت. الزم به 
یادآوری اس��ت به کار گیری نیروهای جوان 
و تحصیلکرده می تواند با استفاده از تجارب 
نیروهای باتجربه تر کنار یکدیگر برای اقتصاد 
کشور بهره وری الزم را در پی داشته باشد که 
این بهره وری الزاما به معنای حذف تدریجی 

زنان باتجربه و بامهارت در کشور نباشد. 

فاطمه قنبرپور، عضو کمیسیون بازرگانی 
و ص��ادرات ات��اق بازرگان��ی ارومیه اس��ت. 
گردش��گری  کمیس��یون  نایب رئی��س  او 
اتاق بازرگان��ی ارومیه اس��ت و درخصوص 
بازنشس��تگی پیش از موعد زنان بر این باور 
است که با این کار بیشتر به حذف فیزیکی 
زنان با کوله ب��اری از تجربه در جامعه دامن 
خواهیم زد. او معتقد است با حذف هر یک 
زن با 20 سال سابقه کار با ورود طیفی جوان 
به بازار کار روبه رو خواهیم بود که پنج سال 
اول فقط باید برای آنان زمینه های الزم برای 

آموزش های فنی و شغلی را فراهم کرد. 
نظر ش�ما پیرامون بازنشستگی های 
پیش از موعد زنان از بازار کار چیست؟

 من به ش��خصه ب��ا این موض��وع مخالف 
هستم و صراحتا عنوان می کنم با بازنشستگی 
پی��ش از موعد زنان ما به حذف و حصر زنان 
از جامعه تن داده ایم، این در حالی اس��ت که 
با حذف ه��ر یک زن از بازار کار باعث حذف 
زنان از چرخه اقتصادی کش��ور می ش��ویم. 
زمانی در کش��ور کار به شکل دور کاری برای 
زن��ان تجویز ش��د و دیدیم ثم��ره آن صرفاً 
حذف فیزیکی زنان از ب��ازار کار بود و زنانی 
ب��ا کوله ب��اری از تجربه از جامع��ه اقتصادی 
کش��ور به بهان��ه دورکاری و کار در منزل از 
چرخه اقتصاد حذف شدند حال آنکه اشتغال 
زن باید در بط��ن جامعه و به معنای حضور 
فیزیکی مستمر و مثمر ثمر او باشد. اکنون نیز 
که بهانه بازنشس��تگی زودهنگام زنان مطرح 
می شود باید یادآور شد که زنان در اوج تجربه 
و مهارت بازنشس��ته می ش��وند حال آنکه ما 
بیشتر به انتقال تجربیات این قشر نیازمندیم. 
در ص�ورت بازنشس�تگی زود هنگام 
زن�ان آیا فضای بیش�تری ب�رای ورود 
نیروه�ای جوان ت�ر و فارغ التحصیالن 

دانشگاهی فراهم می شود؟ 
فارغ التحصیالن دانشگاهی در شرایطی وارد 
فضای کار می ش��وند که از تجربیات ش��غلی 
در ب��ازار کار محرومند و نمی توان تجربه یک 
زن ب��ا 20 س��ال س��ابقه کار را ب��ا یک دکتر 

فارغ التحصیل دانش��گاهی برابر ارزیابی کرد. 
زمانی دانش��گاه های ما عرص��ه انتقال علم در 
کنار تجربیات شغلی بودند اما اکنون صرفاً از 
نظر علمی، اگر که خوب درس خوانده باشند، 
دارای تئوری های مکتوب خوبی هستند ولی 
از تجرب��ه الزم برای بازار کار چندان برخوردار 
نیستند عالوه بر آنکه باید یادآور شد هر یک از 
نیروهای شاغل چه زن و چه مرد پنج سال اول 
ورود ب��ه بازار کار صرفاً در صدد انتقال تجربه 
و کس��ب مهارتند و 15 س��ال مابقی با کسب 
مهارت های الزم مش��غول به کار می ش��وند. 
اکن��ون نیز با حذف زود هن��گام زنان به نوعی 
در زمانی که فرصت برای انتقال تجربیات این 
قش��ر فراهم اس��ت، ما آنان را با کوله باری از 
تجربه راهی منزل می کنیم تا بتوانیم از توانایی 
قشری تحصیلکرده کمک بگیریم که پنج سال 
اول صرفاً باید به آنان مهارت های شغلی و بازار 
کار را یاد بدهیم تا بتوانیم 15 سال بعد از آنها 
اس��تفاده کنیم و از ای��ن روی از نظر من این 
صرفاً نه فقط هزینه های دولتی بلکه هزینه ها و 

تبعات اقتصادی نیز در بر دارد. 
اما موضوع بازگشت مجدد بازنشستگان 

به بازار کار نیز مطرح است؟
 فرصت ه��ای ش��غلی و مزایای ش��غلی 
بخش دولتی با بخش خصوصی برابر نیست 
از س��ویی دیگر چرا ما نیرویی را بازنشسته 
می کنی��م که ح��اال بخواهیم با بازگش��ت 
مجدد این قش��ر به بازار کار موافق باشیم یا 
نباش��یم. همچنین باید خاطر نشان کرد که 
بخش خصوص��ی در کار و پرداخ��ت حقوق 
به مراتب س��ختگیر تر از بخش های دولتی 
است و به عنوان مثال با بازنشسته کردن یک 
معلم یا مدیر بخش دولت��ی و به کارگیری 
او در بخش خصوصی، پس از بازنشستگی از 
میزان حقوق متناسب با تجربه یک نیروی 
بازنشسته در بازار کار بخش خصوصی خبری 
نیس��ت و بخش خصوصی با حداقل حقوق 
از توانایی نیروی بازنشس��ته استفاده خواهد 
کرد که این مهم ضربه س��نگینی به توانایی 

نیروهای کار باتجربه است. 

مریم خضری: 
بازنشستگی بر مبنای سن افراد باشد 

فاطمه قنبرپور: 
بازنشستگی زود هنگام زنان، یک حذف فیزیکی  است 



آیا ترامپ یک بیمار روانی است؟ 
بحث بر س��ر بیم��اری روان��ی دونال��د ترامپ و 
صالحیت��ش برای ادامه پس��ت ریاس��ت جمهوری 
ب��اال گرفته اس��ت.  اخیرا پروفس��ور الن فرنس��س 
روان شناسی که کتابی درباره اختالل خودشیفتگی 
شخصیت نوشته است در نامه  ای به نیویورک تایمز 
مدعی ش��د با آنکه ترامپ یک خودش��یفته درجه 
یک اس��ت اما از آنجا که هیچ اضطراب ش��خصی و 
اختالل��ی که عالئم اولیه ایج��اد یک بیماری روانی 
اس��ت ن��دارد، بنابرای��ن او بیمار روانی محس��وب 

نمی شود. 
از س��وی دیگر ی��ک روان ش��ناس آمریکایی که 
معتقد است ترامپ خودش��یفته ای خطرناک است 
دادخواس��تی را آغاز کرده ک��ه خواهان برکناری او 
از س��متش اس��ت و گروهی از متخصصان سالمت 
روان از جمله روان پزشکان اذعان کرده اند که  عدم 
ثبات شخصیتی ترامپ او را از انجام دادن وظایفش 

به عنوان رئیس جمهور ناتوان می کند. 
معیارهای اخالقی روان پزش��کان پیچیده اس��ت؛ 
آنان وظیفه دارند هم از عموم مردم محافظت کنند 
و هم از فرد که مورد اخیر می تواند خیلی مرتبط با 
این تئوری باشد. اگر رئیس جمهور آمریکا به عنوان 
کسی که به کد های سالح های هسته ای دسترسی 
دارد در ش��رایط بیماری روانی باش��د،ممکن است 

برای دنیاخطر آفرین باشد.
شاید تعصب ترامپ هم از خودشیفتگی او نشات 
گرفته باش��د؛ از آنجا که او خود را بی نقص می بیند 
، ویژگی های ش��خصیتی خود را ه��م برتر می داند. 
)سفید پوس��ت بودن، مذکر ب��ودن، عالقه مندی به 

جنس مخالف، مسیحی بودن(
او ب��ه احتمال زیاد تالش می کند کس��انی را که 
در دارا ب��ودن ای��ن خصوصیت با او مش��ترکند به 
واس��طه ترویج بی عدالتی با دیگرانی که شباهتی با 

او ندارند،  قدرتمند باقی نگه دارد. 
هرچن��د رئیس جمه��ور تحت هیچ گونه بررس��ی 
رس��می روان پزش��کی نبوده اما او در بیشتر اوقات 
زندگی اش را زیر س��ایه رس��انه ها گذرانده است و 

اطالعات زیادی درباره او در دسترس است.
 به ویژه از زمان آغاز کمپین انتخاباتی اش. بررسی 
رفتاره��ا در طول زمان یک��ی از موثر ترین روش ها 

برای بررسی بیماری روانی است.
 م��ا قطع��ا خیل��ی بیش��تر از ان��دازه کافی روی 
رفتارهای ترامپ نظارت داش��ته ایم، بنابراین آیا ما 
در جایگاه��ی هس��تیم که بیماری او را تش��خیص 

دهیم؟ 
قطعا ترامپ چندین خصوصیت افراد خودشیفته 
را داراس��ت. ح��س پر ش��کوه خودب��زرگ  بین��ی، 
ش��یفتگی نس��بت به قدرت، موفقیت و زنان زیبا، 
نیاز به تحس��ین و احساس حق به جانبی. اما بدون 
پریش��انی و ناتوانی در کارهای عادی نمی توان او را 

دارای اختالل های شخصیتی دانست. 
هر چند بهتر اس��ت احتمال روانی بودن ترامپ را 
ب��ه دیگران واگذار و قبول کنی��م احتمال برکناری 
او به خاطر تظاهرات های صلح طلبانه و چالش های 
حقوقی بیش��تر است اما نگاه روان شناسانه می تواند 
کماکان در کمک به ما در درک بهتر از ش��خصیت 

او مفید باشد. 
guardian 

آمازون در تعقیب نتفلیکس 
به نظر بن تامپس��ون، نویسنده وبالگ تاثیرگذار 
Stratechery آم��ازون مجهز ت��ر از هر کمپانی 
دیگری آماده به چالش کش��یدن نتفلیکس است. 
اپل منابع مالی زیادی دارد، AT&T در آس��تانه 
خرید Time Warner است و دیزنی تا 10 سال 
آینده اش بالک باس��تر های پرف��روش دارد اما در 
این می��ان از آمازون باید ترس��ید. »نتفلیکس در 
حال حاضر بیش��ترین تالش��ش را می کن��د. آنها 
می خواهند بیش��ترین قدرت را به دس��ت بگیرند 
و باالتری��ن مخاطب ممکن را به دس��ت بیاورند تا 
در برابر آم��ازون مقاومت کنند.« با باال بردن آمار 
اعضای برنامه Prime آمازون هزینه های بیشتری 
را ص��رف تولی��د فیلم ها و محص��والت تلویزیونی 
می کند که تنها به وسیله اپلیکیشن و وب سایتش 
قابل دسترسی است.  )فیلم های اورجینال آمازون 

اکران سینمایی هم می شوند(
محبوبیت س��ریال های آم��ازون مانند مردی در 
قلع��ه بلند و م��وزارت در جنگل باع��ث افزایش و 

تثبیت اعضای آمازون شده است. 
اعض��ای Prime آم��ازون همچنی��ن معاف از 
هزینه حمل و نقل کاالهای خریداری شده از سایت 
می ش��وند و همین طور ب��ه نس��خه های اینترنتی 
کتب مختلف و آرش��یو وسیعی از ویدئوهای سایر 
ش��بکه ها و اس��تودیو های فیلمس��ازی و موسیقی 

آنالین دسترسی دارند. 
اگر س��رمایه گذاران آمازون نگران چیزی باشند 
آن عالقه شدید مدیر عامل شرکت، جف بوزو برای 
س��رمایه گذاری در زمینه های تازه آمازون همیشه 
در حال گس��ترش اس��ت. آم��ازون اع��الم کرده 
هزینه های اجرایی در سه ماهه آخر سال 23درصد 
افزایش یافته و به 42.5 میلیارد دالر رسیده است. 
مق��دار زی��ادی از ای��ن مبلغ صرف اج��رای وعده 
آم��ازون برای تحویل دو روزه محصوالت ش��ده و 
ضمنا این پ��ول صرف هزینه س��اخت برنامه های 

اورجینال شده است. 
 با اقتباس از دستور کار نتفلیکس، آمازون همان 
روش��ی را اجرا می کند که نتفلکیس برای معروف 
کردن نام تجاری اش کرد. س��اختن مجموعه هایی 
که دالیل جذابی برای مخاطبان باشند تا عضویت 

نتفلیکس را بگیرند و ادامه دهند. 
تامس��ون می گوید: »نتفلیکس برنامه10 ساله ای 
برای به ثمر رس��یدن س��رمایه گذاری هایش دارد. 
آم��ازون با برنامه  20 تا 25 س��اله به میدان آمده، 
وقتی آنها شما را در Prime داشته باشند تا آخر 
عمر ش��ما را خواهند داش��ت و این یعنی آمازون 
خطرناک تری��ن رقی��ب برای هر ش��رکتی در بازار 

است.
thestreet. com

یک معمار و طراح ایتالیایی ساخت پروژه  
جدید آسمان خراش  های خود را که قابلیت 
چرخش دارد در دوبی برای س��ال 2020 

آغاز می کند.
 ایده طراحی و ساخت این آسمان خراش 
دینامی��ک، تغییر زاویه دی��د صاحب خانه 
با چرخش س��اختمان اس��ت. ی��ک معمار 
ایتالیایی به نام دیوید فیشر از سال 2008 
تاکن��ون با جدیت تمام ب��رای طراحی برج 
دواری کار می کند که هر طبقه آن قابلیت 
چرخش 360 درجه ای داشته باشد. اکنون 
شهر دوبی، امپراتوری معماری های عجیب 
و غریب دنیا پذیرای س��اخت و اجرای این 

معماری باورنکردنی خواهد بود.
 با توجه به مش��خصات ط��رح، این برج 
دینامی��ک و دوار با ارتفاع 420 متری باید 

تا پایان سال 2020 احداث شود.
 هزینه س��اخت این پروژه بیش از 400 
میلیون ی��ورو به برآورد دیلی میل اس��ت 
که ب��ه گفت��ه همین نش��ریه، ط��راح آن 
ش��هر های مهم دیگ��ری را مث��ل پاریس، 
لن��دن و نیویورک را مدنظر دارد. ش��رکت 
Dynamic Architecture برج های��ی 
دوار و پویای��ی در سرتاس��ر دنی��ا طراحی 
کرده که نخس��تین پروژه این ش��رکت در 

دوبی ساخته می شود. 
این ب��رج دوار 80 طبقه ای،  یک هتل در 
خود جای داده  است و قیمت هر واحد آن 
بنا به تخمین موسس��ه امالک و مستغالت 
Mashable حدود 30 میلیون دالر است. 

پروژه برج دوار همچنین ش��امل ویال های 
لوکس��ی می ش��ود که در باالی ب��رج قرار 
می گیرن��د و پارکینگ اختصاصی در طبقه 

خود دارند.
 چرخ��ش طبق��ات ای��ن س��اختمان با 
ی��ک فرم��ان صوتی و با س��رعت دلخواه و 
حداکثری ش��ش متر بر دقیقه امکان پذیر 
است به طوری که چرخش کامل هر طبقه 

آن هفت روز به طول می انجامد.
 ان��رژی مورد نیاز ب��رج دوار بدون ایجاد 
هر گون��ه آلودگی، به ط��ور کامل به کمک 
توربین ه��ای بادی و پنل های خورش��یدی 
فتوولتاییک تعبیه ش��ده روی پشت بام آن 

تامین می شود.
 مجموع بهای این انرژی ها در یک س��ال 

به طور تقریبی ارزش��ی مع��ادل ۷ میلیون 
دالر اس��ت. هر توربین قادر اس��ت نیروی 
الکتریس��یته ای معادل 0٫۳ مگاوات تولید 

کند. 

معماری دینامیک
س��اختمان هایی ک��ه در ح��ال حرک��ت 
هس��تند و در عین حال شکل خود را برای 
انطباق با تصورات انس��انی تغییر می دهند، 

در واقع معماری دینامیکی دارند.
 این ساختمان ها جهت حرکت خورشید 
را تعقیب می کنند و به سمت جهت وزش 

باد تغییر جهت می دهند.
 بنابراین همس��از شدن با طبیعت باعث 
می ش��ود این بناها انرژی مورد نیاز خود را 

تامین کنند.
 ای��ن ن��وع معم��اری قابلی��ت چرخش 
 360 درج��ه برای ایجاد دیده گس��ترده ای 
نس��بت به جهان، طبیعت، آینده و زندگی 
دارد. روش های پیشرفته ساخت و توانایی 
تولید انرژی توس��ط خود بن��ا، دو ویژگی 

شاخص در معماری دینامیک هستند.
 در ای��ن روش از قطع��ات و واحده��ای 
پیش ساخته با استاندارد کیفی باال استفاده 
می ش��ود و دارای تضمی��ن صرفه جوی��ی 
20 درص��دی در هزینه ها اس��ت ک��ه تاثیر 
عظیم��ی در ساخت و س��از جهان��ی خواهد 

داشت.
 ای��ن روش نس��بت ب��ه روش س��نتی و 
متداول معماری، نیاز به نیروی کار کمتری 
در محل ساخت دارد و سرعت کار را باالتر 

برده و هزینه ها را کاهش می دهد.

مقامات آلمانی از این موضوع می ترسند که 
هکر ها با اس��تفاده از این عروس��ک می توانند 
مکالمات خصوصی را ضبط کنند. عروس��ک 
هوش��مند »دوست من کایال« در حال حاضر 
ممنوعیت ف��روش در ب��ازار آلم��ان را دارد. 
آژانس فدرال ش��بکه های آلم��ان روز جمعه 
اعالم کرد از این پس فروش عروسک ساخت 
آمریکا که »دوس��ت من، کایال« نام دارد، در 

این کشور ممنوع می شود. 
این نهاد دولتی آلمان که مسئولیت نظارت 
و تنظیم مقررات مربوط به پس��ت و مخابرات 
را ب��ه عهده دارد، روز جمع��ه به خانواده های 
آلمانی هشدار داد از خرید عروسکی سخنگو 
که ب��ا برخ��ورداری از دوربی��ن و میکروفن، 
قابلیت اتصال به اینترن��ت را دارد، خودداری 

کنند. 
یوخ��ن هوم��ان، رئی��س آژان��س ف��درال 
شبکه های آلمان، عروسک های »دوست من، 
کایال« را وسیله ای برای جاسوسی از کودکان 
توصیف کرده و گفت که به منظور حفاظت از 
ضعیف ترین بخش از جامعه، فروش عروسک 

کایال در آلمان ممنوع اعالم می شود. 
وی تاکی��د ک��رد: »وس��ایلی ک��ه دوربین 
و میکروف��ن را در خ��ود مخفی نگه داش��ته 
بدون دیده ش��دن، از قابلیت انتقال اطالعات 
برخوردار اس��ت و زندگی خصوصی انسان ها 
را به خط��ر می اندازد. این موض��وع در مورد 

اسباب بازی ها نیز صادق است«. 

عروسک »دوس��ت من، کایال« در کارخانه 
آمریکایی »جنزیس تویز« س��اخته و توس��ط 
شرکت انگلیس »ویوید توی گروپ« در اروپا 
توزیع می شود. این اسباب بازی 46 سانتی متر 
طول داش��ته و با تلفن های همراه هوش��مند، 
از راه دور قابل کنترل اس��ت. این عروس��ک 
می تواند به پرس��ش های ساده کودکان پاسخ 

داده و برای آنها قصه بگوید. 
آژانس فدرال ش��بکه های آلمان پیشتر نیز 
اعالم کرده بود که فروش هر گونه اسباب بازی 
با قابلیت ضبط مخفیانه صدا و تصویر در بازار 

آلمان ممنوع است. 
این نهاد دولتی آلمان که در سال 1996 و 
با انحالل وزارت پس��ت و ارتباطات این کشور 
تش��کیل شد، این استدالل را برای ممنوعیت 
 ای��ن ن��وع اس��باب بازی ها مطرح ک��رده که 
این گونه وس��ایل ام��کان ارتباط ک��ودکان را 
ب��ا اف��راد غریبه فراه��م ک��رده و زندگی آنها 
را ب��ا خطر روب��ه رو می کند. انجم��ن اروپایی 
مصرف کنن��ده که در ح��ال حاضر از خطرات 
ناشی از این اس��باب بازی هشدار داده بود، از 
تصمیم دولت آلمان ب��رای ممنوعیت فروش 
این گون��ه عروس��ک ها که قابلی��ت اتصال به 
اینترنت را دارند استقبال کرد. اما این را باید 
در نظر داش��ت که »چگونه مصرف کننده در 
جهان به طور فزاینده ای زندگی ش��خصی اش 
در ح��ال به خطر افتادن اس��ت.« این انجمن 
همچنین، برای تقویت قوانین اروپا در مقابل 
تهدیدات س��ایبری خواس��ت که کشور های 
دیگر اتحادیه اروپ��ا از نهاد رگوالتوری آلمان 

پی��روی و این محص��ول را از بازار خود حذف 
کنند. 

به ظاهر این عروسک ها خطرناک نیستند و 
جای نگرانی ندارد، اما احتماال به صورت بالقوه 
به خاطر تکنولوژی نهفته در آنها، ممکن است 
خطرآفرین باشند. همین قابلیت کنترل از راه 
دور عروسک های هوش��مند، چندین انجمن 
حمای��ت از حق��وق مصرف کنن��ده در اروپا و 
آمریکا را بر آن داش��ت تا به اتهام جاسوس��ی 
که ب��ه آنها وارد می ش��ود، رس��یدگی کنند. 
انجمن های حمایت از حق��وق مصرف کننده 
در اروپ��ا و آمریکا به مردم درباره خطر خرید 
عروس��ک های هوش��مند برای فرزندان خود 

به عنوان هدیه سال نو هشدار دادند. 
حق��وق  از  حمای��ت  انجم��ن   18 حداق��ل 
مصرف کنندگان و کودکان در 15 کشور اروپایی 
و آمری��کا درصدد طرح ش��کایت از این کمپانی 
تولید اس��باب بازی هنگ کنگی و یک ش��رکت 
دیگر به نام Nuance )تشخیص دهنده صوت( 
هس��تند و می خواهند پرونده ش��کایت خود را 
برای رس��یدگی و پیگیری ب��ه مراجع ذی ربط 

ارجاع دهند.
 دلیل دیگر مخالفان عروس��ک های هوشمند،  
ع��الوه ب��ر اینک��ه آنه��ا را به جاسوس��ی متهم 
می کنند، این است که این عروسک ها هر کلمه 
و صدای��ی را که از محی��ط دریافت می کنند به 
ش��رکتی فع��ال در فن��اوری شناس��ایی صوت 
می فرستند. هدف شرکت س��ازنده عروسک به 
ادعای خودش��ان از این قابلیت دوم این اس��ت 
که بتوانند محصول خود را ارتقا و بهبود بخشند.

چشم انداز 2020 دوبی

پروژه ساخت نخستین برج دوار 

 ممنوعیت فروش عروسک هوشمند  در آلمان

با توجه به برآوردهای بانک جهانی، قدرت اقتصادی آفریقا یعنی نیجریه تا سال 
2030 برای مبارزه با گرم شدن کره زمین 140 میلیارد دالر نیاز دارد.

  با توجه به بحران های مالی س��ال های اخیر در این کش��ور نیجریه توان تامین 
سرمایه آن را ندارد اما برای رفع این بحران نیاز مبرم به این پول دارد.

 در میان این بحران های مالی و پولی، نیجریه باید راه حلی برای مشکالت محیط 
زیستی خود پیدا کند. 

کارشناس��ان بانک جهانی بر این باورند که کش��ور محمد بوهاری، نیاز به کمتر 
از 140 میلیارد دالر برای صندوق توس��عه در برابر عواقب ناش��ی از تغییرات آب و 

هوایی دارد.
 صحبت های این بحران در حاشیه یک برنامه ای است که در رابطه با گرم شدن 
کره زمین در دولت فدرال کادونا نیجریه اس��ت. این کارش��ناس در ادامه گفت که 
تغیی��رات آب و هوای��ی به ط��ور قابل توجهی باعث افزایش س��طح فقر در نیجریه 

می شود.
 با پیش بینی بیش از 100 میلیون فقیر تا سال 2030 در نیجریه.

 در اثر این پیامد و با توجه به دانشی که دارند، نیجریه در حال آماده سازی برای 
جلوگیری از این پیامد است.

 اما این کشور برای نخستین بار است که در این مشکل اقتصادی گیر کرده است 
و باید به فکر سرمایه گذاری مجدد برای حفظ محیط زیست خود باشد. 

برنامه بهبود اضطراری
 

در جلس��ه ای که برای برنامه غوطه وری خاک برای جلوگیری از فرس��ایش با 
هماهنگی برنامه مدیریت کش��وری ش��کل گرفت، داهیرو سالیسو، به نمایندگی 
وزیر محیط زیست فاش کرد که نیجریه در حال حاضر در برابر پدیده گرمایش 

جهانی آماده مبارزه اس��ت. 
 »هر کش��ور مسئول تاثیرات خود بر گرم شدن کره زمین است. پس نیجریه 

ه��م تصمی��م دارد که اقدامات کافی را برای مبارزه با این پدیده انج��ام ده��د.
 او نیز گفت: تصویب توافق نامه پاریس در سال گذشته یکی از اقدامات برای 
جلوگی��ری از این پدیده اس��ت«. به گفته وی، همه برای پیاده س��ازی اقدامات 

پیش بینی ش��ده بس��یج ش��ده اند. 
نیجری��ه در ح��ال حاضر در یک وضعیت دش��وار رکود اقتصادی اس��ت. وزیر 
بودج��ه و برنامه ریزی، اودو اودوما، پیش بینی می کند که این کش��ور در س��ال 

201۷ رش��د اقتصادی 2.5درصدی را دارد. 
صن��دوق بین الملل��ی پول نیز اعالم کرد ک��ه تولید ناخال��ص داخلی انقباض 
کل��ی در س��ال 2016 را با 1.۷ درصد تجرب��ه کرده بود. برای برگش��ت به راه 
درس��ت، ابوجا به تازگی یک برنامه بهبود برای دوره بین 201۷ تا 2020 را به 
بانک توس��عه آفریقا داده است. این پیشنهاد، خصوصی سازی دارایی های خاص، 
کاه��ش هزینه ه��ای مدیریت، افزایش تولید نفت از 2.2 میلیون بش��که در روز 
به 2.5 میلیون بش��که در روز تا سال 201۷، توسعه جاده، راه آهن و در نهایت 
بهره برداری بهینه از پاالیش��گاه های محلی اس��ت. بسیاری از این اقدامات لزوما 

تغیی��رات آب و ه��وا را تح��ت تاثی��ر ق��رار می ده��د. 
این کش��ور می تواند این مشکل را به وسیله اش��راف اقتصادی خود حل کند 
و در نهای��ت، نیجریه با تامین اقدامات مال��ی می تواند با گرمایش جهانی مقابله 

کند.

تغییرات آب و هوا
 نیجریه باید تا سال 2030، 140 میلیارد دالر جمع کند 
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محیط زیست

حجم ترافیک هوایی اروپا در سال 2016 افزایش 5.1 درصدی داشته و نزدیک به 2 میلیارد مسافر جا به جا کرده است. 
اروپا در 45 کشور نزدیک به 500 فرودگاه دارد که به لطف پرواز های اکونومی و فرودگاه های ثانویه تعداد پرواز های 

خود را افزایش داده است.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 728 www.forsatnet.ir
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ترجمه: محمد رضا حمیدی 
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در زمان های بسیار بسیار قدیم یکی از افراد بشر بسیار بسیار دنبال شغل گشت 
و دست آخر راهزنی پیشه کرد تا از این راه ارتزاق کند. در آن زمان ها شرایط کاری 
و اس��تخدامی زمین تا آس��مان با حاال تفاوت داشت. بش��ر با انتخاب های متنوعی 
روبه رو بود. یک روز مادر این بش��ر از او خواس��ت چند ذرع چلوار به طریق حالل 
برای وی تحصیل کند تا به جهت کفن خود نگه دارد و پس از مرگ با کفن حرام 
به گور نرود، در غیر این صورت با او قهر خواهد کرد و نه تنها شغلش را به رسمیت 

نمی شناسد، که هیچ گاه با او آشتی نخواهد کرد. چه معنا دارد؟ 
به ظاه��ر امثال همین حس های بس��یار بس��یار اصیل و عمیق مادرهاس��ت که 

هیچ گاه در طول تاریخ تغییر نکرده و همواره پاک مانده است. 
آن بش��ر راهزن منتظر فرصتی بود تا امر مادر را به انجام برساند، به هرحال بشر 
در هر ش��رایطی حرف مادرش را روی چش��م می گذاشته اس��ت و برایش اهمیت 
داش��ته که م��ادرش هیچ گاه با او قهر نکند. اتفاق روزگار ب��ه کاروانی برخورد و به 
ع��ادت مألوف به غارت پرداخت. در میان اموال مقداری چلوار دید. صاحب آن بار 

را احضار کرد و گفت: بگو این چلوار بر تو حالل است! 
م��رد مال باخت��ه که از همه جا بی خبر بود، امتناع کرد. آن بش��ر دارای ش��غل 
راهزنی، چماق خود را که از ابزارهای شغلی اش بود، از زیر نازبالش بیرون کشید و 
او را به باد کتک گرفت. بیچاره تاب نیاورد. با صدایی بسیار بسیار بلند فریاد کشید: 

مزن که حالل است، حالل است! 
آن بش��ر راهزن چلوار را نزد مادر برد و بر زمین گذاش��ت و گفت: هیچ گاه با من 

قهر نکن! 
مادر پرسید: اول بگو که آیا از حالل بودن آن اطمینان داری؟ 

آن بش��ر راهزن پاسخ داد: بلی! خاطرت جمع! صاحبش را آن قدر زدم که فریاد 
حالل است، حالل است وی به آسمان رسید! 

من بنده
 

حالل حاللش به آسمان رسید
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