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وزیرکار اعالم کرد

 ایجاد 7۰۰ هزار شغل
در سال ۹۶ قطعی است

آیا قیر ایران جان تازه می گیرد؟

احتمال عرضه قیر ایران 
در بورس کاالی هند 
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یک  س��ال از نخس��تین وعده امضای قرارداد رنو می گذرد؛ وعده ای که از 
امروز به فردا و از این ش��رکت به آن ش��رکت موکول شد و در نهایت هنوز 

پس از یک  سال و با وجود مشخص شدن نحوه فعالیت و شراکت، 
همچنان به امضا نرسیده است.  اسفند ماه سال گذشته...

 »فرصت امروز« دالیل تاخیر در امضای قرارداد رنو را بررسی می کند
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 پیروزی آخوندی
در راند ششم

17۶ نماینده مجلس با استیضاح وزیر راه مخالفت کردند

۶

سرمقـاله

اصالح الگوی مصرف 
را جدی نگرفتیم

درخص��وص قط��ع گاز برخی 
مناطق کشور نظیر مجتمع های 
همچنین  و  پردیس  پتروشیمی 
قطع��ی تولی��د اوره و آمونیاک 
این مجتمع پتروشیمی یا حتی 
قطع ش��دن گاز پتروشیمی های 
فناوران، زاگرس و کرمانشاه باید 
گفت ک��ه قط��ع گاز یک بحث 
موقت اس��ت و بیش��تر براساس 
قراردادی بین شرکت گاز و همه 
می گیرد  صورت  تولیدکنندگان 
و این فقط در حوزه پتروشیمی 
نیس��ت، بلکه در اکثر موارد این 
مهم وجود دارد و از آنجایی که 
پتروشیمی ها مصرف گاز باالیی 
دارند به سوژه تبدیل می شوند. 

درسه ماهه چهارم...
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تا س��ال ۲۰۵۰ جهان احتم��اال از آنچه که 
امروز مش��اهده می ش��ود، تغییر چش��مگیری 
پیدا خواهد کرد و چش��م انداز اقتصادی و مالی 

جهانی از این نظر مستثنی نخواهد بود. 
به گزارش ایس��نا، شرکت پرایس واتر هاوس 
کوپرز در گزارشی به بررسی اقتصادهای جهان 
پرداخته که تا ۳۲ س��ال آین��ده بزرگ ترین و 
قدرتمندترین اقتصادهای جهان خواهند بود. 

این گ��زارش با عنوان نظ��م اقتصادی جهانی 
تا س��ال ۲۰۵۰ چگونه تغیی��ر خواهد کرد؟ ۳۲ 
کش��ور را براس��اس تولید ناخالص داخلی مورد 
پیش بین��ی آنه��ا از نظ��ر برابری ق��درت خرید 
رتبه بندی کرده اس��ت.  براب��ری قدرت خرید از 
سوی اقتصاددان های کالن برای تعیین بهره وری 
اقتص��ادی و اس��تانداردهای زندگ��ی در می��ان 
کش��ورها در یک دوره مش��خص مورد استفاده 
قرار می گیرد.  به اس��تثنای آمریکا، بس��یاری از 
قدرت ه��ای اقتصادی کنونی جهان مانند ژاپن و 
آلمان در رتبه بندی جهان��ی نزول خواهند کرد 

و کش��ورهایی مانند هند و اندونزی که در حال 
حاضر اقتصاده��ای نوظهور به ش��مار می روند، 
ج��ای آنها را می گیرند.  پای��گاه خبری بیزینس 
اینسایدر در گزارش��ی به بررسی قدرتمندترین 
اقتصادهای جهان بر مبن��ای رتبه بندی پرایس 
واتر هاوس کوپرز پرداخته است که عبارتند از: 

۱- چین: ۵۸.۴۹۹ تریلیون دالر
۲- هند: ۴۴.۱۲۸ تریلیون دالر

۳- آمریکا: ۳۴.۱۰۲ تریلیون دالر
۴- اندونزی: ۱۰.۵۰۲ تریلیون دالر

۵- برزیل: ۷.۵۴۰ تریلیون دالر
۶- روسیه: ۷.۱۳۱ تریلیون دالر

۷- مکزیک: ۶.۸۶۳ تریلیون دالر
۸- ژاپن: ۶.۷۷۹ تریلیون دالر

۹- آلمان: ۶.۱۳۸ تریلیون دالر
۱۰- انگلیس: ۵.۳۶۹ تریلیون دالر

۱۱- ترکیه: ۵.۱۸۴ تریلیون دالر
۱۲- فرانسه: ۴.۷۰۵ تریلیون دالر

۱۳- عربستان سعودی: ۴.۶۹۴ تریلیون دالر

۱۴- نیجریه: ۴.۳۴۸ تریلیون دالر
۱۵- مصر: ۴.۳۳۳ تریلیون دالر

۱۶- پاکستان: ۴.۲۳۶ تریلیون دالر
۱۷- ایران: ۳.۹۰۰ تریلیون دالر

۱۸- کره جنوبی: ۳.۵۳۹ تریلیون دالر
۱۹- فیلیپین: ۳.۳۳۴ تریلیون دالر

۲۰- ویتنام: ۳.۱۷۶ تریلیون دالر
۲۱- ایتالیا: ۳.۱۱۵ تریلیون دالر

۲۲- کانادا: ۳.۱ تریلیون دالر
۲۳- بنگالدش: ۳.۰۶۴ تریلیون دالر

۲۴- مالزی: ۲.۸۱۵ تریلیون دالر
۲۵- تایلند: ۲.۷۸۲ تریلیون دالر
۲۶- اسپانیا: ۲.۷۳۲ تریلیون دالر

۲۷- آفریقای جنوبی: ۲.۵۷۰ تریلیون دالر
۲۸- استرالیا: ۲.۵۶۴ تریلیون دالر
۲۹- آرژانتین: ۲.۳۶۵ تریلیون دالر
۳۰- لهستان: ۲.۱۰۳ تریلیون دالر
۳۱- کلمبیا: ۲.۰۷۴ تریلیون دالر

۳۲- هلند: ۱.۴۹۶ تریلیون دالر

یک اقتص��اددان می گوید ت��ا ترامپ تثبیت 
نشده و انتخابات ایران برگزار نشده سرمایه گذار 
خارجی به دلیل تردید در وضعیت آینده ایران 
رغبت چندانی برای سرمایه گذاری ثروتش در 

ایران نخواهد داشت. 
مرتضی افق��ه در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
وضعیت جذب س��رمایه گذار خارج��ی، اظهار 
کرد: از نظر من هنوز موانع ورود س��رمایه گذار 
خارجی به ایران برداش��ته نش��ده ک��ه انتظار 
داش��ته باش��یم س��رمایه گذاری های کالن در 
بخش های مختلف اقتصاد ایران صورت گیرد. 

وی اضافه کرد: درست است که قرارداد برجام 
امضا ش��ده و به موج��ب آن تحریم های بانکی، 
بیمه ای و ... برداش��ته شده اس��ت، ولی در عمل 
سرمایه گذار باید نسبت به آینده خوشبین باشد 
تا برای ورود به یک کش��ور برنامه ریزی کند. به 
نظر من در یک سال گذش��ته دو اتفاق افتاد که 
زمینه را برای خوشبینی از بین برد؛ یکی از آنها 
کاندیدا ش��دن دونالد ترامپ و مواضع ضد برجام 
او و در نهایت انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا و دیگری انتخابات ایران و مطرح ش��دن 

نامزد اصولگرای مخالف برجام بود. 
این اقتص��اددان ادام��ه داد: چنین وضعیتی 
س��بب ش��د روند ورود هیات های اقتصادی از 
کش��ورهای مختلف به ایران که در پس��ابرجام 
صورت می گرفت، متوقف شود و سرمایه گذاران 
عالوه بر اش��تیاق اولیه و مسافرت های مکرر به 
ایران هن��وز مردد هس��تند که چ��ه آینده ای 
برای روابط سیاس��ی و اقتصادی ایران با جهان 

بین الملل حاکم خواهد بود. 
افق��ه افزود: ع��الوه بر آنچه گفته ش��د به هر 

حال در ایران یکس��ری ساختارهای ضد تولیدی 
و ضد توس��عه ای داری��م که ربطی ب��ه دولت ها 
ندارد و از دولت سازندگی تاکنون این مشکالت 
وجود دارد. اگر نگاهی به گذش��ته کنیم، متوجه 
می ش��ویم بیشترین ورود س��رمایه گذار در ایران 
در دول��ت اصالحات اتف��اق افت��اد. در آن زمان 
ش��رایط به گونه ای پیش رفت که دولت توانست 
مشکالت بوروکراسی را حل کند و سرمایه گذاری 
افزایش پیدا کرد ولی به هر حال ساختارهای ضد 
توس��عه ای حاکم بر روابط اداری در ایران همواره 
یک��ی از معض��الت و موانع جذب س��رمایه گذار 
خارجی بوده اس��ت. در نظر داشته باشیم وقتی 
سرمایه گذار می خواهد ثروت خود را به یک کشور 
ببرد، باید از هم��ه جوانب اطمینان حاصل کند 
و س��ود مناسب حاصل از سرمایه گذاری به او باز 

خواهد گشت. 
این اس��تاد دانشگاه در پاس��خ به این سوال 
که اقدام��ات دول��ت در زمینه  بهب��ود فضای 
کس��ب وکار چه تأثیری می تواند در حل شدن 
مش��کالت بوروکراس��ی در ایران داشته باشد، 
گفت: موض��وع بهبود فضای کس��ب وکار فقط 
توس��ط دول��ت انجام نمی ش��ود بلک��ه به نظر 
من ق��وه مجریه فقط ۳۰ درص��د بهبود فضای 
کس��ب وکار را به عه��ده دارد. باق��ی موانع به 
س��اختارهای سیاس��ی، س��اختارهای اداری و 
رواب��ط غیررس��می حاک��م در اقتصاد کش��ور 
مربوط اس��ت که به موجب آن نیاز داریم همه 

دستگاه ها برای تغییر شرایط اقدام کنند. 
وی در پاسخ به این سوال که بهبود وضعیت 
اقتص��ادی مثاًل تجربه رش��د ۶ درصدی و تورم 
تک رقمی چقدر می تواند س��رمایه گذار را برای 

ورود به کش��ور تشویق کند، اظهار کرد: از نظر 
من اکنون مس��ائل سیاسی بر مسائل اقتصادی 
غلبه دارد ضمن اینکه در نظر داش��ته باش��یم 
مثاًل رشد ۶ درصدی از بخش نفت حاصل شده 
و محرک خوبی برای س��رمایه گذار خارجی به 

حساب نمی آید. 
این اقتصاددان درباره  بس��ته های تشویقی در 
نظر گرفته ش��ده برای س��رمایه گذاران خارجی، 
تصریح کرد: درس��ت است تش��ویق های در نظر 
گرفته شده که به موجب آن ممکن است هزینه 
تولی��د کاهش یافت��ه و س��ودآوری افزایش پیدا 
کند ولی من فعاًل نس��بت به ورود س��رمایه گذار 
بدبین هس��تم و معتقدم شرایط سیاسی به این 
مشوق های ابتدایی غلبه دارند، بنابراین تا ترامپ 
تثبیت نش��ده و سیاس��ت هایش دقیق مشخص 
نش��ده و از س��وی دیگر تکلیف انتخاب��ات ایران 
روشن نیست، نمی توان انتظار چندانی برای ورود 

سرمایه گذار خارجی به کشور داشت. 
افقه همچنین بیان کرد: البته باید بگویم که 
من از دولت س��ازندگی تاکن��ون مخالف اقدام 
جدی برای ورود سرمایه گذار خارجی به کشور 
بودم چون معتقدم ما اکنون نیز از کل ظرفیت 
اقتصاد ایران اس��تفاده نکرده ای��م که بخواهیم 

سرمایه گذار خارجی جذب کنیم. 
وی اف��زود: هن��وز از نظ��ر س��اختاری امکان 
پیشرفت داریم و بیش از ۵۰ درصد سرمایه های ما 
بدون استفاده مانده و بسیاری از صنایع با ظرفیت 
۵۰ درصدی خود کار می کنند، در نتیجه اقتصادی 
که نتواند از ظرفیت موجود داخلی خود استفاده 
کند قطعاً نخواهد توانست از ظرفیت سرمایه گذار 

خارجی آنگونه که شایسته است بهره ببرد. 

ایران در میان قدرتمندترین اقتصادهای جهان تا سال 2۰5۰

سرمایه گذار خارجی در انتظار تثبیت ترامپ و انتخابات ایران

آرش نجفی
نایب رئیس کمیسیون انرژی 

اتاق ایران

آتن غوطه ور در بحران اقتصادی

قاب اقتصاد
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سود غیر مستقیم اوپک در جیب 
اروپایی ها! 

اوپ��ک با توافق خود برای کاهش تولید نفت، به طور 
غیر مستقیم به اروپایی ها سود رسانده است. 

به گزارش ایس��نا، بررسی ها نشان می دهد که توافق 
تولیدکنندگان نفت برای کاهش عرضه نفت سبب شده 
است پاالیشگاه های قدیمی اروپایی توان رقابتی باالتری 

به دست بیاورند. 
خبرگ��زاری رویترز از لندن گ��زارش داد که یکی از 
پیامدهای پیش بینی نشده توافق کاهش عرضه از سوی 
تولیدکنندگان نفت عضو و غیر عضو سازمان کشورهای 
صادرکنن��ده نفت  )اوپک(، این ب��وده است با افزایش 
عرضه نفت خام نوع سبک، توان رقابت پاالیشگاه های 
قدیمی اروپا با پاالیشگاه های جدیدتر در مناطق دیگر 
ک��ه بیشتر از نفت خام نوع سنگین استفاده می کنند، 
افزایش یابد. پاالیشگاه های اروپایی یاد شده که پیش 
از ای��ن پیش بینی می شد در رقاب��ت با پاالیشگاه های 
نوین در خاورمیانه، آسیا و آمریکا محکوم به شکس��ت 
باشند، اکن��ون در زمانی مناس��ب از فرصتی مناسب 
بهره من��د شده ان��د و از رشد تقاضا ب��رای محصوالت 
خود و همچنین عرضه بهتر نفت خام مورد نیاز خود، 

برخوردارند. 
دیوید وچ، رئیس مؤسسه مشاوره جی بی سی انرژی، 
گفت: پاالیشگران اروپایی از جایگاه خوبی در رویارویی 
با توافق اوپک برخوردارند و آن بخش از عرضه نفت که 
از بازار خارج ش��ده، از نوع نفت مورد نیاز پاالیشگران 
آسیایی بوده است. س��ود پاالیش هر بشکه نفت خام 
برنت در روتردام هلن��د، اکنون به هفت دالر برای هر 
بشکه رسی��ده که ٥٠ درصد نس��بت به میانگین سه 
ماه نخس��ت سال ٢٠١٦ می��ادی باالتر است. یکی از 
دالیل رشد س��ود پاالیشی در اروپا، این بوده است که 
بیشتر کاهش عرضه نف��ت اوپک، مربوط به نفت خام 
ن��وع سنگین بوده که در پاالیشگاه های پیچیده به کار 
گرفته می شود و این پاالیشگاه ها در اروپا وجود ندارند. 

تولید نفت شیل، پشت مانع افزایش هزینه ها
تولیدکنندگ��ان نفت شی��ل در آمریکا برای افزایش 
هزینه ها همس��و با رشد قیمت نف��ت، خود را در سال 

جاری میادی آماده می کنند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، خبرگزاری رویترز گ��زارش داد 
ک��ه تولیدکنندگان نفت شیل آمریک��ا در سال جاری 
میادی برای نخستین بار در پنج سال اخیر، با افزایش 
هزینه ها روب��ه رو خواهند شد، زی��را شرکت های ارائه 
خدمات نفتی خواهان دریافتی سهمی از رشد کنونی 

قیمت ها هستند. 
ابداع ه��ای حف��اری در ده��ه گذشت��ه سبب شده 
بود هزینه ه��ای تولید نفت شی��ل در آمریکا کاهشی 
خیره کننده داشته باشد و این کشور شاهد انقاب در 

این بخش از صنعت انرژی خود باشد. 
اف��ت شدید قیمت نفت از س��ال ٢٠١٤ میادی به 
بع��د سبب شد انقاب تولید نف��ت شیل در آمریکا به 
مانع برخورد کن��د و تولیدکنندگان وادار شدند تاش 

بیشتری برای کاهش هزینه ها داشته باشند. 
با این همه، مؤسس��ه نروژی ریستاد پیش بینی کرد 
برای نخس��تین بار از سال ٢٠١٢ میادی به این سو، 
هزین��ه تولید هر بشکه نفت شی��ل در آمریکا در سال 
٢٠١٧ می��ادی با یک دالر و ٦٠ سنت افزایش به ٣٦ 

دالر و ٥٠ سنت برای هر بشکه می رسد. 
شرکت های ارائه کننده دکل، نیروی انسانی و فناوری، 
اکنون می کوشند که تخفیف های ارائه شده در دوران 
افت قیم��ت نفت را متوقف کنن��د و در برخی موارد، 
خواه��ان دریافت ١٠ تا ١٥درص��د هزینه اضافی برای 

خدمات خود هستند. 
 

 افق جدید همکاری نفتی
 تهران - پکن در باالدستی نفت

مدی��ران ارشد شرک��ت ملی نفت ای��ران و شرکت 
ساینوپ��ک چین در نشس��تی مشت��رک، زمینه های 
همک��اری دو ط��رف را بررس��ی و ب��ر ت��داوم رون��د 

همکاری های دوجانبه تأکید کردند. 
ب��ه گزارش شانا، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران در این نشس��ت با اشاره به سابقه همکاری 
سازنده دو شرکت، نس��بت به همکاری  های مشترک 
در پروژه های جدید نفتی ای��ران ابراز امیدواری کرد و 
گفت: اولویت شرکت ملی نفت ایران انعقاد قرارداد در 
چارچوب مدل جدید قراردادهای نفتی است. کاردر با 
تأکید بر اینکه افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفتی 
و به کارگی��ری و انتقال دانش فنی به روز از اولویت های 
شرکت ملی نفت ایران در توسعه میدان های مشترک 
است، افزود: انعقاد قراردادها در چارچوب مدل جدید، 
قراردادی جدی��د طی ٢٠ سال زمینه آشنایی شرکت 
ایران��ی با تکنولوژی همراه سرمایه گ��ذار خارجی را به 
خوبی فراهم می کند. وی با اشاره به نزدیک بودن زمان 
برگ��زاری مناقصه میدان آزادگ��ان، از ساینوپک برای 
حضور در این مناقصه دعوت کرد. وانگ یوپو، مدیرعامل 
شرک��ت ساینوپک چین نیز با اشاره به تکنولوژی های 
به روز تحت اختیار این شرکت در بخش های باالدستی، 
پایین دستی، پاالیش و پتروشیمی و همچنین امتیازات 
قابل تأم��ل در ح��وزه حمل و نقل دریای��ی، بر تمایل 
ساینوپک برای همکاری های بیشتر نفتی با ایران تأکید 
ک��رد. وی افزود: ساینوپ��ک از صنعت نفت ایران برای 
جذب شیوه مدیریت به روز میادین نفتی و دانش فنی 
جدید حمایت می کند زیرا هم از لحاظ مالی و هم در 
زمینه تأمین نیروی انسانی در شرایط ایده آلی قرار دارد.
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قیر ایران دیگر برند نیس��ت و 
حتی بسیاری از خریداران تمایلی 
برای خرید این محصول از ایران 
ندارن��د، ب��ا این وج��ود احتمال 
عرض��ه این محص��ول در بورس 
هند مطرح شده است؛ موضوعی 
که در ص��ورت تحقق آن موجب 
ناب��ودی تع��دادی از شرکت ه��ا 
می ش��ود اما ای��ن احتمال وجود 
دارد که ای��ن محصول با کیفیت 
بهت��ر تولید شود تا مج��ددا قیر 

ایرانی برند شود. 
خبرهایی مبنی بر عرضه قیر 
در ب��ورس هند شنیده می شود؛ 
موضوع��ی ک��ه برای بس��یاری 
از صادرکنندگ��ان قی��ر ایج��اد 
نگران��ی ک��رده زی��را هند سهم 
عمده ص��ادرات قی��ر را به خود 
اختصاص داده است. تعدادی از 
صادرکنندگان ک��ه شرکت های 
کوچک��ی دارن��د از ای��ن روی��ه 
انتقاد می کنند و ب��ر این باورند 
که ب��ا ای��ن اق��دام شرکت های 
کوچ��ک صادرکنن��ده قیر برای 
همیش��ه ورشکس��ته می شوند. 
حسن تاجیکی، دبیر کمیسیون 
قی��ر اتحادی��ه صادرکنندگ��ان 
ای��ن  در  نفت��ی  فرآورده ه��ای 
خص��وص ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوید: این مسئله جای تامل 
دارد و بای��د بررسی شود که این 
تصمیم چگونه عملیاتی خواهد 
شد. هند قیر را می خرد و با کمی 
تغیی��ر و تح��ول در ساختار آن، 
محصول نهای��ی را به کشورهای 

آفریقایی صادر می کند. 
وی با بیان اینکه در جلس��ه 
قی��ر  کمیس��یون  اضط��راری 
از رئی��س ب��ورس ک��اال دعوت 
ب��اره  ای��ن  در  ت��ا  کرده ای��م 
توضیح��ات الزم را ارائ��ه دهد، 

می افزاید: معتق��دم با توجه به 
نق��دی خوراک  پرداخت  نحوه 
اولیه قی��ر، این ام��ر امکانپذیر 
نیس��ت و تنها منطقه ای برای 
صادرات قیر ای��ران خواهد شد 
ک��ه موفقی��ت چندان��ی برای 
ایران نخواهد داشت. طرح این 
موضوع ابهام دارد و باید درباره 

آن شفاف سازی شود. 
تاجیک��ی ب��ر ای��ن ب��اور است 
ک��ه آنچ��ه ام��روز صنع��ت قیر 
ایران را تهدی��د می کند، فعالیت 
شرکت ه��ای ب��زرگ در صنع��ت 
قیر است ک��ه خارج از بورس کاال 
محص��والت را ص��ادر می کنن��د. 
در حقیق��ت آنچ��ه تیش��ه ب��ه 
ریشه صنع��ت قی��ر زده فعالیت 
شرکت های واسطه ای است که با 
همکاری شرکت ه��ای اصلی این 
صنعت فعالیت دارند، به طوری که 
محموله ه��ای بزرگ را می خرند و 

بدون مجوز صادر می کنند. 
تمامی محص��والت صادراتی 

قی��ر از طریق ب��ورس کاال باید 
انجام ش��ود اگرچه شرکت های 
خارج��ی واقع��ی از این بورس 
خری��د نمی کنند و شرکت های 
ایرانی با نام شرکت های خارجی 
ب��رای فرار از مالی��ات از بورس 
خرید می کنند. تاجیکی در این 
ب��اره ضمن تایی��د این موضوع 
می گوید: صنعت قی��ر ایران به 
شفاف سازی نیاز دارد متاسفانه 
ای��ن  خریدوف��روش  قیم��ت 
محصول در ب��ورس کاال واقعی 
نیس��ت و تماما ص��وری است، 
از ای��ن رو پیشنه��اد می کن��م 
بورس ک��اال به جای عرضه قیر 
ایران در بورس هند، مشکات 
این صنع��ت را در بورس کاالی 
داخلی ایران حل و فصل کند. 

صنعت قیر ایران تا چندسال 
گذشت��ه برای کش��ور ارزآوری 
باالیی داشت و قیر ایرانی برندی 
بود ک��ه مرج��ع تعیین کننده 
قیم��ت بود اما ب��ه دلیل ظهور 

و  واسط��ه ای  شرکت های��ی 
ناکارآمد قیر ایرانی کیفیت خود 
را از دست داده است، به طوری 
که گفته می ش��ود امروز کشور 
تعیین کننده  مرج��ع  سنگاپور 
این محصول است. شرکت های 
ایران��ی ناچارند ب��رای صادرات 
محصوالت شان قیمتی پایین تر 
از عرف بازار را بپذیرند به طوری 
که شنیده می ش��ود در هر تن 
نزدی��ک ب��ه ١٠٠ دالر ارزان تر 
از قی��ر سایر کشوره��ا از جمله 
بحرین قیر ایرانی صادر می شود. 
اما حسینی، مدیرعامل بورس 
انرژی درباره عرض��ه قیر ایران 
در بورس هن��د نیز به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: این فرصت 
خوبی است و نباید شرکت های 
کوچک ک��ه صادرکننده قیر به 
هند هس��تند از ای��ن موضوع 
نگ��ران شوند بلک��ه باید تاش 
بازاره��ای جدیدی برای  کنند 

صادرات محصوالت بیابند. 

وی ب��ر ای��ن ب��اور است که 
بورس ک��اال تصمیم گیر درباره 
عرضه قیر ایران در بورس هند 
است اما بدون شک این اقدامات 
مثبت تلقی می شود زیرا شرایط 
به گون��ه ای رقم می خ��ورد که 
کیفیت این محصول بهبود یابد. 
عض��و  مخت��اری،  روزب��ه 
هیات مدی��ره شرکت فرا شیمی 
صادرکنندگ��ان  از  ک��ه  روز 
محصول قیر است، به »فرصت 
ام��روز« می گوید: عرضه قیر در 
بورس کاال منجر به شفاف سازی 
این کاال می شود و من به عنوان 
صادرکننده این ک��اال با عرضه 
آن در بورس کاال و حتی بورس 

هند موافق هستم. 
وی ب��ا بیان اینک��ه برخی از 
شرکت ه��ا از اینکه محصول در 
بورس عرض��ه می شود نگرانند، 
می افزاید : ماهانه ٢٠ تا ٣٠ هزار 
تن قیر صادر می کنم که بخش 
عمده این محصول به هند صادر 
می ش��ود. اگر قرار باشد که این 
محص��ول در بورس هند عرضه 
ش��ود باید شرای��ط و چگونگی 
عرض��ه آن ب��ه خوبی مشخص 
ش��ود. عرضه در ب��ورس منجر 
به بهب��ود کیفیت قی��ر ایرانی 
می شود از این رو هر اقدامی که 
منجر به بهبود کیفیت محصول 

قیر شود، قابل تایید است. 
در حال حاضر قی��ر ایران به 
دلیل ضعف نظ��ارت بر فعالیت 
ده ه��ا شرک��ت تولیدکنن��ده و 
تخلف های گسترده در تولید و 
صادرات این ف��رآورده، جایگاه 
خ��ود را در بازارهای جهانی از 
دست داده است و حتی برخی 
کشوره��ا واردات قیر از ایران را 

متوقف کرده اند.

آیا قیر ایران جان تازه می گیرد؟

احتمال عرضه قیر ایران در بورس کاالی هند 

تا دیروز بازی دلواپس   ها بر این قرار 
بود که چرا توتال؟ حاال از حرف   ها و 
سخن��ان مدی��ر اجرایی توت��ال در 
خصوص احتمال تحریم   های آمریکا 
بُ��ل گرفته اند که سخنان ما درست 
بود و توتال قابل اعتماد نیست.  آش 
ت��ا جایی شور شده که بحث فروش 
اطاع��ات مخزنی ما به قطری   ها به 
می��ان آمده اس��ت؛ موضوعی که از 
نظ��ر مدیری��ت مخزن ب��ا توجه به 
اینکه خود توتال در پروژه   های قطر 
سهیم است، کم��ی عجیب است و 
این رفتار از شرکت های بزرگ نفتی 
بعی��د است و زیر پا گذاشتن اخاق 
حرفه ای است. این در حالی است که 
دلواپسان نفتی در خصوص فروش 
آزادگان توسط ساینوپک  اطاعات 
ب��ه عراقی   ها هی��چ واکنشی نشان 

ندادند. 
اما چرا توجه به تردیدهای توتال 
بازی در زمین توتال است نه تأمین 

منافع ملی؟
 به گزارش سایت ان��رژی امروز، 
فاز ١١ پرچالش ترین فاز در میدان 
گازی پ��ارس جنوبی است. در سال 
٢٠٠٠ شرک��ت ملی نف��ت ایران و 
توتال فرانس��ه ب��رای توسعه بخش 
باالدستی ف��از ١١ پ��ارس جنوبی 
به توافق رسیدن��د اما اجرایی نشد. 
سپس قراردادی با شرکت ملی نفت 
چین امضا شد که آن نیز به سرانجام 
نرسی��د. در گام بع��د، شرکت های 
متعدد داخلی متقاضی توسعه این 
ف��از شدند اما جنب��ه عملیاتی پیدا 

نکرد. 
سرانجام توافقنامه اصولی توسعه 
فاز ١١ پ��ارس جنوبی روز ١۸ آبان 
می��ان شرکت مل��ی نفت ای��ران و 
کنسرسیومی متشکل از   شرکت های 
توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین  
)س��ی. ان. پی. س��ی( و پتروپارس 

ای��ران، با حضور بی��ژن زنگنه وزیر 
نفت، علی کاردر مدیرعامل شرکت 
مل��ی نفت،  »استفان میشل« مدیر 
توتال در خاورمیانه و شمال آفریقا و  
»ژو ژان تین��گ« مدیر شرکت ملی 
نفت چی��ن در خاورمیانه امضا شد. 
همان زمان اعام شد قرارداد نهایی 
در اوایل سال ٢٠١٧ امضا می شود. 
حجم این قرارداد ٤.۸ میلیارد دالر 

تخمین زده شده است. 
ط��ی ماه های��ی ک��ه از انعق��اد 
توافقنام��ه سپری ش��ده، مهم ترین 
تح��ول سیاس��ی جه��ان، روی کار 
آمدن دونال��د ترامپ به جای باراک 
اوبام��ا در آمریک��ا بود ک��ه مواضع 
سختی علیه ایران اتخاذ کرده است؛ 
مواضعی که نه از طرف ایران و نه از 
طرف اروپا جدی گرفته نشده است. 
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپ��ا در واکنشی 
صری��ح به سخن��ان ترام��پ درباره 
برجام گفته: توافق هسته ای با ایران 
)برجام( توافقی دوجانبه میان تهران 
و واشنگتن نیس��ت که آقای ترامپ 
بتواند آن را برهم بزند، بلکه توافقی 
چندجانب��ه است ک��ه در چارچوب 

قطعنامه های شورای امنیت سازمان 
ملل قرار گرفته است. 

موگرین��ی در گفت وگو با شبکه 
سی ان ان افزود: »توافق هس��ته ای 
با تهران، یک توافق چندجانبه است 
ک��ه از راه مذاکره ب��ه  دست آمده و 
خ��ود من ه��م شخصاً مس��ئولیت 
مس��تقیم در آن دارم و هم اکن��ون 
رئیس کمیسیون مشترکی هستم 
ک��ه بر اج��رای آن نظ��ارت دارد تا 
اج��رای آن از س��وی همه طرف ها 
تضمین شود.« او همچنین گفت که 
اجرای برجام نه تنها به نفع اتحادیه 
اروپا بلکه به نفع سازمان ملل متحد 
است و وظیفه این سازمان است که 

اجرای کامل آن را تضمین کند. 
این مواضع از آنجا نشات می گیرد 
که ح��ذف برجام تنه��ا در صورتی 
امکانپذیر اس��ت که قطعنامه ای در 
شورای امنیت سازمان ملل مصوب 
ش��ود ک��ه هیچ ی��ک از طرف های 
مذاکرات هس��ته ای، به جز آمریکا، 

خواهان آن نیستند. 
 از ط��رف دیگ��ر دول��ت تازه 
آمریک��ا ب��ا حک��م حکومتی در 
خص��وص من��ع ورود شهروندان 

هف��ت کشور و برخ��وردی که از 
س��وی دادستانی ف��درال با این 
موضوع شد، نشان داد که تجربه 
راهبری اش برای اداره امور کان 
کافی نیست و نمی تواند جریانی 
بین المللی را علیه ایران ساز کند. 
)البته اگر از داخل بهانه   های الزم 
بنابراین  نش��ود(  فراه��م  برایش 
آمریکا حتی اگ��ر بتواند برجام را 
نادیده بگیرد، تنها مانع از حضور 
  شرکت های آمریکایی در ایران و 
همچنین ایجاد برخی موانع مالی 
از طرف وزارت خزانه داری آمریکا 
خواهد ش��د و تأثیری بر عملکرد 
  شرکت ه��ای اروپایی و مشارکت 

آنها در ایران نخواهد داشت. 
در چنین شرایطی، توتال به عنوان 
یک شرکت اروپایی، از طرح برخی 
ابهامات درباره حض��ور در ایران به 

دنبال چیست؟ 
توتال، پروژه فاز ١١ پارس جنوبی 
را در کنار دو پروژه در قطر و امارات 
به عنوان مهم تری��ن اهداف خود در 
س��ال ٢٠١٧ در خاورمیانه معرفی 
کرده اس��ت. عاوه ب��ر آن توتال با 
توجه به بررسی   های قبلی از فاز ١١، 

زمین��ه و تمایل الزم برای مشارکت 
در فاز ١١ را دارد. 

در چنین شرایطی ناگهان پاتریک 
پویان، مدیر ارش��د اجرایی شرکت 
توتال در مصاحبه با رادیو فرانس��ه 
ضمن اش��اره به اینکه نگ��ران آثار 
انتخاب ترامپ به  عنوان رئیس جمهور 
آمریکا روی ق��رارداد توسعه فاز ١١ 
پارس جنوبی نیستیم، گفت:  »توتال 
به قانون ه��ای بین الملل��ی احترام 
می گذارد. اگر تغییری در قراردادی 
ک��ه امضا کردی��م وج��ود دارد، ما 

مجبور به اطاعت هستیم«. 
ای��ن در حالی  است که پیش از 
آن، رئیس بخش گاز، انرژی   های 
تجدید پذیر و نیروی شرکت توتال 
گفته بود که انتخاب دونالد ترامپ 
به عنوان ریاست جمهوری آمریکا 
سرمایه گذاری   های  ب��ر  تأثی��ری 
این شرک��ت فرانس��وی در ایران 
نخواهد گذاشت. در واقع مدیران 
توت��ال با تقس��یم گفته   های بین 
خود و ص��دور نشانه   های مختلف 
هم آمریک��ا را ارزیابی می کنند و 
هم ای��ران را برای روزهای سخت 
مذاکره در موقعیت فرودست قرار 
می دهند. ح��اال توجه و تأکید بر 
خ��روج توتال از ای��ران که برخی 
نماینده   های مجل��س هم به این 
جریان پیوستند، تنها به نفع توتال 
است چون هزینه ماندن خود در 

ایران را باالتر می برد. 
در مجموع همه شواهد حکایت از 
آن دارد که توتال تنها برای کس��ب 
امتی��از و باالب��ردن وزن خ��ود در 
مذاکرات منتهی ب��ه عقد قرارداد با 
ایران، چنین مواضعی را اتخاذ کرده 
و استقبال منتقدان دولت از چنین 
موضعی و بزرگنمایی سخنان مدیر 
توت��ال تنها بازی ک��ردن در زمین 

توتال است.

سخنگ��وی کمیس��یون ان��رژی 
مجلس با اشاره به اینکه محرمانگی 
یک اص��ل است، تاکید کرد: اگر هر 
یک از طرفی��ن از این وظیفه خود 
ع��دول کنن��د حتم��ا هزینه هایی 
را بای��د بپردازد.اس��داهلل قره خانی، 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
در گفت وگو با ان��رژی امروز درباره 
افشای اسرار میادین ما توسط توتال 
و در اختی��ار قطری ها گذاشتن این 
اطاعات گف��ت: یک��ی از بندهای 

محرمانگ��ی   IPC قرارداده��ای 
آنهاست و هیچ یک از طرفین اجازه 
افش��ای اطاع��ات را ندارند اما باید 
توج��ه کنید که تاکن��ون قراردادی 
میان ایران و توتال منعقد نشده  است 
که بتوان چنین بحثی را مطرح کرد.

وی با اشاره به اینکه مس��تنداتی 
در زمینه افش��ای اطاعات از سوی 
توتال ب��ه قطری ه��ا در حال حاضر 
وج��ود ن��دارد، تصری��ح ک��رد: در 
فعالیت های این شرکت ها مهم ترین 

مس��ئله ای��ن اس��ت که بخش��ی از 
اطاع��ات را باید شرکت ها با حضور 
در میادی��ن و به ص��ورت میدانی به 
دس��ت بیاورند. بنابرای��ن احتماال به 
مطالع��ات ما اکتف��ا نمی کنند یا در 
حال حاضر یا در آینده این اطاعات 
در اختیارشان قرار می گیرد. پس اگر 
به دنبال رسیدن به توافق هس��تند 
چنین رفت��اری بعید اس��ت در این 
ب��ازه زمانی انجام گی��رد. سخنگوی 
کمیس��یون انرژی مجل��س با اشاره 

به اینکه محرمانگی یک اصل است، 
تاکی��د کرد: اگر هر یک از طرفین از 
این وظیفه خ��ود عدول کنند حتما 
هزینه هایی را بای��د بپردازد. تاکنون 
ای��ن موضوع ثابت نش��ده و پیش از 
بس��تن ق��رارداد بعید اس��ت چنین 
رفت��اری کنند مگر اینکه بنای ادامه 
فعالیت و بس��تن ق��رارداد را نداشته 
 باشند.وی به شیوع چنین اخباری در 
آستانه مناقصات اشاره کرد و گفت: 
گاه این اتفاق نشان دهنده ناشی گری 

مدیران است و حرف��ی می زنند که 
شک و شبهه ایجاد می کند. گاه بروز 
این اخبار از س��وی مخالفان چنین 
قراردادهایی است.وی در ادامه افزود: 
گاه انتشار این اخبار از سوی رقبای 
این شرکت ها و گ��اه رقبای خود ما 
اس��ت، به عبارتی آنهای��ی که به هر 
ش��کل می خواهند مان��ع انعقاد این 
قرارداد شوند. ما باید کیاست الزم را 
داشته  باشیم که به نوعی رفتار کنیم 

تا سرمان کاه نرود.

بازی دلواپسان در زمین و به نفع توتال

مدارکی دال بر افشای اطالعات میادین ما از سوی توتال وجود ندارد

گاز

نیرونفت

برق

وزیر نیرو تشریح کرد
اقدامات مدیریت بحران درمقابل 

حوادث غیرمترقبه
وزی��ر نیرو گفت: سیس��تم های اندازه گی��ری ما نشان 
می ده��د حجم سیاب در استان ف��ارس بیش از ٢٠٠٠ 
مترمکعب بر ثانیه ب��وده است، بنابراین چنانچه سدهای 
است��ان سیاب را کنترل نمی کردند، مطمئنا بروز فاجعه 

در استان حتمی بود. 
به گزارش ایس��نا، حمید چیت چیان در جلسه دیشب 
شورای هماهنگی مدیریت بحران استان فارس با اشاره به 
سلسله حوادث غیرمترقبه که در روزهای اخیر اتفاق افتاد، 
اظه��ار داشت: کشور در روزهای اخیر با سلس��له حوادث 
غیرمترقب��ه و شدی��دی از گیان گرفته ت��ا خوزستان، 

سیستان و بلوچستان، فارس و بوشهر روبه رو شد. 
وی اف��زود: در روزهای اخی��ر شاهد بودیم که با شدت 
گرفت��ن گردوغب��ار در خوزست��ان و همراه ش��دن آن با 
رطوب��ت، خطوط انتقال و فوق توزیع استان دچار مشکل 

شد و ما در برخی از نقاط شاهد خاموشی بودیم. 
وی تصریح کرد: اما با اعزام اکیپ های متعدد به استان 
و آغاز شست وشوی مقره ها و پست های فوق توزیع استان 
بافاصله پس از چند ساعت کار مداوم مشکات برطرف 
ش��د و آب و برق خوزستان به پایداری دوباره رسید. وزیر 
نی��رو ادامه داد: همچنین با فاصله یکی دو روز در گیان 
شاهد بارش شدید برف و توفانی با سرعت ۸٠ کیلومتر بر 
ساعت بودیم که این امر باعث آسیب به حدود ١٦٠٠ دکل 
و تیر برق و همچنین پارگی ٢٤٠٠ کیلومتر از خطوط برق 
در سطح استان شد. وی تاکید کرد: خوشبختانه با توجه 
به پیش بینی های انجام شده در زمان قبل از وقوع حوادث 
و استقرار اکیپ های امدادی و همکاری استان های مجاور 
با استان هایی که در معرض بحران قرار گرفته بودند و البته 
همیاری نیروهای سپاه و بسیج از میزان خسارت ها کاسته 
شد. چیت چیان تاکید کرد: البته از نقش بسیار مهم و موثر 
سدها به ویژه در استان هایی چون بوشهر یا فارس در مهار 

سیاب های شدید این استان ها نباید گذشت. 
وی تصریح کرد: سیس��تم های اندازه گی��ری ما نشان 
می ده��د حجم سیاب در استان ف��ارس بیش از ٢٠٠٠ 
مترمکعب بر ثانیه ب��وده است، بنابراین چنانچه سدهای 
است��ان سیاب را کنترل نمی کردند، مطمئنا بروز فاجعه 

در استان حتمی بود.  
 

دستور وزیر نیرو برای تغییر مسیر خط آبرسانی به 
9 شهر استان فارس

وزیر نی��رو در بازدی��د از خط آب رسانی ب��ه شهرها و 
روستاهای جنوب استان فارس، دستور اقدام فوری برای 
ترمیم خط و جابه جایی مسیر خط انتقال برای جلوگیری 

از تکرار این حادثه را صادر کرد. 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت نیرو )پاون(، حمید 
چیت چیان، وزیر نیرو به همراهی استاندار فارس و معاون 
برنامه ری��زی و توسعه شرکت مهندس��ی آبفای کشور از 
محل خط آب رسانی سلمان فارسی به 9 شهر و ٤٠ روستا 
ک��ه بر اثر سیل تخریب شده بازدی��د کرد و از نزدیک در 

جریان علملیات اجرایی و بازسازی این خط قرار گرفت. 
مدیرعام��ل شرکت آب و فاضاب شهری استان فارس 
در ای��ن بازدید از حس��اسیت عملیات ترمی��م خط لوله 
آبرسان��ی الرستان خبر داد و افزود: تاش می کنیم تا ٤۸ 
ساعت آینده این خط لوله ترمیم و آب در آن جاری شود. 
مهندس محمد علی قلن��دری، مدیرعامل شرکت آب 
و فاضاب شهری استان ف��ارس با اشاره به اینکه جنس 
این لوله GRP و فش��ار آب داخل لوله باالست و شرایط 
فنی کار اج��ازه نمی دهد که از همان ابتدا فشار آب را به 
فش��ار اصلی آن برسانیم، گف��ت: پس از ترمیم خط لوله، 
ب��ه مرور فشار آب داخل لول��ه افزایش خواهد یافت تا به 
حداکثر فشار مورد نیاز برسد. وی با اشاره به اینکه این کار 
تا پایان به ص��ورت شبانه روزی ادامه خواهد داشت، افزود: 
تاش خواهیم کرد ت��ا ٤۸ ساعت آینده خط لوله ترمیم 
و آب در آن ج��اری شود. قلندری با بیان اینکه خط لوله 
آبرسان��ی به الرستان 9 شهر را ب��ا ظرفیت 9١٦ لیتر در 
ثانیه تحت پوشش دارد و بر اثر خسارات ناشی از سیل، در 
نقطه کهنویه در نزدیکی شهر خنج دچار شکستگی شده 
است، اف��زود: به محض قطع بارش عملیات اجرایی برای 
ترمیم خط مذکور آغاز ش��د، ولی به دلیل باتاقی بودن 
منطقه امکان استفاده از ماشین آالت سنگین در مجاورت 
خط انتقال نب��ود که با ساخت جاده جدی��د این کار در 

حال انجام است. 
مدیرعام��ل آبف��ای فارس با بیان ای��ن مطلب که خط 
انتقال در مجاورت طرح زهکشی قرار گرفته و حفره های 
بزرگی در منطقه ایجاد شده و حدود پنج کیلومتر از لوله 
مورد آسیب آینده خواهد بود، افزود: با بازدید وزیر نیرو از 
منطقه و صدور دستور ویژه مقرر شد که مسیر لوله گذاری 
تغییر کند تا در آین��ده در امر آبرسانی با مشکل خاصی 

مواجه نشویم. 
وی ادام��ه داد: جمعیتی که از 9 شه��ر و ٤٠ روستا از 
ای��ن طرح منتفع می شود بالغ ب��ر ٥٠٠ هزار نفر است و 
ب��ا توجه به اینکه آب آشامیدن��ی استحصالی از چاه های 
منطق��ه دارای کیفیت باالیی نیس��ت، این خط لوله باید 
هرچه سریع تر ترمیم شود تا ت��داوم آبرسانی که یکی از 
موضوعات بسیار مهم منطقه است با تاخیر مواجه نشود. 

 

معاون وزیر نیرو: 
قرارداد صادرات برق به عراق 

مبادله شد
معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: صادرات برق به 
ع��راق هنوز از سر گرفته نشده، بلکه قرارداد مربوط به 
سال ٢٠١٧ میادی بین دو کشور مبادله شده است. 

 هوشنگ فاحتیان در گفت و گو با ایرنا با اشاره به 
آخرین وضعیت صادرات برق به عراق، افزود: عراقی ها 
بخش��ی از بدهی خود به می��زان ٢٠٠ میلیون دالر را 
در روزهای گذشته پرداخ��ت کرده اند و مقرر شده در 
روزه��ای آینده نیز ١٥٠ میلیون دالر دیگر را پرداخت 
کنن��د. وی تصریح کرد: برای وصل مجدد برق منتظر 
گشای��ش اعتبار اسنادی )ال. س��ی( از سوی عراقی ها 
هس��تیم و قرار است باقیمانده بدهی خ��ود را در سه 
قس��ط سه ماهه پرداخت کنن��د. عراقی ها در مجموع 
ی��ک میلیارد و ٢٠٠ میلیون دالر بدهی برقی به ایران 

داشتند.
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رئیس سازمان چای خبر داد
پرداخت باقی مانده مطالبات چایکاران

رئی��س سازم��ان چ��ای از پرداخ��ت ۹۵درصدی 
مطالب��ات چایک��اران و تأمین باقی مان��ده آن تا دو 
هفت��ه آینده خبر داد و گفت ک��ه حدود ۳۰میلیارد 
تومان تس��هیالت ب��رای چایک��اران و کارخانه های 
فرآوری چای در نظر گرفته شده که در حال تأمین 
و پرداخ��ت آن هس��تیم.  محمدول��ی روزبه��ان در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: امسال بالغ بر ۱۳۹هزار 
تن برگ سبز چای با افزایش ۶۰درصدی نس��بت به 
سال گذشته به ارزش ۲۳۴میلیارد تومان خریداری 
شد که تاکنون بالغ بر ۹۵درصد مطالبات چایکاران 
ب��ه ارزش ۲۲۱.۵میلی��ارد توم��ان از آن را تأمین و 
پرداخ��ت کرده ایم و باقی مان��ده مطالبات آنها را نیز 
در تالشیم با گرفتن سهم کارخانه های فرآوری چای 
پرداخ��ت کنیم ،چراکه دولت ۱۰۰درصد سهم خود 
را از خری��د ب��رگ سبز چای و مطالب��ات چایکاران 
ماه های پیش پرداخ��ت کرده است.  او با بیان اینکه 
بیش از ۳۱هزار تن چای خشک در کشور تولید شد 
که بیش از ۱۰۷درصد نس��بت ب��ه دو سال گذشته 
ب��ا افزایش مواجه شده اس��ت، افزود: در حال حاضر 
حدود ۲۰میلیارد تومان تس��هیالت بدون بهره برای 
چایکاران در راستای اجرای عملیات  زراعی و هرس 
باغات در نظر گرفته ایم که این تس��هیالت پنج ساله 
و با دو سال تنفس بوده و تاکنون یک میلیارد تومان 

آن به چایکاران پرداخت شده است. 
رئی��س سازمان چ��ای ادامه داد: برای نخس��تین بار 
امسال۱۰میلیارد تومان تس��هیالت برای کارخانه های 
ف��رآوری چای در نظر گرفته ایم که این تس��هیالت نیز 
پنج ساله و با دوسال تنفس است و کارخانه های فرآوری 
می توانن��د از آن برای تجهی��زات، بهینه سازی مصرف 
ان��رژی و... استفاده کنند.  روزبه��ان با بیان اینکه سود 
تسهیالت ارزان قیمت کارخانه های فرآوری چای ۴درصد 
درنظر گرفته شده است، گفت: صاحبان این کارخانه ها 
می توانند با مراجعه به سازمان چای و تش��کیل پرونده 
مراح��ل اداری دریافت این تس��هیالت را انجام دهند تا 
هرچه سریع ت��ر از آن برخوردار شون��د البته طی سال 
جاری حدود ۱۳میلیارد تومان تس��هیالت ارزان قیمت 
از طری��ق صن��دوق حمایت از توسع��ه صنعت چای به 
چایکاران و صاحبان کارخانه ه��ا پرداخت شده که این 

تسهیالت به غیر از تسهیالت در نظر گرفته شده است. 

گوشت قرمز باز هم گران شد

قیم��ت ه��ر کیلوگرم شق��ه بدون دنب��ه گوشت 
گوسفن��دی ب��رای مصرف کنندگ��ان در حال حاضر 
۳۹ه��زار تومان است. به گزارش ایلنا، پس از افزایش 
پی در پی قیمت گوشت قرمز در سال جاری، شرکت 
پش��تیبانی امور دام از عرضه گوش��ت وارداتی برای 
تعدی��ل قیمت خبر داد، اما ب��ا گذشت مدتی از این 
ط��رح، همچنان تغیی��ری در قیمت  گوشت به وجود 
نیامده است و حت��ی در هفته جاری شاهد افزایش 

قیمت دوباره نرخ این محصول در بازار هستیم. 
علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 
در رابطه با وضعی��ت گوشت قرمز در بازار می گوید: 
نرخ گوش��ت گوسفندی و گوسال��ه در هفته جاری 
افزای��ش هزار تومانی داشته است و هرکیلوگرم شقه 
ب��دون دنبه برای مصرف کنندگ��ان ۳۹ هزارتومان و 
ب��رای مغ��ازه داران بی��ن ۳۵ه��زار و ۵۰۰تومان تا 
۳۶ه��زار و ۵۰۰تومان خریدوف��روش می شود. او در 
ادام��ه تأکی��د کرد که از تیرماه ب��ه دولت اعالم شد 
به دلیل کمبود دام در تأمین بازار با مش��کل مواجه 
خواهیم شد و نیاز به دخالت مس��تقیم دولت وجود 
دارد و برای این کار جلس��اتی نیز برگزار شده است 
که طی آن قرار ش��د دولت با تزریق گوشت برزیلی 
به بازار تعادل ایج��اد کند که تا به امروز این کار به 

صورت قابل توجه انجام نشده است. 
 

 5 کشور صاحب 60 درصد
از واردات ایران

بررس��ی می��زان واردات ایران نش��ان می دهد که 
حدود ۶۰درصد از کل واردات کشورمان تنها از پنج 

کشور انجام می شود.
به گزارش ایس��نا، یکی از مهم تری��ن مولفه ها در 
تجارت ب��ا کش��ورهای خارجی، می��زان پراکندگی 
واردات و ص��ادرات از کش��ورهای مختل��ف اس��ت 
و هرچ��ه ای��ن پراکندگ��ی بیش��تر باش��د، طبع��ا 
آسیب پذیری اقتصاد در مقابل تهدیدهای بین المللی 

کاهش می یابد. 
براس��اس آمار گم��رک ایران از تج��ارت خارجی 
در ۱۰ ماه��ه س��ال ج��اری پن��ج کش��ور چی��ن، 
امارات متحده عربی، جمهوری ک��ره، ترکیه و آلمان 
بیش��ترین صادرات کاال به ایران را داشته اند. بر پایه 
ای��ن گزارش در ۱۰ ماهه س��ال جاری ۲۷میلیون و 
۵۵۵ ه��زار تن ان��واع کاال به ای��ران وارد شده است 
ک��ه ارزش این کاالها به بیش از ۳۴ میلیارد و ۹۸۰ 

میلیون دالر می رسد. 
در ای��ن می��ان  ۳میلیون و ۶۰۶ه��زار تن کاال به 
ارزش  ۸میلی��ارد و ۴۰۳میلی��ون دالر از چی��ن به 
ای��ران وارد شده که بیش از ۱۳درصد از سهم وزنی 
و ۲۴درصد از سهم ارزش��ی کل واردات ایران را در 

برمی گیرد. 
پ��س از چی��ن، امارات متحده عرب��ی نی��ز دومین 
صادرکنن��ده کاال به ایران است، به طوری که در این 
مدت کش��ور ایران  ۴میلیون و ۴۰۳هزار تن کاال به 
ارزش ۵میلی��ارد و ۴۷۸میلی��ون دالر از امارات وارد 
کرده و به این ترتیب حدود ۱۵درصد از سهم وزنی 
و ارزشی واردات ایران مربوط به کشور امارات است. 
در همین مدت یک میلی��ون و ۲۰۲هزار تن کاال به 
ارزش ۲میلی��ارد و ۷۸۵میلی��ون دالر از جمه��وری 
کره ب��ه ایران وارد ش��ده که این می��زان از واردات 
نی��ز ۴.۵درصد از سه��م وزنی و ح��دود ۸درصد از 
ارزش کل واردات ای��ران در ای��ن مدت است. ترکیه 
چهارمی��ن شریک تجاری ایران در امر واردات است، 
به این ترتیب که یک میلیون و ۳۲۴هزار تن کاال به 
ارزش ۲میلیارد و ۱۹۲میلیون دالر از این کش��ور به 
ایران وارد شده است. این کش��ور نیز ۴.۸۱درصد از 
سه��م وزنی و ۶.۲۷درص��د از ارزش واردات ایران را 

در برمی گیرد. 
پس از ترکیه، آلم��ان نیز از صادرکنندگان بزرگ 
کاال به ایران به شمار م��ی رود. براساس آمار گمرک 
از تج��ارت خارجی ۱۰ماهه ای��ران در سال جاری، 
۸۴۳هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و ۹۶۲میلیون 
دالر از آلم��ان به ایران وارد ش��ده که واردات از این 
کشور نیز ۳.۰۶درصد از سهم وزنی و ۵.۶۱درصد از 

ارزش واردات را به خود اختصاص می دهد. 
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وزی��ر تع��اون، ک��ار و رفاه 
اجتماعی شامگ��اه شنبه در 
ی��ک برنام��ه تلویزیون��ی از 
ایجاد قطعی ۷۰۰ هزار شغل 
در سال آینده خب��ر داد. به 
گ��زارش ایس��نا، ربیع��ی با 
بی��ان اینکه طی سال ۱۳۹۴ 
بی��ش از ۷۰۰ ه��زار شغ��ل 
و ت��ا تابس��تان ۱۳۹۵ ه��م 
۶۳۰ ه��زار شغل ایجاد شده 
اس��ت، گفت: این آم��ار برابر 
تامین اجتماعی  دفترچه های 
اس��ت. به گفت��ه او، در سال 
از ۶۰۰  بی��ش  نی��ز   ۱۳۹۳
هزار شغل ایج��اد شده و در 
مجموع میزان ایجاد اشتغال 
در مقایس��ه با جمعیت فعال 

و غیرفعال قابل دفاع است. 
او با اشاره به روند جمعیت 
فعال، شاغل و بیکار کش��ور 
در ده��ه اخیر گفت: در سال 
 ۲۳ فع��ال  ۱۳۹۲جمعی��ت 
میلی��ون و ۸۳۵ ه��زار نف��ر 
بوده که این رقم در تابستان 
امس��ال ب��ه ۲۶ میلی��ون و 
۳۶۹ ه��زار نفر رسیده است. 
 ربیعی ن��رخ بیکاری فعلی را 

۱۲.۷ درصد ذکر کرد. 
ربیع��ی با قطعی دانس��تن 

ایج��اد ۷۰۰ ه��زار شغل در 
سال ۹۶ ابراز امیدواری کرد: 
در حوزه ICT در سال آینده 
۱۲۰ هزار شغل به وجود آید 
و با ۱.۵ میلی��ارد دالری که 
از محل صندوق توسعه ملی 
اختصاص می یابد هدفگذاری 
یک میلیون شغ��ل در سال 

محقق شود.
دیگ��ری  بخ��ش  در  او 
ازسخنان��ش درباره چگونگی 
قطع یارانه برخی افراد گفت: 
می توانس��تیم  که  آنجایی  تا 
یاران��ه ثروتمن��دان را حذف 

کردی��م و ت��الش می کنی��م 
تقویت  را  شناسای��ی  نظ��ام 
و دق��ت کنی��م ت��ا یاران��ه 

نیازمندان حذف نشود. 
علی ربیعی ب��ا ابراز تاسف 
از کس��انی که دولت را یارانه 
قطع کن می نامند، گفت: این 
تأثیرگذاری  ب��رای  عناوی��ن 
منتش��ر  انتخابات  ش��ب  در 
اینها  می شود، ولی متأسفانه 

ملی فکر نمی کنند. 
شناسایی  از  همچنی��ن  او 
۱۰ میلی��ون خان��وار دارای 
س��وء تغذیه و توزیع بس��ته 

حمای��ت غذایی در شب عید 
خبر داد و گفت: یک مرحله 
از توزی��ع بس��ته غذای��ی با 
تومان  میلی��ارد  اعتبار ۲۰۰ 
در حال انجام است و بس��ته 
دیگر نزدیک شب عید توزیع 

می شود. 
وزیر کار توزیع بس��ته های 
غذای��ی را فاق��د اه��داف و 
اغ��راض سیاسی دانس��ت و 
گف��ت: سال ه��ای قب��ل هم 
غذای��ی  بس��ته های  توزی��ع 
ص��ورت می گرفت و شخص 
دکت��ر روحانی اه��ل اجماع 

است و ک��اری را جهت نفع 
شخص��ی و بدون رضای خدا 

انجام نمی دهد. 
ربیع��ی از افزای��ش ن��رخ 
مش��ارکت بانوان در اشتغال 
خبر داد و با اش��اره به روند 
تغیی��رات جمعی��ت فعال و 
نرخ مش��ارکت  و  غیرفع��ال 
ن��رخ  هم اکن��ون  گف��ت: 
مشارکت نیروی کار به ۴۰.۴ 
رسی��ده و جمعیت فعال ۲۶ 
میلی��ون و ۳۷۰ ه��زار نف��ر 
اس��ت. به گفته وی، عالوه بر 
فارغ التحصیالن، ساالنه بیش 
از یک میلی��ون و ۲۰۰ هزار 

نفر وارد بازار کار شده اند. 
اقتصاد مقاومتی  وزیر کار، 
را چ��راغ راهنمای وزارتخانه 
متبوع خود دانست و درباره 
راهبرد کاه��ش نرخ بیکاری 
در اقتص��اد مقاومت��ی گفت: 
با سیاست ه��ای کاری، پولی 
و مال��ی می ت��وان بیک��اری 
را کاه��ش داد، ام��ا بای��د با 
نهادی  اصالح سیاست ه��ای 
عرضه  ط��رف  ساخت��اری  و 
و تقاض��ای ک��ار و تقاض��ای 
کل اقتصاد، ن��رخ بیکاری را 

کاهش دهیم. 

رقم صادرات از یک هزار واحد 
صنعتی مستقر در شهرک ها و 
نواحی صنعتی سراسر کشور در 
۱۱ م��اه گذشته به یک میلیارد 
رسی��د.  دالر  ۷۰۰میلی��ون  و 
به گ��زارش ایرنا، عل��ی یزدانی 
در نخس��تین نشس��ت شورای 
اطالع رسان��ی ای��ن سازمان با 
اعالم این خبر اف��زود: سازمان 
ب��ا همک��اری سازم��ان بورس 
سعی در رفع مشکل نقدینگی 
واحدهای صنعتی از طریق بازار 

سرمایه دارد. به گفته او، براساس 
دسترسی  و  »انتشار  قانون  
ن��وع  به اطالعات«، ه��ر  آزاد 
اطالعاتی که به بهبود وضعیت 
صنع��ت، اشتغ��ال و همچنین 
نهادینه کردن فرهنگ مصرف 
کاالی ایرانی منج��ر شود باید 
در اختی��ار رسانه ها قرار گیرد.  
سازمان  برنامه ری��زی  مع��اون 
صنایع کوچ��ک و شهرک های 
صنعتی ایران در این نشس��ت 
کاهش هزینه سرمایه گذاری را 

از مزیت های استقرار واحدهای 
صنعتی در شهرک ها و نواحی 
برشم��رد و گف��ت:  صنعت��ی 
ای��ن مجموعه ب��ا فراهم سازی 
و  عمران��ی  زیرساخت ه��ای 
همچنین اعطای ۷ تا ۱۳سال 
معافیت مالیاتی، فضایی مناسب 
را برای حضور سرمایه گذاران در 

این مناطق آماده کرده است. 
فرشاد مقیمی اف��زود: برای 
اینکه فرهنگ استفاده از کاالی 
ایران��ی در اولویت ق��رار گیرد 

باید همزمان به شبکه مصرف 
و تولید توج��ه کرد. به عبارت 
دیگ��ر ه��م مصرف کنندگ��ان 
ب��ه  تولیدکنندگ��ان  ه��م  و 
نظ��ر  در  شبک��ه ای  ص��ورت 
گرفت��ه شون��د ت��ا برنامه های 
تأثیر گ��ذاری  از  رسان��ه ای 
بیشت��ری برخ��وردار باشد. به 
گزارش ایرنا، ت��ا پایان آذرماه 
امس��ال ۳۹ه��زار و ۸۷ واحد 
بهره برداری  پروان��ه  صنعت��ی 
دریافت کرده و به بهره برداری 

رسیده ان��د.  براساس گزارشی 
که دی ماه امسال مدیرعامل 
سازم��ان صنای��ع کوچ��ک و 
ایران  صنعت��ی  شهرک ه��ای 
ارائه کرد، نزدیک به ۴۶درصد 
واحدهای صنعت��ی کشور در 
شهرک ه��ا و نواح��ی صنعتی 
مس��تقرند. واحدهای صنعتی 
دارای پروان��ه بهره برداری در 
شهرک ه��ا و نواح��ی صنعتی 
۷۹۰ه��زار و ۹۰۰شغل ایجاد 

کرده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت
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شرک��ت  منطق��ه ای  مدی��رکل 
میدی��ا درکنفرانس خبری  بین المللی 
شرک��ت  ای��ن  محص��والت  معرف��ی 
سرمایه گ��ذاری و ایج��اد کارخان��ه در 
ایران را امکان پذیردانست. الویس وانگ 
گفت: کیفیت برای ما مهم ترین اولویت 
است و نمی خواهیم آن را قربانی کنیم، 
همچنی��ن به مونتاژ اعتق��ادی نداریم. 
مابه عنوان یک تولید کننده و هر زمان 
ک��ه مطمئن شوی��م و به ای��ن نتیجه 
برسیم که در ایران می توانیم کاالی با 
کیفیت تولید کنیم این کار را خواهیم 
کرد و در حال حاضر با این اقدام فاصله 
زیادی داریم. به گزارش »فرصت امروز« 
او ای��ران را یکی از بهتری��ن بازارهای 
ای��ن شرکت چین��ی توصی��ف کرد و 
گفت: نیازهای ب��ازار ایران در راستای 
سیاست های توسعه ای ما در بازارهای 
جهان��ی است و بازار کش��ور شما برای 
ما بس��یار استراتژیک است. او میدیا را 
بزرگ ترین تولید کنن��ده لوزام خانگی 
در دنی��ا عن��وان کرد و گف��ت: تجربه 
ب��ه ما نشان داده است ک��ه بازار ایران 
ب��ه دنبال کاالی ب��ا کیفیت است و به 
همی��ن دلیل و از آنجای��ی که میدیا با 
تولید برای چندین برند برتر دنیا نشان 
داده اس��ت کیفیت برای��ش حرف اول 
را می زن��د، به حضورج��دی و قوی در 
بازار ایران امیدوار است. وانگ از قیمت 
مناس��ب و خدمات پس از فروش قابل 

توجه توسط این شرکت به عنوان دیگر 
مزیت های ل��وازم خانگی میدیا نام برد 
و با معرفی شرک��ت بانیان الکترونیک 
به عن��وان نمایندگی جدید این شرکت 
می کنی��م  مافک��ر  گف��ت:  ای��ران  در 
حض��وردر بازارایران می توان��د ما را به 
اه��داف و استراتژی ه��ای توسع��ه ای 
میدی��ا درجهان نزدیک ت��ر کند. وانگ 
درباره این موضوع ک��ه ایران می تواند 
پایگاه صادراتی برای کشورهای منطقه 
باش��د، گف��ت: سیاست میدی��ا تمرکز 
اس��ت و به مح��ض اینک��ه بتوانیم در 
ایران مرک��ز تولیدی ایجاد کنیم ایران 
برای ما بهترین گزینه برای صادرات به 
کشورهای منطقه است. به گفته وانگ، 
تولید سیستم های امنیتی و خانه های 
هوشمند محصوالت روباتیک از جمله 
فعالیت های ای��ن شرکت در سال های 

آینده است. 
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز« و به 
گفته رضا جابری، مدیر ارشد میدیا در 
ایران این شرکت پس از ۵۰ سال و در 
سال ۲۰۱۶ درلیست بین المللی ۵۰۰ 
شرکت برتر دنیا قرار گرفت و با رشد و 
توسعه در ۵ دهه توانس��ت سود ساالنه 
خود را ب��ه ۲۲ میلی��ارد دالر برساند. 
میدیا در بی��ش از ۲۰۰ کشور فعالیت 
می کند و۲۱ کارخانه در سراسر جهان 
دارد. بانی��ان الکترونی��ک نمایندگ��ی 

رسمی این شرکت در ایران است. 

مدیرکل منطقه ای شرکت بین المللی میدیا اعالم کرد

 تاسیس کارخانه در ایران
امکان پذیر اما در آینده 



اکب��ر ترکان، مش��اور رئیس جمهور 
آزاد  مناط��ق  شورای عال��ی  دبی��ر  و 
کش��ور چن��د روز پی��ش با انتق��اد از 
سیاست ه��ای بانک مرکزی در مناطق 
آزاد گف��ت: »موج��ی از درخواست ها 
برای تأسی��س بان��ک در مناطق آزاد 
ایج��اد ش��ده، ام��ا جریان ه��ای پولی 
و ارزی مس��تقل در مناط��ق آزاد ب��ه 
دلیل سخت گیری ه��ای بانک مرکزی، 
افزای��ش سرمای��ه بانک ه��ای خارجی 
و آفش��ور  )Offshore( عم��ًا شکل 
نگرف��ت و متقاضیان ایج��اد بانک های 

خارجی عقب نشینی کردند.«
به گ��زارش  »فرصت ام��روز«، نوک 
پیکان سخنان ترک��ان به سمت بانک 
مرک��زی نشان��ه رفت��ه و او مشخص��ا 
بان��ک مرک��زی را  سخت گیری ه��ای 
علت عدم تأسی��س بانک های خارجی 
در مناط��ق آزاد عن��وان ک��رده است: 
»با اینک��ه آیین نامه تأسیس بانک های 
آفشور در مناط��ق آزاد با پیگیری های 
زیاد و برگزاری نشست های کارشناسی 
با بانک مرکزی تصویب و اباغ شد، اما 
بانک ه��ای خارجی در این مناطق آزاد 

تأسیس نشد.«
حاال سیدمحم��ود احمدی، دبیرکل 
بان��ک مرک��زی در مق��ام پاس��خ ب��ه 
صحبت ه��ای مش��اور رئی��س جمهور 
برآم��ده و گفت��ه اس��ت:  »قصد کردم 
ن��ه در مقاب��ل و به مقابله ب��ا سخنان 
مشاور کاربلد و خبره رئیس جمهوری، 
بلکه صرفاً به نیت طرح اقدامات انجام 
شده و در حال انج��ام بانک مرکزی و 
به منظور تنویر افکار مردم فهیم کشور 

اشاره ای مختصر داشته باشم.«
دبی��رکل بان��ک مرک��زی در شش 
بن��د به تشری��ح اقدامات انج��ام شده 
بان��ک مرک��زی ب��رای توسع��ه حوزه 
عم��ل مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتصادی 
پرداخ��ت و گفت: بان��ک مرکزی طی 
سه س��ال اخیر و خاصه پ��س از اباغ 
اقتص��اد مقاومتی  سیاست ه��ای کلی 
توسط مقام معظم رهبری در بهمن ماه 
س��ال 1392 و به ط��ور مشخ��ص در 
راستای بن��د 11 سیاست های یادشده 
مبنی ب��ر توسعه ح��وزه عمل مناطق 
آزاد و وی��ژه اقتصادی کش��ور در حد 
امکان��ات و اختیارات خود تاش کرده 
است همگ��ام با سایر برنامه ها و تدابیر 
توسعه ای و اصاح��ی دولت، اقدامات 
مقتضی برای تس��هیل عملیات پولی و 
بانکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

کشور را معمول دارد. 
دبیرکل بانک مرک��زی تصریح کرد: 
بان��ک مرکزی عاوه ب��ر آنکه به عنوان 
گ��ام نخس��ت و اق��دام کوتاه م��دت، 
دستورالعم��ل ناظر بر واحدهای بانکی 
در  را  آزاد  مناط��ق  در  برون م��رزی 
چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسامی 
ایران و آیین نامه اجرایی مصوب هیأت 
وزی��ران، تدوین و در س��ال گذشته به 
تصویب شورای پول و اعتبار رساند، در 
گام بعدی به عنوان اقدامی میان مدت، 
بر آن شد تا آیین نامه اجرایی عملیات 
پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – 
صنعتی جمهوری اسامی ایران را که 
مصوب هیأت وزیران ب��وده و از تاریخ 
تصوی��ب آن بیش از 16 سال می گذرد 
و به تعبی��ر معروف گرِد زمانه بر سر و 
تن دارد بازنگری کن��د و خوشبختانه 
این مهم نیز هم اکن��ون مراحل نهایی 
خود را سپری می کند و ان شاءاهلل برای 
سیر تشریف��ات قانونی تصویب، تقدیم 

هیأت وزیران خواهد شد. 
احمدی گفت: آیین نامه موصوف با 
رویکرد تسهیل شرایط برای مشارکت 
سرمایه گ��ذاران خارج��ی در تأسیس 
یا خری��د سهام بانک ها و مؤسس��ات 
اعتباری غیربانکی ی��ا تأسیس شعبه 
و دفات��ر نمایندگ��ی در مناطق آزاد، 
ترغیب بانک های کشورمان به حضور 

مؤث��ر و کنشگران��ه در مناط��ق آزاد، 
فراه��م ش��دن امکان نظ��ارت و رصد 
دقیق تر عملیات پولی و بانکی به ویژه 
از حیث تخصیص و تجهیز منابع برای 
بانک مرکزی و تعیین و تصریح حیطه 
فعالیت واحد برون مرزی در چارچوب 
بانک��ی  استاندارده��ای  و  رویه ه��ا 
بین الملل��ی مورد اصاح و تجدید نظر 

قرار گرفته است. 
این مقام مس��ئول در بانک مرکزی 
تأکی��د ک��رد: ط��ی سن��وات اخیر از 
رهگذر نگاه و رویک��رد ویژه رئیس کل 
بانک مرکزی، ب��اب تعامل و همکاری 
بس��یار خوب��ی بی��ن بان��ک مرکزی و 
دبیرخانه شورای عال��ی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی گشوده شده که تاکنون 
کمت��ر در پیشینه دو دستگ��اه سابقه 
داشت��ه است. به عن��وان گواهی بر این 
مدعا، می ت��وان به برگزاری جلس��ات 
متعدد در سط��وح کارشناسی با هدف 
تشری��ک مس��اعی و تض��ارب آرا در 
زمینه های گوناگون ازجمله درخصوص 
ایجاد مرکز مالی بین المللی در یکی از 
مناطق آزاد کشور، تشکیل جلساتی در 
سطح عالی با حض��ور رئیس کل بانک 
مرک��زی و دبیر شورای عال��ی مناطق 
آزاد و وی��ژه اقتصادی و تفاهم و توافق 
حداکث��ری ب��ر تمام��ی تصمیمات و 
اقدامات اتخاذ شده در جلسات مذکور 

اشاره داشت. 
دبیرکل بانک مرکزی یکی از مباحث 
حائز اهمیت در حوزه نظارت بانکی را 
موض��وع کفایت سرمای��ه بانک عنوان 
کرد و گفت: سرمای��ه بانک به واسطه 
برخورداری از ق��درت جذب زیان های 
غیرمنتظ��ره، نقش بس��یار کلیدی در 
حفظ سام��ت و ثبات نظ��ام بانکی و 
مال��ی ایفا می کند. از ای��ن رو، ناظران 
بانک��ی بای��د اطمینان حاص��ل کنند 
بانک ه��ای تحت نظارت آنه��ا همواره 
از سرمای��ه کافی برای ج��ذب زیان ها 
و در عی��ن ح��ال، ت��داوم اعتباردهی 
ب��ه مشتریان حت��ی در شرایط بحران 

برخوردار باشند. 
احم��دی ب��ا بی��ان اینک��ه حفظ و 
نگهداری سرمایه کاف��ی و متناسب با 
مخاط��رات موجود، منبع اصلی اعتماد 
عمومی ب��ه هر بانک به ط��ور اخص و 
نظ��ام بانکی به طور اعم اس��ت، افزود: 
به این لحاظ و ب��ه منظور حفظ ثبات 
و سام��ت نظام بانکی، ح��دود و ثغور 
عملک��رد و فعالیت ه��ر بانک در نظام 
پولی و مال��ی مبتنی بر میزان سرمایه 
تعیی��ن می ش��ود ت��ا ضم��ن هدایت 
فعالیت ه��ای مختلف بانک ها در ایفای  
نق��ش واسطه گری مالی، آسیب پذیری 
اقتص��اد ناش��ی از مخاط��رات بالق��وه 
فعالیت ه��ای بانک��ی کنت��رل شده و 

کاهش یابد. 
وی با تأکید بر اینکه اهمیت افزایش 
سرمای��ه بانک ها در دوره پس از برجام 
و فراهم آم��دن فرصت مجدد برقراری 
مبادالت بین الملل��ی مالی برای شبکه 
بانک��ی دو چندان شده اس��ت، گفت: 
ایج��اد رواب��ط کارگ��زاری و افزای��ش 
ایرانی  بانک های  بین الملل��ی  تعامات 
ب��ا بانک های خارجی اقتضا می کند در 
راستای توانمندسازی و ارتقای سامت 
بانک ه��ای کشور، سرمای��ه بانک های 
ایران��ی تقوی��ت ش��ود. در صورتی که 
چنین مس��ئله ای رخ نده��د، می تواند 
به عنوان ی��ک گلوگاه و مان��ع مهم بر 
سر راه گس��ترش رواب��ط بین المللی و 
تس��هیل مب��ادالت ارزی عمل کرده و 
حتی با رفع تمامی موانع و چالش های 
بین الملل��ی، بهره من��دی از تاش های 
ارزشمن��د دولت طی سه س��ال اخیر 
در حذف و کاهش تحریم های ظالمانه 
علیه کشورمان را با موانع جدی مواجه 

سازد. 
ای��ن مقام مس��ئول تصری��ح کرد: با 
توجه ب��ه سهم باالی نظ��ام بانکی در 

تأمین مالی اقتص��اد، تنگنای اعتباری 
بانک��ی در دو بع��د کاه��ش  شبک��ه 
دسترسی و افزایش هزینه تس��هیات 
به یکی از مس��ائل مهم اقتصاد تبدیل 
شده است. ب��ه منظ��ور مرتفع کردن 
تنگنای اعتباری شبک��ه بانکی، دولت 
یک��ی از محوره��ای سه گان��ه برنام��ه 
اصاح نظام بانکی را  »افزایش سرمایه 
بانک ه��ا« تحت نظ��ارت و تدبیر بانک 
مرکزی با ه��دف ارتقای سامت نظام 
بانکی، جلوگی��ری از بی ثباتی بانکی و 
افزای��ش توان تس��هیات دهی بانک ها 

مقرر کرده است. 
احم��دی اضافه کرد: یک��ی از مبانی 
اعط��ای  در  جهان شم��ول  اص��ول  و 
مجوزه��ای بانکی آن اس��ت که بانک 
توسط مالکانی واج��د شرایط و دارای 
امکانات کارشناسی، مدیریتی، نظارتی 
و در عین حال مسئولیت پذیر و پاسخگو 
که بتوانند ماحظ��ات و خواست های 
مقام نظارت��ی را در مواقع لزوم تأمین 
کنند، تأسیس ش��ود. بنابراین، دغدغه 
و ماحظ��ه بان��ک مرک��زی در تعیین 
سرمای��ه نهاده��ای پول��ی و بانکی در 
مناط��ق آزاد به طور ع��ام و بانک های 

برون مرزی به ط��ور خاص به این شرح 
است: »اهداف اولیه مناطق آزاد به ویژه 
از حیث ج��ذب و جل��ب سرمایه های 
خارجی تأمین شود«،  »ثبات و سامت 
نهادهای پول��ی و بانکی تا حد مقبولی 
تضمین شود«، »تنها بانک ها، نهادها و 
سرمایه گ��ذاران معتبر و شناخته شده 
بین الملل��ی مجال حض��ور در مناطق 
آزاد کشورم��ان را بیابند«، »مناطق به 
محملی برای خ��روج سرمایه از کشور 

بدل نشود.« 
دبی��رکل بان��ک مرک��زی در پایان 
خاطرنش��ان کرد: گرچ��ه در محتوا و 
عب��ارات مصاحبه اکب��ر ترکان، مشاور 
رئیس جمهوری اش��اره ای به  »فراری 
بان��ک  دادن سرمایه گ��ذاران توس��ط 
مرک��زی« نشده و این اشاره در صفحه 
اول صرف��اً از جن��س طب��ع رسانه ای 
برای جلب مخاط��ب، حفظ و افزایش 
خوانندگان است ولی ذکر این نکته در 
پایان ضروری اس��ت که بانک مرکزی 
متول��ی و مقام نظارت��ی شبکه پولی و 
بانک��ی کش��ور بوده و صرف��اً در دامنه 
سرمایه گ��ذاری در بخش ه��ای پولی و 

بانکی دخیل و تأثیرگذار است. 

دبیرکل بانک مرکزی به صحبت های مشاور رئیس جمهوری پاسخ داد

راهبرد بانک مرکزی برای تأسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد
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اعطای لوح تقدیر جایزه مسئولیت 
اجتماعی مدیریت به بیمه پاسارگاد

تقدیرنام��ه کنفرانس مل��ی فرهن��گ  سازمانی با 
رویکرد توسعه و جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت 
به شرکت بیم��ه پاسارگاد اعطا شد. این قدردانی به 
پاس تاش بی شائبه بیمه پاسارگاد در راستای ایفای 
تعهدات، اقدامات انس��ان دوستانه و عملکرد مناسب 
در زمینه مس��ئولیت های اجتماع��ی به این شرکت 
اعط��ا شده است.  به گ��زارش رواب��ط عمومی بیمه 
پاسارگاد، کنفرانس ملی فرهنگ  سازمانی با رویکرد 
توسعه و جایزه مسئولیت اجتماعی با حضور سیدرضا 
صالح��ی امی��ری وزیر فرهن��گ و ارش��اد اسامی، 
علی اکب��ر صالحی رئیس سازم��ان انرژی اتمی ایران، 
اندیشمن��دان، صاحب نظران، استادان و عاقه مندان 
به همت انجمن مدیریت ای��ران و دانشگاه خاتم در 
روزهای 26 و 2۷ بهمن ماه 9۵ برگزار شد. همچنین 
در این کنفرانس ضمن اهدای جایزه  مسئولیت های 
اجتماع��ی به سازمان های برت��ر، از خانواده گرانقدر 
شهدای آتش نشان که در حادثه دلخراش ساختمان 

پاسکو جانفشانی کردند، قدردانی شد. 
در بیانیه این کنفرانس آمده است: خداوند قادر متعال 
را حم��د و سپاس که توفیق برگزاری  »کنفرانس ملی 
فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه« را با الهام گرفتن از 
ارزش های متعال��ی ایرانی-اسامی و در سال »اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل« به ما عطا فرمود.  گفتنی است 
در ای��ن کنفرانس، پنل های تخصصی و سخنرانی های 
علمی درخصوص جنبه های مختلف فرهنگ سازمانی و 

مسئولیت های اجتماعی برگزار شد. 

وب سایت بانک سامان برترین 
وب سایت بانکی کشور شد

وب سای��ت بانک سامان در نهمی��ن جشنواره وب 
و موبایل ای��ران برای سومین س��ال پیاپی به عنوان 

وب سایت برتر بخش بانک و بیمه برگزیده شد. 
به گزارش اداره روابط عمومی بانک سامان، در مراسم 
پایانی این جشنواره که بیست وهشتم بهمن ماه برگزار 
ش��د، از میان پنج نامزد نهایی بخش بانکی و بیمه ای، 
وب سایت بانک سامان موفق شد بیشترین آرا را در هر 
دو بخش مردمی و داوران که کارشناسان و متخصصان 
ح��وزه وب بودن��د، به خود اختص��اص دهد و تندیس 
طای��ی جشن��واره را از آن خود کن��د.  براساس این 
گ��زارش، در نهمین جشنواره وب و موبایل ایران بیش 
از 1۵ه��زار و 200 وب سایت،4هزار و 200اپلیکیشن 
موبایل و بیش از 109هزار شرکت کننده فردی حضور 
داشتند که وب سایت های برتر با بیش از 320هزار رأی 
مردمی و 288هزار رأی داوران انتخاب شدند.  جشنواره 
وب و موبایل ای��ران از معتبرترین جشنواره های حوزه 
فن��اوری اطاعات است که با ه��دف تشویق و توسعه 
تولی��د محتوا و خدمات منطبق ب��ر فرهنگ ایرانی در 
فضای مجازی برگزار می شود و وب سایت بانک سامان 
پی��ش از این در سال ه��ای 93 و 94 نیز رتبه برتر این 

جشنواره را از آن خود کرده بود. 

بانک تجارت مدارس جدید احداث 
می کند

بانک تج��ارت احداث م��دارس جدی��د در سواحل 
مک��ران، سرباز و الیگودرز را در دست��ور کار خود قرار 
داد.  ب��ه گزارش روابط عموم��ی بانک تجارت، ابراهیم 
کاظم پور،سخنگوی این بانک در حاشیه نشست خبری 
مدی��ران ارشد بانک تج��ارت با اصح��اب رسانه گفت: 
بانک تجارت مدارس جدیدی را در استان های سیستان 
و بلوچستان، هرمزگان و لرستان با هدف توسعه فضا و 
فرصت های آموزشی در مناطق کمتر بهره مند احداث 
خواهد ک��رد.  وی با تأکید بر اینک��ه بانک تجارت به 
تازگی اقدامات گسترده ای را در زمینه ارتقای کیفیت 
آم��وزش انج��ام داده اس��ت، افزود: در س��ال 9۵ طرح 
نصب و راه اندازی تجهی��زات مدارس مناطق زلزله زده 
استان های آذربایجان شرقی و بوشهر به پایان رسید و 
اکنون بیش از ۷0مدرسه در این استان ها از تجهیزات 
آموزشی الکترونیکی شامل لپ تاپ، ویدئو پروژکتور و 
پرده پروژکتور استفاده می کنند.  کاظم پور با اشاره به 
برنامه مدون بانک تج��ارت در شناسایی مناطق کمتر 
بهره مند در حوزه آموزش گفت: بانک تجارت با تطبیق 
ایفای مس��ئولیت اجتماعی خود با آرمان های جهانی 
توسعه پایدار، کیفیت آموزش را دستور کار قرار داده و 
در همین راستا به ساخت مدرسه شش کاسه شهدای 
بانک تجارت در منطقه ریگدان شهرکاکی در شهرستان 
دشت��ی استان بوشهر اقدام ک��رد. این مدرسه پذیرای 
۷۵نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرکاکی است. 

حضور بانک ها در شبکه های 
اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است

مدیرعام��ل شرک��ت داده ورزی سداد در نشس��ت 
تکنولوژی های مالی در هشتمین کنفرانس توسعه نظام 
تأمین مال��ی و سرمایه گذاری گفت: تنوع فعالیت های 
بانکداری اجتماعی در بستر رسانه های اجتماعی ایجاب 
می کند نظام بانکی کشور به مقوله بانکداری در بستر 
شبکه های اجتماعی توج��ه بیشتری کند.  به گزارش 
رواب��ط عمومی بان��ک ملی ایران، فرام��رز خالقی ارائه 
سرویس های بانکی در بستر رسانه های اجتماعی را تنها 
بخشی از بانک��داری اجتماعی قابل اجرا در رسانه های 
اجتماعی دانس��ت و گفت: رشد روزاف��زون کاربران و 
تشکیل کلون های اجتماعی برای بانک ها مهم است و 
فعالیت هایی نظیر ارتباط با مشتریان، باشگاه مشتریان، 
کمپین ه��ای بازاریابی، ایجاد سیس��تم اعتبارسنجی 
به عن��وان برخی دیگر از فعالیت ه��ای حائز اهمیت در 

این حوزه است. 
اف��زود:  س��داد  داده ورزی  شرک��ت  مدیرعام��ل 
رسانه های اجتماعی عاوه بر ایجاد امکان آگاهی، در 
ب��ه وجود آوردن امکان استنت��اج و تجزیه و تحلیل 
بینش مشت��ری به منظور ارائه خدم��ات در راستای 

نیازهای او اهمیت دارد. 

نرخنــامه
روند کاهش قیمت دالر ادامه دارد

صراف��ان بازار ارز و طا نرخ هر دالر امریکا را 3.۷9۵ 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 
1.188.300 توم��ان تعیی��ن کردند ک��ه نشان دهنده 

کاهش قیمت ها است.
هر ی��ورو در بازار آزاد 4.113 توم��ان و هر پوند نیز 
4.810 توم��ان قیم��ت خورد. همچنی��ن هر نیم سکه 
640.000 توم��ان و ه��ر ربع سک��ه 344.000 تومان 
فروخته ش��د. هر سکه یک گرم��ی 21۷.000  تومان 
خرید و فروش شد و هر گرم طای 18 عیار 114.994 

تومان قیمت خورد.

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

3.۷9۵دالر آمریکا

4.113یورو اروپا

4.810پوند انگلیس

1.0۵6درهم امارات

1.0۷0لیر ترکیه

۵۷8یوان چین

34ین ژاپن

3.002دالر کانادا

3.890فرانک سوییس

12.420دینار کویت

1.028ریال عربستان

30۷دینار عراق

۷0روپیه هند

932رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

498.100مثقال طا

114.994هر گرم طای 18 عیار

1.168.000سکه بهار آزادی

1.188.300سکه طرح جدید

640.000نیم سکه

344.000ربع سکه

21۷.000سکه گرمی

دوشنبه
2 اسفند 1395

شماره 729
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علت حذف قدیمی ترین نماد 
متوقف و ادامه توقف یک شرکت 

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس علت حذف 
قدیمی ترین نماد متوقف از بورس و ادامه توقف یک 
شرکت دیگر را اعالم ک��رد. به گزارش بورس پرس، 
سعید محم��د علی��زاده، درباره عل��ت حذف شرکت 
صنایع کاشی اصفهان )کاصفا( که از دوم آذر 92 با 
توقف نماد روبه رو ب��وده و قدیمی ترین شرکت دور 
از تابلوی معامالت به شم��ار می رود، اظهار داشت: 
هیات پذیرش اوراق بهادار در سال 93 به علت عدم 
رعایت الزامات مف��اد دستورالعمل پذیرش از جمله 
حداق��ل سرمایه، حداقل نس��بت حق��وق صاحبان 
سه��ام به کل دارایی  ها، شمولی��ت ماده 141 قانون 
تجارت و. . . رأی به لغو پذیرش شرکت مذکور داد. 
لک��ن شرکت به استناد مف��اد دستورالعمل پذیرش 
از هیات مدی��ره سازمان درخواس��ت اعطای فرصت 
جهت برط��رف کردن م��وارد نق��ض دستورالعمل 
پذیرش ک��رد. علیزاده در مورد دیگ��ر نماد متوقف 
قدیم��ی یعنی کاشی نیلو )کنیلو( هم که از 28 دی 
94 تاکن��ون دور از بورس است، توضیح داد: مطابق 
آخری��ن صورت های مالی حس��ابرسی شده شرکت 
)دوره ش��ش ماه��ه منتهی ب��ه 31 شهری��ور 94( 
حسابرس نسبت به صورت های مالی مذکور گزارش 
عدم اظهار نظر صادر کرده است. همچنین تا مقطع 
فعلی مجمع عمومی ع��ادی سال مالی 94 شرکت 
برگزار نش��ده و مانند شرکت صنایع کاشی اصفهان 
دارای مغای��رات متعددی با الزام��ات دستورالعمل 
پذی��رش است. در خص��وص شرکت اخی��ر نیز در 

آینده ایی نزدیک تصمیم گیری خواهد شد. 

تاالر صادراتی میزبان عرضه 
گوگردهای مختلف

تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی 
 ای��ران در نخس��تین روز اسفند م��اه، شاهد عرضه
6هزار و 642 تن انواع مواد پلیمری، مواد شیمیایی 
و قی��ر ب��ود. تاالرصادراتی بورس ک��االی ایران روز 
یکش��نبه اول اسفند ماه میزب��ان عرضه 10هزار تن 
گوگرد کلوخه، 6هزار تن گوگرد پاستیلی و 100تن 
گوگرد پودر بود. در دومین روز هفته، 640 تن مس 
مفت��ول، یک ه��زار و 500 تن مس کات��د، 20هزار 
تن م��س کم عیار، 12تن کنس��انتره فلزات گرانبها 
و 120ت��ن سولف��ور مولیب��دن در ت��االر محصالت 
صنعتی و معدن��ی عرضه شد. افزون براین یک هزار 
تن شمش ه��زار پوندی 99.75 شرکت المهدی نیز 

در گروه آلومینیوم در این تاالر عرضه شد. 

تعدیل مثبت 110 درصدی 
پیش بینی سود »حریل«

شرک��ت ریل پ��رداز سی��ر پیش بین��ی درآمد هر 
سه��م سال مالی منته��ی به 29 اسفن��د ماه 96 را 
ب��ا سرمایه یک ه��زار و 960 میلیارد ریال به صورت 
حسابرسی نش��ده اعالم کرد. شرکت ریل پرداز سیر 
نخس��تین پیش بینی سود هر سهم س��ال مالی 96 
را مبل��غ 101ری��ال اعالم کرده است که نس��بت به 
EPS سال جاری معادل 110درصد افزایش را نشان 
می دهد. پیش بینی درآمد این شرکت در سال مالی 
96 در مقایس��ه با سال مالی ج��اری شامل افزایش 
43درصدی فروش خال��ص و ارائه خدمات، افزایش 
92درصدی س��ود ناخالص، افزای��ش 123درصدی 
س��ود عملیات��ی و همچنین افزای��ش 112درصدی 
سود خال��ص است. »حریل« س��ود خالص در سال 
مال��ی منتهی به 29 اسفند 96 را مبلغ 194میلیارد 

و 833میلیون ریال برآورد کرده است. 

تعدیل مثبت 97 درصدی 
پیش بینی سود »سغرب«

شرک��ت صنایع سیمان غرب پیش بینی درآمد هر 
سهم س��ال مالی منتهی به 29اسفن��د ماه 96 را با 
سرمای��ه 300میلیارد ری��ال به صورت حس��ابرسی 
نش��ده اعالم ک��رد. شرک��ت صنایع سیم��ان غرب 
نخس��تین پیش بینی سود هر سهم س��ال مالی 96 
را مبل��غ 644 ریال اعالم کرده است که نس��بت به 
EPS سال جاری معادل 97درصد افزایش را نش��ان 
می دهد. پیش بینی درآمد این شرکت در سال مالی 
96 در مقایس��ه با سال مالی ج��اری شامل افزایش 
14درصدی فروش خال��ص و ارائه خدمات، افزایش 
62درصدی سود ناخالص، افزایش 76درصدی سود 
عملیاتی و همچنین افزایش 97درصدی سود خالص 
است. »سغرب« سود خالص در سال مالی منتهی به 
29 اسفند 96 را مبل��غ 193میلیارد و 200میلیون 

ریال برآورد کرده است. 

نخستین پیش بینی سود 96 »شاراک«
شرک��ت پتروشیمی شازن��د )پتروشیم��ی اراک( 
پیش بین��ی درآمد ه��ر سهم سال مال��ی منتهی به 
29 اسفند م��اه 96 را با سرمایه 5هزار و 40میلیارد 
ریال به صورت حس��ابرسی نشده اعالم کرد. شرکت 
پتروشیم��ی شازن��د )پتروشیمی اراک( نخس��تین 
پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 را مبلغ 801 
ریال اعالم کرده است که نسبت به EPS سال جاری 
معادل 24درصد کاهش را نشان می دهد. پیش بینی 
درآم��د این شرکت در سال مالی 96 در مقایس��ه با 
سال مالی ج��اری شامل افزایش 18درصدی فروش 
خالص و ارائ��ه خدمات، افزای��ش 23درصدی سود 
ناخال��ص، افزای��ش 23درص��دی س��ود عملیاتی و 
همچنی��ن افزایش 25درصدی س��ود خالص است. 
»شاراک« س��ود خالص در سال مالی منتهی به 29 
اسفند 96 را مبلغ 4هزار و 39میلیارد و 303میلیون 

ریال برآورد کرده است. 
 

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

اوراق  ب��ورس  شاخ��ص کل 
بهادار تهران در پایان معامالت 
روز یکش��نبه اول اسفن��د ماه 
95، ب��ا افزای��ش 59واح��دی 
ب��ه رقم 77ه��زار و 658 واحد 
رسی��د. بیش��ترین تاثیر مثبت 
بر رش��د دماسنج ب��ازار سهام 
در روز گذشته به نام نمادهای 
پتروشیم��ی خلیج  معامالت��ی 
ف��ارس، پتروشیم��ی مبی��ن و 
پاالی��ش نف��ت ته��ران شد و 
معامالتی  نماده��ای  مقابل  در 
بانک ملت، معدن��ی و صنعتی 
نف��ت  پاالی��ش  و  چادرمل��و 
بندرعب��اس با افت خ��ود مانع 
کل  بیش��تر شاخص  افزای��ش 
شدند. انتظار برای گزارش های 
ب��رآوردی مناس��ب در گ��روه 
معدنی ها، گروه سرب و روی را 
پیش��رو گروه معدنی ها کرد. در 
عین حال در گروه پاالیشی ها، 
پاالی��ش نفت ته��ران در حالی 
معامالتی متع��ادل را در دامنه 
نوسان مثب��ت قیمتی نظاره گر 
بود که با اقبال خریداران اغلب 
حقیقی همچنان روبه رو بود. از 
سوی دیگر افزایش قیمت اوره 
گرانول در بازاره��ای جهانی و 
همچنین آمونی��اک و نیز رشد 
قیمت این محص��ول از ابتدای 
تا  باع��ث شد  امس��ال تاکنون 
گ��روه پتروشیمی  م��ورد توجه 
معامله گ��ران بازار ق��رار گیرد. 
در ای��ن بی��ن در گ��روه عرضه 
ب��رق و گ��از و بخ��ار آب گرم، 
نماد پتروشیمی مبین با تغییر 
قیمت ها در دامنه نوسان مثبت 
قیمت��ی همزم��ان ب��ا افزایش 
خریداران اغلب حقیقی روبه رو 
شد. روز گذشته همچنین گروه 
سیمان��ی شاه��د معامالتی کم 
حجم اما در دامنه نوسان مثبت 
قیمت��ی بود. در گ��روه خودرو، 

افزایش عرضه در برابر تقاضای 
سه��ام باعث ش��د ت��ا روندی 
متعادل ب��ر معامالت این گروه 
در دامنه منفی قیمت ها شکل 
بگیرد. از س��وی دیگر در گروه 
شوینده ه��ا، ساین��ا و گلت��اش 
توانس��تند با اقب��ال خریداران 

اغلب حقیقی روبه رو باشند. 

 تنها ریسک موجود
بازار سهام

روز گذشت��ه ب��ازار سه��ام، 
ک��ه  ب��ود  متع��ادل  ب��ازاری 
گروه ه��ای  در  معامله گ��ران 
نقد  دنب��ال  ب��ه  شاخص س��از 
ک��ردن بازدهی ه��ا و در مقابل 
جایگزینی با سهام شرکت های 
کوچک و برخوردار از شناوری 
پایین در بازار دوم بورس برای 
نوسان گیری بودند. با این حال 
هرچن��د در آستان��ه شب عید 
حقوقی های بازار وقت را مغتنم 
شمرده و در صدد فروش و نقد 
ک��ردن منابع م��ورد نیاز خود 
هس��تند، ولی فع��االن حقیقی 
ب��ازار سه��ام ب��ه راه خوی��ش 
می روند به طوری ک��ه در بازار 
نخستین روز اسفندماه، نه تنها 
شاهد عقب نشینی شاخص کل 
و از دس��ت رفت��ن مواضع آن 
نبودی��م، بلکه ای��ن نماگر بازار 

سهام توانس��ت اقت��دار خود را 
در نیم��ه کانال مه��م 77 هزار 
واحد نشان دهد. بر این اساس 
به نظر می رسد نگرانی خاصی 
از حیث سقوط بازار و شاخص 
کل تا پای��ان سال جاری وجود 
ریس��ک  تنها  گرچ��ه  ن��دارد. 
بازگش��ایی  بازار سهام  موجود 
ایران  ص��ادرات  بان��ک  نم��اد 
خواه��د بود و همچن��ان سایه 
تاثی��ر منف��ی بازگش��ایی این 
نم��اد بر سر معام��الت بورسی 

سنگینی می کند. 

توقف آیفکس در ارتفاع 
850 واحدی

فرابورس ایران در نخس��تین 
روز معامالت��ی اسفندماه شاهد 
ورقه  184میلیون  جابه جای��ی 
ریال  ارزش 1359میلیارد  ب��ه 
بود ک��ه این حج��م دادوستد 
دفع��ه   185 و  ه��زار   20 در 
رقم خ��ورد. روز یکش��نبه اول 
اسفندم��اه معام��الت سهام در 
مجم��وع بازاره��ای اول، دوم و 
پایه ب��ه بی��ش از 107میلیون 
سه��م ب��ه ارزش 418میلیارد 
باالترین حجم  ریال رسیدک��ه 
و ارزش معامله به نماد شرکت 
آتیه داده پرداز اختصاص یافت.  
در نماد »اپرداز« سهامداران با 

نقل و انتقال 12.5میلیون سهم 
به ارزش افزون بر 140میلیارد 
ری��ال روب��ه رو شدن��د. بررسی 
ای��ن  مجم��وع  در  معام��الت 
بازارها همچنین نشان می دهد 
نمادهای »سبزوا«،  »اپرداز« و 
»ساینا« در حالی با بیش��ترین 
افزای��ش قیمت روب��ه رو شدند 
»کتوک��ا«،   نماده��ای  ک��ه 
»تلیس��ه« و »غگلپا« بیشترین 
اف��ت روزانه قیمت��ی را تجربه 
کردند. در همین حال نمادهای 
»حسیر«،  »غگلپا« و »شاوان« 
نی��ز به عن��وان پربیننده تری��ن 
دی��روز  معام��الت  نماده��ای 
شناخت��ه شدن��د. شاخص کل 
فراب��ورس روز گذشت��ه پس از 
چند روز روند رو به رشد با افت 
2.7 واح��دی و توقف آیفکس 
ارتفاع 850 واحدی روبه رو  در 
شد. بررسی معامالت تاثیرگذار 
بر آیفکس نشان می دهد عمده 
تاثی��ر منفی تحمی��ل شده بر 
ای��ن شاخ��ص از جان��ب نماد 
»مارون« به می��زان 3.7 واحد 
ب��وده و معام��الت مثب��ت در 
»شرانل«،   »اپرداز«،   نمادهای 
»بکهن��وج« و »کاسپین« مانع 
از افت بیش��تر شاخص شدند. 
از سوی دیگ��ر در جریان بازار 
شاهد 9 توق��ف نماد بودیم که 

مربوط ب��ه شرکت های عمران 
و توسع��ه شاهد، کش��ت و دام 
گلدشت نمونه اصفهان، پاالیش 
نف��ت شی��راز، شرک��ت توسعه 
اطالع��ات خوارزمی،  فن��اوری 
ریل پ��رداز سی��ر، کی بی سی، 
آهن و فوالد ارف��ع، مواد اولیه 
داروی��ی الب��رز بال��ک و بانک 

حکمت ایرانیان بود.  

معامله بیش از 671 میلیارد 
ریال ورقه در بازار اوراق با 

درآمد ثابت
روز گذشت��ه در ب��ازار اوراق 
فراب��ورس  ثاب��ت  ب��ا درآم��د 
شاه��د  سرمایه گ��ذاران  نی��ز 
نقل وانتقال ح��دود 736 هزار 
ورق��ه به ارزش بی��ش از 671 
میلی��ارد ریال بودن��د.  در این 
ب��ازار اسن��اد خزان��ه مرحل��ه 
مالکیت  تغیی��ر  شاه��د  هفتم 
ارزش  ب��ه  202 ه��زار ورق��ه 
182میلی��ارد ریال بود. به این 
ترتی��ب »اخ��زا7« بیش��ترین 
را  معامالت��ی  ارزش  و  حج��م 
در این ب��ازار در اختیار گرفت. 
در عی��ن ح��ال صندوق ه��ای 
معامله  قاب��ل  سرمایه گ��ذاری 
با نق��ل و انتق��ال 4.5 میلیون 
ورق��ه ب��ه ارزش 40میلی��ارد 
ری��ال روبه رو شدن��د. صندوق 
اعتماد پارسی��ان با جابه جایی 
1.8 میلی��ون ورقه ب��ه ارزش 
 حدود 28میلیارد ریال در صدر
ایس��تاد. همچنی��ن  ETFه��ا 
اوراق  تابل��وی  معام��الت 
با  روز گذشته  تسهیالت مسکن 
خریدوفروش بی��ش از 70هزار 
ورق��ه ب��ه ارزش نزدی��ک ب��ه 
54میلی��ارد ریال پای��ان یافت. 
95باالترین  بهمن  تس��ه  اوراق 
حج��م و ارزش معامالتی را در 
این تابلوی معامالتی تجربه کرد 
و قیمت این اوراق در بازه 740 
تا 788 هزار ریال دادوستد شد. 

فروش حقوقی ها هم شاخص کل را منفی نکرد

نوسان گیری حقیقی ها در شرکت های کوچک

سورن��ا  و  محم��دی  شاپ��ور 
ستاری، مع��اون علمی و فناوری 
سازم��ان  در  رئیس جمه��ور 
ب��ورس و اوراق به��ادار دی��دار و 
در خصوص چشم انداز شرکت های 
دانش بنیان گفت وگ��و کردند. به 
گزارش سنا، در ابتدای این دیدار 
محم��دی ضمن تاکی��د به نقش 
مه��م شرکت ه��ای دانش بنی��ان 
عنوان ک��رد: یک��ی از مهم ترین 
بحث  سه��ام  بازار  کارویژه ه��ای 
تامین مال��ی بنگاه های اقتصادی 
کشور با هدف افزایش توان تولید 
کاال و خدمات است و بدون شک 
شرکت های دانش بنیان نیز از این 
امر مس��تثنی نیس��تند. به گفته 
مدیر ارش��د بازار سهام کش��ور، 
توسعه اقتص��ادی در همه دنیا از 
جمله ایران به تکنولوژی وابسته 
ش��ده و حمای��ت از شرکت های 
دانش بنیان و تامین نیازهای مالی 
این بنگاه ه��ای اقتصادی، نه تنها 
سود دهی آنها را ضمانت می کند 
بلکه اقتصاد کش��ور از آن منتفع 

می شود. رئیس سازمان بورس با 
تاکید بر اینک��ه امروز بازار سهام 
بسیار خوبی  فرصت های  کش��ور 
مال��ی شرکت های  تامین  ب��رای 
دانش بنی��ان فراهم ک��رده است، 
اف��زود: دول��ت نی��ز می توان��د با 
تخصیص بودجه در قالب ضمانت 
از  علم مح��ور،  پروژه های  اتم��ام 
شرکت ه��ای دانش بنیان حمایت 
کند. محمدی ادامه داد: به عنوان 
مثال صندوق نوآوری و شکوفایی 
ریس��ک  از  بخش��ی  می توان��د 
طرح های دانش محور را بپذیرد و 
در صورتی که پ��روژه به بازدهی 
الزم نرسی��د درصدی از زیان آن 
جبران ش��ود. سخنگوی سازمان 
بورس تاکید کرد که البته پذیرش 
دانش محور  طرح ه��ای  ریس��ک 
به معن��ای پرداخت حتمی مبلغ 
ضمانت شده نیس��ت و بس��یاری 
از ای��ن پروژه ها ب��ه بازدهی الزم 
خواهند رسی��د و در واقع نیازی 
به پرداخت ریس��ک های تضمین 
شده نخواهد بود. رئیس سازمان 

صک��وک  از  استف��اده  ب��ورس 
استصناع و اوراق منفعت را یکی 
دیگر از ابزار های ب��ازار سهام در 
مس��یر تامین مال��ی شرکت های 
گف��ت:  و  دانس��ت  دانش بنی��ان 
یک��ی از فرصت ه��ای پیش روی 
شرکت ه��ای دانش محور که قابل 
ط��رح و بررس��ی است، انتش��ار 
اوراق سفارش ساخت یا صکوک 
استصن��اع اس��ت و ت��ا آنجا که 
ظرفی��ت بازار سه��ام اجازه دهد، 
شرکت های دانش بنیان می توانند 
بخش��ی از کمبود های مالی خود 
را از طری��ق آن جب��ران کنن��د. 
سخنگوی سازم��ان بورس تاکید 
ک��رد: این دو اب��زار راهی را برای 
تامین مال��ی پروژه های بزرگ باز 
ک��رده است و دول��ت می تواند با 
پذیرش بخشی از ریسک صکوک 
استصن��اع، بازده��ی پروژه ه��ای 
تضمی��ن  را  مح��ور  تکنول��وژی 
کن��د. رئیس سازم��ان بورس به 
و  فرهنگ��ی  کااله��ای  اهمی��ت 
همچنی��ن بنگاه ه��ای خدمات��ی 

اشاره ک��رد و گف��ت: حمایت از 
شرکت ها و بنگاه های خدماتی و 
فرهنگی نیز می تواند مورد توجه 
باش��د و در این زمین��ه نیز راهی 
طوالن��ی در پیش است. محمدی 
افزای��ش اشتغ��ال، درآمد زای��ی، 
توسع��ه اقتصادی و حف��ظ ایده 
و دان��ش در کش��ور را محص��ول 
دانس��ت  دانش بنیان  بنگاه ه��ای 
و گف��ت: حمای��ت از شرکت های 
دانش بنیان به عزم ملی نیاز دارد 
و توسع��ه ملی به هم��راه خواهد 
داش��ت و در این زمین��ه باید در 
کنار ضمانت ه��ای مالی، اقدامات 
فرهنگی و آموزشی انجام دهیم. 

فعالیت شرکت های 
دانش  بنیان ایجاد محیط 

کسب و کار نوین است
در ادام��ه ای��ن دی��دار سورنا 
ستاری، مع��اون علمی و فناوری 
که  کرد  عن��وان  رئیس جمه��ور 
فعالی��ت شرکت های دانش  بنیان 
ایج��اد محیط کس��ب و کار نوین 

است. شرکت های دانش  بنیان در 
دنیا پیشتازی می کنند و صنایع 
را پشت سر گذاشته اند و همین 
اتف��اق در اقتصاد ای��ران نیز رخ 
خواهد داد. معاون رئیس جمهور 
ب��ا بی��ان اینک��ه فرهنگ سازی 
و حمای��ت مالی از کس��ب و کار 
دانش بنیان در دست��ور کار قرار 
دارد، عنوان ک��رد: حدود2850 
هزاران  و  دانش بنی��ان  شرک��ت 
است��ارت  آپ و ه��زار ج��وان ب��ا 
ق��درت فزآین��ده  در این محیط 
فعالی��ت می کنن��د و حمایت از 
این بنگاه ه��ای اقتصادی وظیفه 
مل��ی و عمومی اس��ت. ستاری 
ضم��ن تاکید مج��دد به اهمیت 
از  دانش بنی��ان  شرکت ه��ای 
طرح های حمایتی مالی خبر داد 
و گفت: طرح های مالی حمایتی 
مانند  از شرکت های دانش بنیان 
خرید تجهیزات در حال بررسی 
است و ما باید از طریق بورس و 
بازار سهام شرایط شکوفایی این 

نوع کسب و کار را مهیا کنیم. 

ی��ک کارشن��اس ب��ازار سهام 
معتق��د اس��ت، اینک��ه سازمان 
ب��ورس ت��ا پای��ان سال ج��اری 
عرضه های اولیه را متوقف کرده 
اق��دام مناسبی اس��ت، او درباره 
توقف تعداد زی��ادی از نمادهای 
بورسی نیز می گوی��د: نهاد ناظر 
شفافی��ت  ب��رای  می توانس��ت 
م��داوم  به ص��ورت  اطالعات��ی 
اطالع رسانی کند و در عین حال 
نمادها را باز گذارد تا سهامداران 
تصمیم  دارایی شان، خود  درباره 
ابوالقاس��م آقادوس��ت  بگیرن��د. 
در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، درباره 
کیفیت عرض��ه اولی��ه به روش 
»ثبت سفارش« اظه��ار کرد: از 
دیدگ��اه من روش بوک بیلدینگ 
خوب اس��ت و دارای مزیت های 
زیادی است، البته هر روش مزایا 
و معایب��ی دارد ام��ا مزایای این 
روش از معایب��ش بیش��تر است. 
روش  ای��ن  در  داد:  ادام��ه  وی 

فروشنده ها  خری��داران،  تع��داد 
و قیمت ه��ا به ص��ورت مخف��ی 
می مان��د و شائب��ه دستکاری و 
تبانی را کم رنگ می کند هر چند 
که مشخص نبودن سفارش ها به 
عقیده برخی از کارشناسان عیب 
می شود.  محس��وب  روش  ای��ن 
آقادوس��ت درب��اره ح��د نوسان 
قیم��ت ک��ف و سقف مش��خص 
شده در عرض��ه اولیه ها به روش 
ثبت سفارش، گف��ت: از دیدگاه 
م��ن در ای��ن روش بهت��ر است 
ک��ه دامنه نوسان ک��ف تا سقف 
نظ��ر  از 10درص��د در  بیش��تر 
گرفته شود. به عن��وان مثال این 
مق��دار می تواند 15 یا 20درصد 
باشد. ای��ن کارشناس بازار سهام 
اضاف��ه ک��رد: در م��ورد عرضه 
اولی��ه اخیر که در ب��ورس انجام 
شد، معتق��دم که سه��م برکت 
می توانس��ت پایین ت��ر از آنچ��ه 
قیمت گ��ذاری شد، ارزش گذاری 

ش��ود. ب��ه نظ��ر من ای��ن سهم 
قیمت گ��ذاری  ارزش،  از  بی��ش 
ش��د و می توانس��ت حت��ی زیر 
200تومان کش��ِف قیمت شود. 
وی اف��زود: در عرضه ه��ای اولیه 
سهام��دار عم��ده بای��د مقداری 
همکاری کند تا برای افرادی که 
در این عرضه مشارکت می کنند 
س��ودی در نظر گرفت��ه شود تا 
جذابیت بازار سه��ام برای افراد 
جدید بیش��تر شود و این کار با 
ارزیاب��ی واقعی ای��ن سهم قابل 
انج��ام است. آقادوس��ت با اشاره 
ب��ه توق��ف عرضه ه��ای اولیه تا 
پایان س��ال 1395، گفت: وقتی 
سهام��دار عم��ده در پایان سال 
عرضه می کند شاید مش��کالتی 
داشته باش��د و وقتی پول عرضه 
اولیه را برم��ی دارد دیگر مبلغی 
برای حمایت برایش باقی نمانده 
است، در حالی که در عرضه های 
عرضه ه��ای  مخصوص��ا  اولی��ه 

سهام��دار  حمای��ت  سنگی��ن 
عم��ده بس��یار مهم اس��ت. این 
کارشناس ب��ازار سهام در پاسخ 
به اینکه عملکرد سازمان بورس 
را در یک س��ال گذشته چگونه 
در  ارزیاب��ی می کنی��د، گف��ت: 
مجموع عملک��رد سازمان بورس 
را در ی��ک س��ال گذشته مثبت 
می دانم هر چند که مش��کالتی 
هم درب��اره عملکرد این سازمان 
وجود داشته است. وی ادامه داد: 
سازمان بورس برای شرکت های 
بورس��ی،  ناش��ران و پرونده های 
مق��داری سختگیری  تخلفات��ی 
ک��رده اس��ت، ولی بس��یاری از 
مش��کالتی ک��ه در ب��ازار سهام 
وجود دارد دست سازمان بورس 
نیست. آقادوست افزود: به عنوان 
مث��ال اینک��ه سازم��ان ب��ورس 
تصمیم گرف��ت که تا پایان سال 
1395 عرضه اولیه وجود نداشته 
باشد اتفاق مناسبی بود هر چند 

که برای برخی از عرضه کنندگان 
ای��ن موض��وع ناگ��وار ب��ه نظر 
کارشن��اس  ای��ن  می رسی��د. 
اف��زود: موضوعی  ب��ازار سه��ام 
بورس  سازم��ان  درب��اره اش  که 
چندان عملکرد مناسبی نداشت 
بس��تن تعداد زیادی از نمادهای 
بورس��ی بود البته آنها برای خود 
توضیحاتی دارند، ولی از دیدگاه 
من سازمان بورس می توانس��ت 
بورسی  شرکت های  درباره  دائما 
اطالع رسانی و شفاف سازی کند 
و در عین حال نماد را باز بگذارد 
ت��ا سهام��داران بتوانن��د دارایی 
خود را م��ورد معامله قرار دهند. 
شرکت های  درد  نمادها  بس��تن 
بورس��ی را دوا نکرد در حالی که 
اگر این نمادها باز بودند از محل 
کارمزدهای معامالتی، سازمان و 
شرکت  بورس منتفع می شدند و 
نقدشوندگی سهام ها نیز در جای 

خود باقی بود. 

حمایت از شرکت های دانش بنیان، در دستور کار

بستن نمادهای معامالتی دردی از شرکت های بورسی دوا نکرد

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

سرمای��ه گ��ذاری توسعه آذربایج��ان در حالی عنوان 
نخس��ت جدول بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود 
کرد که گسترش صنایع و خدمات کشاورزی در جایگاه 

دوم این گروه قرار گرفت.
  

درصد نوسانقیمتنام شرکت
4.14932.94وآذر
5.6457.56تکشا

4.6336.29شپاکسا

7.2314.99زمگسا
5.5404.98پدرخش
7.3114.98بشهاب
2.5134.97سهگمت

 بیشترین درصد کاهش
فرآوری مواد معدنی ایران صدرنشین جدول بیشترین 
درص��د کاهش شد. سیمان آرتا اردبیل در رده دوم این 
گروه ایس��تاد. سیمان بهبهان هم در میان سهم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)5(11.191فرآور

)5(12.052ساربیل
)4.73(18.484سبهان
)4.53(6.094بنیرو
)4.09(2.672بالبر
)3.51(2.612کروي
)3.46(1.672غشاذر

پرمعامله ترین سهم
سایپ��ا پرمعامله ترین سهم بازار ب��ورس شناخته شد. 
بان��ک مل��ت در رده دوم این گروه ایس��تاد. حق تقدم 

لیزینگ رایان سایپا هم در رده های باال قرار گرفت. 

تعداد دفعهقیمتنام
48.287 1248خساپا

40.125 1135وبملت
35.546 363ولساپاح
25.953 919خپارس
25.904 726واتیح
19.638 1050پترول
18.792 978سدور

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را سایپا به 
خ��ود اختصاص داد و پتروشیم��ی مبین رتبه دوم را به 
دس��ت آورد. بانک ملت هم در باالی جدول بیش��ترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

60.253 1248خساپا
52.162 3999مبین
45.523 1135وبملت
40.094 15614آپ

37.446 6082بفجر
36.462 3304فاذر

35.530 2164شتران

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین سهام 
معامله شده را به دست آورد که بانک ملت در این گروه 
دوم شد و پاالیش نفت تهران در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
12482729خساپا
11352267وبملت
21642046شتران
9192025خپارس
9781867سدور
8681621خاور
21851606برکت

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
کاشی سعدی ب��ه دست آورد. تولید مح��ور خودرو در 

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

17261726کسعدی
2618654خمحور
1552310کساپا
2179198خشرق
2328194تکنو
2672148بالبر

919131خپارس

P/E کمترین نسبت
روز گذشته سرمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری اعتبار ایران 

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

7351.96وخارزم
10721.99واعتبار
10033.00پردیس
18393.54وبانک
11143.69وصنا

17723.92پارسیان
11893.96ورنا

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

دوشنبه
2 اسفند 1395

شماره 729



دوشنبه
2 اسفند 1395 عمران و مسکن6

حمل و نقل

تحویل بیش از 800 هزار واحد 
مسکن مهر در دولت یازدهم 

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مس��کن مهر 
عملکرد دولت یازده��م در افتتاح و تحویل واحدهای 
مسکن مهر را ۵۵ درصد اعالم کرد و گفت از بین یک 
میلیون واحد افتتاح شده در دو دوره گذشته تنها ۶۹۰ 

هزار واحد آن به متقاضیان تحویل داده است. 
احمد اصغری مهرآبادی در گفت وگو با پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی، در خصوص شرایط مس��کن 
مهر روستایی کش��ور در دو دوره گذشت��ه بیان کرد: 
براساس آخرین اطالعات دریافتی از معاونت روستایی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی از مجموع یک میلیون و 
۵۴۵ ه��زار و ۹۸۰ واح��دی ک��ه در دولت نهم و دهم 
عق��د قرارداد شده اند، تعداد ی��ک میلیون و ۲۹۱ هزار 
و ۶۵۴ واحد آن خاتم��ه یافته و به متقاضیان تحویل 

داده شده است. 
مهرآبادی در ادامه تأکید کرد: از ابتدای طرح مسکن 
مه��ر تعداد ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار واحد مس��کن مهر 
شهری تنظیم قرارداد ش��ده بود که از این تعداد، یک 

میلیون واحد در دولت نهم و دهم به افتتاح رسید. 
به گفته وی، این درحالی است که از تعداد واحدهای 
افتتاحی، ۶۹۰ هزار واحد به متقاضیان تحویل و مابقی 

در دولت یازدهم به مالکان تحویل داده شده است. 
قائم مق��ام وزی��ر راه و شهرسازی در طرح مس��کن 
مهر همچنین با تأکید براینکه عملکرد دولت یازدهم 
در ح��وزه ساخت و واگذاری مس��کن مهر چشمگیر و 
قابل قب��ول است، گفت: طی سه س��ال گذشته ۸۴۰ 
هزار واحد با برخ��ورداری از تمامی خدمات روبنایی و 
زیربنایی به متقاضیان تحویل داده شده است که آماری 

۵۵درصدی را به خود اختصاص می دهد. 
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که در سال جاری 
هیچ گونه اعتب��اری به رغم تصویب دولت برای تکمیل 
خدم��ات روبنای��ی و زیربنایی سایت ه��ای باقی مانده 
این طرح در سط��ح کشور تخصیص و پرداخت نشده 
است، گفت: بنابراین به منظور مساعدت برای تکمیل، 
آماده سازی و محوطه سازی پروژه ها و همچنین جهت 
کمک به خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه های مسکن 
مه��ر با مجوز وزی��ر راه و شهرسازی و با اخذ مصوبه از 
دول��ت تا جایی که ممکن بود ط��ی سال های اخیر از 
اراضی دولتی بهره جس��ته ایم که البته چاره ای هم جز 

آن نداشتیم.
 

رئیس کمیته ترانزیت راه آهن: 
تخفیف ۳0درصدی ترانزیت 

بین المللی
مدی��ر کمیت��ه ترانزیت راه آه��ن از تخفیف ۱۵ تا 
۳۰درص��دی ترانزیت بین المللی خبر داد و گفت در 
۱۰ماهه امس��ال صادرات از طریق حمل و نقل ریلی، 

رشد ۵۵درصدی داشته است. 
حس��ین عاش��وری در گفت وگ��و با مه��ر، افزود: 
ترانزی��ت کاال همراه با درآم��د ارزی است و یکی از 
روش های تأمین منابع ارزی برای کشورها محسوب 
می ش��ود، بر همین اس��اس افزای��ش ترانزیت کاال، 

مزیتی اقتصادی به شمار می آید. 
وی ادام��ه داد: با افزایش حج��م ترانزیت کاال در 
کشور، می��زان اشتغال در نقاط م��رزی و همچنین 
کس��ب و کار داخلی رشد می کند زیرا باید پایانه های 
مرزی را گس��ترش دهیم و برای جابه جایی کاالهای 
ترانزیتی ه��م توسعه ناوگان داشت��ه باشیم که این 
موضوع مس��تلزم فعال شدن تولیدکنندگان داخلی 

است. 
عاش��وری بیان ک��رد: عالوه بر افزای��ش درآمد در 
ترانزیت بین المللی، رش��د صادرات هم مطرح است 
زی��را در نق��اط مرزی امک��ان ترانزیت، ص��ادرات و 

واردات کاال وجود دارد. 
به گفت��ه این عض��و هیأت مدی��ره راه آهن، حجم 
صادرات در ۱۰ماهه گذشته نس��بت به مشابه سال 
۹۴، رش��د ۵۵درص��دی داشت��ه و ان��واع کاالها به 

کشورهای مختلف صادر شده است. 
وی اظه��ار داشت: شرکت راه آه��ن به دلیل رکود 
اقتص��ادی منطقه، تعرفه ترانزی��ت بین المللی را در 
چند سال گذشت��ه افزایش نداده و تخفیفاتی را هم 
در این زمینه اعمال کرده است زیرا قیمت کاالهای 
ترانزیتی و مواد اولی��ه در چند سال گذشته کاهش 

داشته است. 
این مقام مسئول اضافه کرد: تخفیفات اعمال شده 
برای ترانزیت پنبه و کود ازبکس��تان ۳۰درصد، کود 
و گوگرد ترکمنستان ۳۰درصد، مازوت ترکمنستان 
۳۱درص��د و. . . است، ب��ه عبارت دیگ��ر تخفیفات 

اعمال شده درصدی بین ۱۵ تا ۳۰درصد است. 
عاشوری اضافه کرد: تخفیف��ات مذکور مربوط به 
ترانزیت کاال از شمال به جنوب و از آسیای میانه به 
ای��ران است و اگر این کاالها از پاکس��تان به ایران و 
بعد آسیای میانه ترانزی��ت شود به میزان تخفیفات 

۵درصد اضافه می شود. 
وی به سیاست راه آهن برای افزایش ترانزیت کاال 
از پاکس��تان اشاره کرد و گف��ت: راه آهن تالش دارد 
که کریدور آسیای میانه به پاکس��تان را فعال تر کند 
و همی��ن موضوع در سال های اخیر موجب شده که 
شاهد رشد ۲۰ برابری ترانزیت کاال از ترکمنس��تان 
به میرجاوه باشی��م و رقمی حدود ۲۶ هزار تن کاال 

حمل شده است. 
 

عمران

نمایندگ��ان ب��ا ۱۷۶رأی به 
ادام��ه فعالیت عباس آخوندی، 
وزیر راه و شهرسازی در دولت 

یازدهم رأی مثبت دادند. 
این نتیج��ه بحث های چند 
نمایندگان  روز گذشته  ساعته 
مجلس در صحن علنی بود که 
در نهایت به بق��ای وزیر دولت 

یازدهم رأی داد. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، 
عباس آخوندی روز گذشته در 
حالی در صحن علنی بهارستان 
حاضر شد که برای ششمین بار 
در طول سال های گذشته باید 
برای دف��اع از کارنام��ه سوابق 
و اقدام��ات خ��ود در مقاب��ل 
نمایندگ��ان مجل��س حاض��ر 

می شد. 
نخس��تین مرحل��ه ب��ه رأی 
اعتماد مجلس به کابینه دولت 
عباس  باز می گ��ردد.  یازده��م 
آخوندی مردادماه سال ۱۳۹۲ 
ب��ا رأی مواف��ق ۱۵۹نماین��ده 
رأی  از  ۵۶درص��د  کس��ب  و 
نمایندگان حاضر در جلسه وارد 
وزارتخانه راه و شهرسازی شد. 

پ��س از آن و در سه مرحله 
وزی��ر راه دول��ت یازده��م ب��ه 
مجلس رفت ت��ا در برابر سوال 
رسم��ی نمایندگ��ان پاسخگو 
باشد، پاسخ هایی که توانس��ت 
نمایندگان حاضر  یک بار دیگر 
در صحن علنی مجلس را راضی 

کند. 
اوج اخت��الف بر سر عملکرد 
وزیر راه در مهر ماه سال گذشته 
خود را نش��ان داد، جایی که با 
وج��ود راضی شدن بس��یاری 
از نمایندگ��ان ب��ه پس گیری 
باقی  سرانجام  امضاهای ش��ان، 
ماندن ۱۳امضا ک��ار را به رأی 
اعتماد دوباره ب��ه وزیر کشاند، 
رأی اعتمادی که پیامی روشن 

به همراه داشت. 
بعد از دفاعیاتی که آخوندی 
از عملک��رد خود داشت و البته 

نمایندگانی که ب��ه حمایت از 
وی برخاستند، مجلس شورای 
اسالم��ی وارد رای گی��ری شد 
و سرانج��ام وزیر راه با کس��ب 
مقاب��ل  در  مواف��ق  ۱۷۵رأی 
۷۲رأی مخالف در سمت خود 
ابقا شد. این آرا از ۲۵۲ نماینده 
حاضر در جلس��ه اخذ شده بود 
ک��ه نشان دهن��ده رأی اعتماد 
حدود ۷۰درصد از نمایندگان به 
عملکرد دو ساله آخوندی است.

 
از برخورد قطارها تا دعوای 

سیاسی
با وجود آنکه به نظر می رسید 
با رسی��دن به ماه ه��ای پایانی 
کار دول��ت یازدهم دیگر امکان 
مط��رح ش��دن استیض��اح در 
صح��ن علنی مجل��س ممکن 
نباشد اما تعدادی از نمایندگان 
ترجیح دادند بار دیگر آخوندی 
را برای دفاع از کارنامه خود به 
صحن علنی بهارستان بیاورند. 

دو سانح��ه مرگب��ار ریل��ی، 
به کارگیری نیروی بازنشس��ته، 
اقتص��ادی  فعالی��ت  توسع��ه 
بنگاه ه��ای وابس��ته ب��ه وزیر، 
مس��کن مه��ر، مخف��ی بودن 
توافق��ات خری��د هواپیما، عدم 
شفافیت در قراردادهای شرکت 
فرودگاه ه��ای کش��ور و چرایی 
توقف بررس��ی سقوط آنتونوف 
بخش��ی از سر فصل های اصلی 
استیضاح وزیر راه و وشهرسازی 

بود. 
هرچن��د بخ��ش زی��ادی از 
نمایندگان پیش از آغاز فرآیند 
استیض��اح نیز به ط��ور رسمی 
از آخون��دی حمای��ت ک��رده 
بودند اما آنچه در صحن علنی 
اتفاق افتاد، تردیدها در نتیجه 

رای گیری را از بین برد. 
همانط��ور که پی��ش از این 
نیز محتمل ب��ه نظر می رسید، 
حادثه قطار یکی از اصلی ترین 
بحث ه��ا در می��ان موافق��ان 
ب��ود.  آخون��دی  استیض��اح 
فرهنگی، نماین��ده مردم تبریز 
اظهار ک��رد: بنده همواره سعی 
کرده ام ب��ا موضوعات با انصاف 
برخ��ورد کنم ام��ا حادثه قطار 
حالت عادی نیس��ت؛ جان یک 
عده انسان بی دلیل از بین رفته 
و آقای آخون��دی در این رابطه 
مسئولیت مستقیم دارد. آقای 
آخوندی در حادثه قطار مشهد 
– تبری��ز مقصر اس��ت. ایشان 
متهم اس��ت در شرکت راه آهن 
اف��رادی  آن  هیأت مدی��ره  و 
غیر راه آهن��ی را منصوب کرده؛ 
حادثه ای که تحت مس��ئولیت 

وزیر رخ داده است. 
قرار گرفتن این صحبت ها در 
کنار حرف های دیگر نمایندگان 
باع��ث ش��د آخون��دی بخش 
زیادی از صحبت های خود را به 
این حادثه تلخ اختصاص دهد. 

وزی��ر راه در این ب��اره اعالم 

ک��رد: شرمن��ده هس��تم ک��ه 
مملکت  دراین  سوء تعبیرهایی 
می ش��ود. مایه تأس��ف بنده و 
دیگ��ران هس��ت. م��ن همان 
جمعه ای که ب��ه سمنان رفتم 
بالفاصله شورای مدیریت بحران 
را تشکیل دادم. من عرض کردم 
این کاری که می کنیم وظیفه 
ما است و کار اضافه ای نیس��ت 
ک��ه انجام می دهی��م و حداقل 
وظیفه من وزیر است که انجام 
دهم و اضافه بر کارهایی که من 
می کنم اینها خودشان امکانات 

بیمه ای دارند. 
آخون��دی از استعف��ای خود 
نی��ز پرده برداری ک��رد و گفت: 
شنب��ه )روز بع��د از حادث��ه( 
صبح ک��ه آمدم سرکار به آقای 
جهانگیری گفتم متن استعفا را 
نوشته ام و برای اینکه مسئولیت 
اجتماعی را بپذیریم این متن را 
تقدیم می کنم. بالفاصله جناب 
پورسیدآقایی، )مدیرعامل وقت 
راه آه��ن( آمد و گف��ت استعفا 
می کن��م اما با توج��ه به اینکه 
درح��وزه ریلی ص��ورت گرفته 
اجازه دهید م��ن استعفا دهم. 
خدمت آقایی عرض کردم این 
حادثه بزرگ ب��وده است و من 
به عن��وان وزیر استعفا می دهم. 
در نهای��ت ه��ر دو استعف��ا به 
آق��ای جهانگی��ری تقدیم شد. 
نهایت  آق��ای جهانگی��ری در 
اعالم کردند با رئیس جمهوری 

صحبت کردم و ایشان گفته اند 
همین که مدیر راه آهن استعفا 
می کن��د کفایت می کن��د. در 
این ص��ورت ادامه کار بنده که 
چیز عجی��ب غریبی نیس��ت. 
وظیفه من بود و بالفاصله انجام 
رئیس جمهوری  توس��ط  دادم. 
تصمیم گی��ری ش��د، باالترین 
مق��ام اجرایی کش��ور. آیا من 

می توانستم مخالفت کنم؟ 
بعد از صحبت های آخوندی 
درباره حادثه تلخ چند ماه قبل، 
وی از دستاورده��ای دولت در 
ح��وزه راه و شهرسازی سخن 
سرمایه گذاری  ج��ذب  گفت. 
۱۳هزارمی��لی��ارد توم��ان��ی 
غیردولت��ی در زیرساخت ه��ا، 
بودجه ۲۵هزارمیلیارد  تأمین 
تومانی ب��رای زیرساخت ها از 
درآمده��ای داخلی شرکت ها، 
اج��رای فرمان رهب��ری برای 
انتقال حمل ک��اال از کامیون 
به ری��ل، قط��ار حوم��ه ای و 
اقدام��ات گس��ترده ای که در 
طول سال های گذشته صورت 
گرفت��ه باع��ث ش��د راه رأی 
اعتماد دوباره ب��رای آخوندی 

هموار شود. 
ب��ا شم��ارش آرا مشخص شد 
۱۷۶نماین��ده بار دیگ��ر به ادامه 
کار آخوندی در ساختمان شهید 
دادم��ان رأی داده ان��د و ای��ن به 
معنای رأی ح��دودا ۶۸درصدی 
نمایندگان به وزیر زیرساخت های 
دولت یازدهم است.  هرچند تنها 
چند ماه تا پایان کار دولت یازدهم 
زمان باقی مانده و نمی توان انتظار 
داشت در کوتاه مدت بس��یاری از 
تم��ام سال های  نیمه  طرح های 
گذشت��ه به پای��ان برس��د اما با 
ماندگار ش��دن وزیر، بخش های 
مختل��ف عم��ران و حمل و نقل 
با چال��ش تغیی��ر سیاست های 
ک��الن روب��ه رو نخواه��د شد و 
این مهم پ��س از ششمین رأی 
اعتمادی ب��ه دست آمد که وزیر 
راه و شهرسازی دولت یازدهم از 

نمایندگان مجلس گرفت.
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دیدار مدیرعامل پژوسیتروئن با 
نخست وزیر انگلیس

مدیرعام��ل پژوسیتروئن با ترزا می، نخس��ت وزیر 
انگلی��س برای صحب��ت درباره پیش��نهاد این گروه 
خودروس��ازی فرانس��وی برای خری��د اوپل و وکس 
هال دیدار خواهد کرد.  به گزارش ایس��نا، انگلیس و 
آلمان از این نگران هس��تند که پژوسیتروئن پس از 
خرید فعالیت های اوپ��ل و وکس هال که به جنرال 
موتورز متعلق هس��تند، به حذف مشاغل اقدام کند. 
سیاستمداران انگلیسی به خصوص نگران هستند که 
خروج این کشور از عضویت اتحادیه اروپا به صنعت 
خودروی داخلی لطمه وارد کند.  روزنامه فایننشیال 
تایمز گ��زارش کرده است که گ��رک کالرک، وزیر 
تجارت انگلیس به پژوسیتروئن مانند نیس��ان موتور 
ژاپن، ب��رای دسترسی ب��ه اتحادیه اروپ��ا و زنجیره 

تامین تضمین داده است. 
وزارت تج��ارت انگلی��س درباره اینک��ه آیا کالرک 
تضمین های مش��ابهی ب��ه پژوسیتروئ��ن داده است، 
اظهارنظ��ر نک��رد.  پژوسیتروئن خواست��ار مذاکره در 
عالی تری��ن سط��ح دولت انگلیس ش��ده است.  آنجال 
مرکل، صدراعظم آلمان هم روز جمعه اظهار کرده بود، 
هر آنچه در توان دارد برای حفظ مشاغل اوپل در آلمان 
انجام خواه��د داد.  سخنگوی پژوسیتروئن اظهار کرد 
که کارلوس ت��اوارس، مدیرعامل این شرکت خواستار 
دیدار با ترزا می  شده و همین رویکرد مشابه را در قبال 

مقامات آلمانی داشته است. 
سخنگوی نخس��ت وزیر انگلیس تایید کرد که این 
دیدار برگزار خواهد شد و وزارت تجارت این کش��ور 
اعالم ک��رد این دی��دار احتماال هفته ج��اری انجام 
می ش��ود و وزیر تج��ارت ه��م در آن حضور خواهد 
داش��ت.  پژوسیتروئن که دومی��ن خودروساز بزرگ 
اروپا و مال��ک برندهای پ��ژو، سیتروئن است، قصد 
دارد ب��ا نمایندگان اتحادیه ه��ای کارگری در آلمان 
و انگلی��س پیرامون قرارداد خری��د اوپل دیدار کند.  
مذاک��ره در خصوص فروش ب��ازوی اروپایی جنرال 
موتورز ب��ه پژوسیتروئن هفته گذشت��ه از سوی هر 
دو شرک��ت تایی��د شد. نیم��ی از ۳۸ ه��زار کارمند 
جنرال موتورز در اروپا در آلمان هستند در حالی که 
۴۵۰۰ نفر تحت برند وکس هال در انگلیس فعالیت 
می کنند.  دو منبع آگاه در پژوسیتروئن پنجش��نبه 
گذشته اعالم کردند که کاهش مشاغل و کارخانه ها 

بخشی از مذاکرات ادغام هستند. 
براس��اس گ��زارش رویترز، وزیر تج��ارت انگلیس 
پنجشنبه گذشته برای دیدار با مقامات پژوسیتروئن 
ب��ه پاری��س رف��ت و اظهار ک��رد که ای��ن شرکت 
خودروس��ازی ارزش باالی��ی برای برن��د وکس هال 
قائ��ل اس��ت. در حالی ک��ه مذاکرات ادام��ه دارد اما 
پژوسیتروئ��ن تاکید کرده است ک��ه در هر توافقی، 

مایل هستند بر نقاط قوت تکیه کنند. 

معاون شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران: 
انتشار ارزیابی خدمات پس از 

فروش موتورسیکلت از سال آینده
معاون شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران 
گفت: هماهنگی های الزم با سندیکای موتورسیکلت 
درخصوص انتش��ار گزارش ارزیاب��ی خدمات پس از 
ف��روش موتورسیکلت ها انجام ش��ده و از سال آینده 

این گزارش هم منتشر خواهد شد. 
به گزارش خودروک��ار، شرکت بازرسی کیفیت و 
استاندارد ایران هر س��ال گزارشی از نتایج ارزیابی 
خدمات پ��س از فروش شرکت ه��ای عرضه کننده 
خ��ودرو براس��اس دستورالعمل شرای��ط و ضوابط 
خدم��ات پ��س از ف��روش صنعت خودرو منتش��ر 

می کند. 
در این گ��زارش میزان کیفی��ت خدمات، سرعت 
خدمات، هزینه خدم��ات و نتایج عملکرد شرکت ها 
را مورد ارزیابی ق��رار می دهد و شرکت های ارزیابی 

شده را براساس رتبه اعالم می کند. 
چنی��ن گزارش های��ی ب��ا درنظرگرفت��ن وضعیت 
نمایندگی ه��ای مج��از و مقایس��ه امتی��از نتای��ج 
رضایت مندی مش��تریان، گامی مثبت برای انتخاب 
خودروی مناسب برای متقاضیان است و رتبه نهایی 
اعالم شده به مش��ترکان کمک می کن��د تا انتخاب 

مطمئن تری داشته باشند. 
ح��ال با انتش��ار چنی��ن ارزیابی های��ی در زمینه 
خدم��ات پس  از ف��روش موتورسیکلت ه��ا با وجود 
اینکه عمده موتورسیکلت های سطح شهر، وارداتی یا 
مونتاژ داخل بوده، می تواند در انتخاب موتورسیکلت 
مناس��ب و باکیفیت به خری��داران آن کمک کند و 
زمینه را برای رقابت شرکت های خارجی مهیا سازد. 
در همی��ن راست��ا سعید تاجیک، مع��اون اجرایی 
شرک��ت بازرسی کیفی��ت و استاندارد ای��ران درباره 
برنامه ه��ای این شرکت برای ارزیابی خدمات پس از 
فروش موتورسیکلت ها اظهار کرد: یکی از طرح های 
در دس��ت کار شرکت بازرسی کیفی��ت و استاندارد 
ایران، بح��ث ارزیابی و استاندارد سازی خدمات پس 

از فروش موتورسیکلت هاست. 
او اف��زود: در سال گذشت��ه هماهنگی های الزم با 
سندیک��ای موتورسیکلت انجام ش��ده، در حالی که 
ط��رح آماده س��ازی ش��ده و در سال آینده منتش��ر 

خواهد شد. 
مع��اون اجرای��ی شرک��ت بازرس��ی کیفی��ت و 
استاندارد ایران ب��ا اشاره به اینکه ارزیابی خدمات 
پ��س از ف��روش موتورسیکلت ها ساالنه منتش��ر 
می شود، خاطرنش��ان کرد: نتایج منتش��ر شده در 
ای��ن گزارش شام��ل وضعیت، کیفی��ت و خدمات 
پ��س از ف��روش موتورسیکلت ه��ا ب��وده و میزان 
رضایت مندی افراد یکی از موارد مهم بررسی شده 

در این گزارش است. 

خبر بینالملل

7 خودرو

یک  سال از نخس��تین وعده 
امضای ق��رارداد رنو می گذرد؛ 
وع��ده ای که از ام��روز به فردا 
و از ای��ن شرکت به آن شرکت 
موکول ش��د و در نهایت هنوز 
پ��س از یک  سال و ب��ا وجود 
فعالیت  مش��خص شدن نحوه 
و شراک��ت، همچن��ان به امضا 

نرسیده است. 
اسفند ماه سال گذشته بود 
که در حاشیه سومین همایش 
زم��ان  خ��ودرو،  بین الملل��ی 
امضای ق��رارداد رنو با ایدرو تا 
پای��ان اسفند ماه سال گذشته 
اعالم شد. اما اسفند تمام شد و 
خبری از امضای قرارداد نشد. 
ابت��دای س��ال، باز هم  همان 
زمان امض��ای قرارداد به پایان 
بهار موکول شد؛ قراردادی که 
طبق اعالم مس��ئوالن قرار بود 
میان گروه خودروسازی سایپا 
و رنو به امض��ا برسد و پس از 
این قرارداد تکلیف مش��ارکت 
ایران خودرویی ها نیز  ب��ا  رن��و 
مش��خص شود. اما باال گرفتن 
اختالف سلیقه ها میان این دو 
شرکت بر س��ر نوع محصوالت 
تولی��دی رنو، موج��ب شد که 
سازم��ان گس��ترش و نوسازی 
به عن��وان یک  ای��ران،  صنایع 
نه��اد سرمایه گ��ذاری اقدام به 

مشارکت با رنو کند. 
تفاهم نام��ه اولی��ه همکاری 
میان رنو و ای��درو، در حاشیه 
نمایش��گاه فرانس��ه ب��ا حضور 
وزیر  نعم��ت زاده،  محمدرض��ا 
صنعت، معدن و تجارت ایران 
در مهرم��اه س��ال ج��اری به 
امضا رسید. ام��ا زمان امضای 
قرارداد رسمی این دو شرکت 
همچن��ان از ام��روز ب��ه فردا 

موکول می شود، اما چرا؟ 
اولیه  تفاهم نام��ه  براس��اس 

شکل گرفته می��ان دو طرف، 
سای��ت تولیدی »ب��ن رو« که 
در مالکیت گروه خودروسازی 
به عنوان  ق��رار داش��ت،  سایپا 
آورده ای��درو تلق��ی می ش��د؛ 
سایت��ی که دقیق��ا چند هفته 
قبل از امض��ای این تفاهم نامه 
ق��رار بود ب��ه چانگ��ان چینی 
برس��د و سایپایی ه��ا قولش را 
به رفق��ای چینی خ��ود داده 
بودند. اما به یکباره ایدرو پای 
این سایت را به قرارداد رنویی 
ب��از کرد که پی��ش از این قرار 
 ب��ود ب��ا مالکی��ت مگاموتور و
 پارس خودرو به طور مستقل 
در ب��ازار ای��ران اع��الم حضور 

کند. 
اکنون به گفت��ه منابع آگاه، 
از بزرگ ترین مش��کالت  یکی 
در  سایپا  رن��و، سنگ ان��دازی 
کارشناس��ان  دسترس��ی  راه 
 رنو به سایت »ب��ن رو« است.

 از سوی دیگر به دلیل متفاوت 
ب��ودن این قرارداد نس��بت به 
سایر قراردادهای خودرویی، به 
تفاهم رسیدن در باره جزییات 
قرارداد زمانبر است. همچنین 
برخی مناب��ع از نب��ود تمایل 
ب��رای حضور مس��تقل رنو در 
ایران سخ��ن می گویند. اکنون 
پرس��ش اینجاس��ت ک��ه چرا 
فرآیند شکل گیری این قرارداد 
تا این ح��د با موان��ع مختلف 

روبه رو شده است؟ 
کارشن��اس  زاوه،  فرب��د 
در  خ��ودرو،  صنع��ت 
 پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»رن��و می تواند مع��ادالت بازار 
ای��ران را ب��ا حضور مس��تقل 
بهم بری��زد. در صورت امضای 
این قرارداد، رن��و دیگر تجربه 
مش��ابه قیمت گ��ذاری ساندرو 
 را نخواه��د داشت که قرار بود

 ۳۵ میلی��ون توم��ان باش��د 
و اکن��ون ب��االی ۵۰ میلیون 
توم��ان است. رن��و می تواند با 
قیمت گ��ذاری مناسب به بازار 
برخ��ی از خودروه��ای داخلی 
آسی��ب وارد کن��د و ای��ن در 
حال��ی  است ک��ه شرکت های 
ب��ه  تمایل��ی  خودروس��از 
شکل گی��ری چنی��ن فض��ای 

رقابتی ندارند.«
اما  کریمی سنجری  حس��ن 
در این زمین��ه اعتقاد دیگری 
دارد و در گفت وگو با »فرصت 
امروز« تصریح می کند: »تجربه 
تلخ ق��رارداد ال 9۰ که رنو به 
هیچ ک��دام از تعهداتش در آن 
عم��ل نکرد، می توان��د یکی از 
دالی��ل وسواس در امضای این 
قرارداد باشد. همه قراردادهای 
جدید به نوع��ی اقتباس شده 
از قرارداد ال 9۰ هس��تند که 
در آن موضوع صادرات مطرح 

ب��ود اما رنو در ف��روش پک ها 
به ای��ران گرانفروش��ی کرد و 
همی��ن موضوع موجب شد که 
ما هیچ گاه نتوانیم ال 9۰ های 

تولیدی را صادر کنیم.« 
او ادام��ه می دهد: »البته در 
ای��ن دوره نوع مش��ارکتی که 
ب��ا رنو ص��ورت گرفت��ه، بهتر 
اس��ت  از سای��ر مش��ارکت ها 
 و رن��و ب��ا شرای��ط متفاوت��ی 
نس��بت به رقبای��ش وارد بازار 
ای��ران می شود ک��ه بهتر است 
اج��ازه دهیم حضور مس��تقل 
یک شرک��ت خارجی در ایران 

تجربه شود.«

رنو از پژو عقب نمی ماند
موض��وع دیگری ک��ه در این 
گزارش می توان به آن پرداخت، 
شروع دیرهنگام رنو نس��بت به 
شری��ک سنتی خ��ودش یعنی 
پژو سیتروئن در بازار ایران است. 
آیا این شروع دیرهنگام موجب 
نمی شود که رنویی ها از شیرهای 
فرانس��وی در بازار پسابرجامی 

ایران عقب بمانند؟ 
زاوه در ای��ن زمین��ه معتقد 
اس��ت: »رن��و در ح��ال حاضر 
هم وضعیت بهتری نس��بت به 
پژو دارد و اتفاقا این پژو است 
که عقب افت��اده است زیرا رنو 
هیچ گاه ب��ازار ای��ران را ترک 
نکرد و ماندگ��اری اش در بازار 
موجب شد که امس��ال حدود 
1۵۰ هزار دستگ��اه ال 9۰ به 

فروش برساند.«
کریمی سنجری نیز در پاسخ 
 به ای��ن پرسش بی��ان می کند:

 »موضوع اینجاس��ت که اتفاق 
خاصی در قراردادهای خودرویی 
رخ نداده ک��ه رنو بخواهد از آن 
عق��ب بماند. یعن��ی زیرساخت 
عجیب��ی ش��کل نگرفت��ه ک��ه 
براساس آن رنو بخواهد از برنامه 

عقب بماند.«

 »فرصت امروز« دالیل تاخیر در امضای قرارداد رنو را بررسی می کند
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کودکان متکدی از سطح شهر تهران جمع آوری شده اند 
و شهرداری مکلف است مکان مناسبی برای نگهداری آنها 
در اختیار س��ازمان بهزیستی بگذارد، اما قالیباف شهردار 
تهران به مکاتباتی که س��ازمان بهزیس��تی در این باره با 

شهرداری داشته بی اعتناست. 
حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیس��تی کش��ور گفت: در آیین نامه ساماندهی کودکان 
خیابانی محوریت با س��ازمان بهزیس��تی اس��ت، اما برای 
11 دس��تگاه دیگر از جمله شهرداری نیز وظایفی در نظر 
گرفته ش��ده است. نقش ش��هرداری در موضوع کودکان 
خیابانی تنها جمع آوری نیس��ت، بلکه عالوه بر آن، تأمین 
و تجهیز مکان نگهداری از این کودکان نیز با ش��هرداری 

است. 
وی با اش��اره به اینکه مهم ترین مش��کل م��ا در تهران 
ب��ه تأمین و تجهیز مکان برای نگه��داری از این کودکان 
مربوط اس��ت، خاطرنش��ان کرد: در این باره از دو س��ال 
قبل تاکنون نامه نگاری های متعددی با ش��هرداری انجام  
داده ای��م ک��ه تاکن��ون در این خصوص اقدام��ی از طرف 
شهرداری انجام نش��ده است. حدود 20 سال پیش یکی، 
دو مکان توس��ط شهردار وقت در اختیار ما قرار داده شد، 
ام��ا بعد از آن چنین مس��ئله ای تکرار نش��د و ما االن با 

کمبود مکان روبه رو هستیم. 
مس��عودی فرید با تأکید بر اینکه نامه نگاری هایی نیز با 
شخص ش��هردار تهران داشتیم و پاس��خی هم نگرفتیم، 
عن��وان کرد: ب��ا رویک��رد خانواده محور و توانمندس��ازی 
خان��واده و ب��ا کم��ک س��ازمان های مردم نه��ادی که در 
خصوص کودکان خیابان��ی فعالیت می کنند، از بهمن ماه 

سال گذش��ته طرح س��اماندهی کودکان خیابانی را آغاز 
کردیم و تاکنون توانس��ته ایم حدود 2 هزار و 600 کودک 
را در تهران شناس��ایی کنیم ک��ه از این تعداد 70 درصد 
غیرایرانی هس��تند و درصد باالی��ی از کودکان ایرانی نیز 

غیرتهرانی هستند. 
این مقام مس��ئول در سازمان بهزیس��تی کشور گفت: 
مکاتبه با ش��هردار از طرف مدیر بهزیس��تی استان تهران 
و ب��رای در اختیار قرار دادن مکانی برای نگهداری موقت 
این کودکان انجام ش��ده اس��ت و چیزی بیش از وظایف 
مطروحه در آیین نامه برای ش��هرداری از این نهاد انتظار 

نداریم. 
وی با ابراز تاس��ف از اینکه پاس��خی به ای��ن مکاتبات 
داده نش��ده است، افزود: در برخی مکاتبات هم شهرداری 
اع��الم کرده که ما چنین امکانات��ی نداریم. در نهایت هم 
ی��ک ی��ا دو مکان در اختی��ار ما قرار داده ان��د و برخالف 
وظیفه قانونی خود ش��رایطی برای ما گذاشته اند که عمال 
اج��رای کار را با مش��کل روبه رو کرده اس��ت، مثل اینکه 
س��ازمان های مردم نهاد باید با ما کار کنند و به ما گزارش 
دهند ک��ه این بیش از آن  چیزی اس��ت که در آیین نامه 

مشخص شده است. 
وی در ادامه با بیان اینکه کالنش��هرها ش��رایطی دارند 
که گروهی از کودکان برای کار به آنها وارد ش��ده و مورد 
اس��تفاده ابزاری قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: بنا بود با 
هر کودکی با توجه به بررس��ی مش��کالت خانواده وی و 

دالیل مهاجرت آنها به کالنشهرها عمل کنیم. 
مع��اون امور اجتماعی با اش��اره به اینکه ممکن اس��ت 
کودک از خانواده زن سرپرست باشد یا سرپرست خانواده 

بی��کار، از کار افت��اده یا معتاد، افزود: حتی ممکن اس��ت 
ک��ودک در اختیار باندهایی قرار داده ش��ود. ما چهار باند 
را طی ماه های گذش��ته در تهران شناس��ایی کردیم و به 
نیروی انتظام��ی و امنیتی تحویل دادی��م. البته کمتر از 
5درص��د ک��ودکان خیابان��ی در قالب بان��د کار می کنند 
و مابق��ی به ص��ورت خانوادگ��ی یا گروهی ی��ا قومی در 

خیابان ها فعالیت می کنند. 
وی با اش��اره به آغاز طرح جمع آوری متکدیان از 23 
بهمن گفت: تا اواخر هفته گذش��ته تعداد کودکانی که 
در این طرح شناسایی شده و نیاز به نگهداری در مراکز 
شبانه روزی بهزیستی دارند، حدود 29 نفر است. از این 
تع��داد پنج  نفر ایرانی و 24 نفر غیرایرانی هس��تند که 
این کودکان نیز در مرکز بهزیستی نگهداری می شوند، 
زی��را این ک��ودکان بی سرپرس��ت بوده یا والدین ش��ان 
مش��خص نیس��ت و نمی توانیم بگذاریم ک��ودک با هر 

ملیتی که باشد بدون خانواده در خیابان بماند. 
معاون امور اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی تصریح کرد: 
همچنی��ن وزارت بهداش��ت برای درمان ای��ن کودکان و 
آموزش و پرورش برای مباحث آموزشی آنان نقش دارند، 
درباره اتباع بیگانه نیز وزارت کش��ور مسئولیت دارد، زیرا 

تقریبا 70 درصد این کودکان غیرایرانی هستند. 
مس��عودی فرید افزود: مش��کل دیگر ما مربوط به اتباع 
غیرایرانی اس��ت که دفتر امور اتباع بیگانه وزارت کش��ور 
باید به این موض��وع ورود کند، همچنین قوه قضاییه نیز 
در مواردی که این کودکان را س��اماندهی اولیه می کنیم 
و مجددا به خیابان بازمی گردند، ورود بیش��تری داش��ته 
باشند که کمتر شاهد حضور کودکان در خیابان باشیم. 

احمد مس��جد جامع��ی گفت: با ای��ن حمله ها مطمئن 
می ش��وم که کلنگ خود را درس��ت به سمت ریشه فساد 

نشانه  رفته ام، کار خود را ادامه می دهم.  
به گزارش ایلنا، احمد مسجد جامعی در کانال تلگرامی 
خود در پاس��خ به ادعای ران��ت 7.5 میلیارد تومانی خود 
که در یکی از خبرگزاری ها منتش��ر ش��ده است، نوشت: 
هرک��س که کمی در جهت مقابله با فس��اد حرکت کرده 
باش��د می داند که فس��اد و مفس��دان به محض به خطر 
افتادن  منافع ش��ان حمله می کنند. از جمله  انواع حمله ها 
صد البته حمله به وجهه  افراد اس��ت تا آنها را مشغول به 

خود  کنند و از مبارزه با فساد باز دارند.  
وقتی که با اصرار در مقام عضو ش��ورای ش��هر همراه با 

دیگر دوستان، خواهان رسیدگی به پرونده  امالک نجومی 
و  انحراف��ات تفریغ بودجه و فاجعه پالس��کو و مانند آنها 
ش��دیم، می دانس��تم که دیر یا زود تهمت ها من را نشانه 
 خواهن��د گرف��ت. از لب خوانی فیلم س��اختگی گرفته تا 
خبرسازی با صفحه  شناسنامه  یک کتاب و حاال خبرسازی 
 ی��ک خبرگزاری در مورد ران��ت 7.5 میلیارد تومانی چیز 
پوش��یده ای نیس��ت. عده ای مدتی طوالنی اس��ت که در 
 اسناد آش��کار و نهان دنبال خرده تخلفی از من می گردند 
و نمی یابن��د و من به پش��توانه اطالعی که از اعمال خود 
 دارم، قبال در جلسه شورا و در حضور خبرنگاران نیز اعالم 
کرده ام که هر کس س��ندی دارد، منتش��ر کند تا بررسی 
 ش��ود.   اما در مورد این خبرسازی نس��بتا بامزه دو پاسخ 

دارم؛ پاس��خ اول، پاسخ عرفی اس��ت و شامل این توضیح 
که چنانکه خود خبرگزاری نیز معترف است در هیچ یک 
از  اسنادی که منتشر کرده نامی از من نیامده و جایی هم 

تقاضایی از من درباره آنچه گفته، نیست.  
پاس��خ دوم هم اینکه س��پاس. با این حمله ها مطمئن 
می ش��وم که کلنگ خود را درس��ت به سمت ریشه فساد 

نشانه  رفته ام، کار خود را ادامه می دهم.  
خبرگزاری فارس دیروز با انتش��ار خبری مدعی شد که 
احمد مس��جد جامعی، عضو شورای شهر در جریان خرید 
یک ملک 7.5 میلیاردی رانت اس��تفاده ش��ده و البته در 
اسنادی که این خبرگزاری روی خروجی اش قرار داده بود 

از احمد مسجد جامعی نامی برده نشده بود. 

کودکان متکدی تهران جمع آوری شدند 
شهرداری مکانی برای نگهداری کودکان اختصاص نمی دهد

پاسخ مسجدجامعی به ادعای رانت ۷.۵ میلیارد تومانی

سبد معاش در محاسبات مزدی لحاظ شود
 »ولی تارانی«، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی های 
ش��وراهای اسالمی کار اس��تان تهران در گفت وگو با ایلنا 
اظهار داش��ت: اینکه در تعیین مزد س��ال 96 قرار است 
هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری معیار اصلی 
تعیین دستمزد قرار بگیرد برای کارگران دستاورد مثبتی 
اس��ت اما مهم ت��ر از آن می��زان پایبندی گ��روه دولت و 

کارفرما به محاسبات این سبد است. 
تاران��ی با یادآوری اینکه در مذاکرات مزدی س��ال های 
گذش��ته به لحاظ کردن هزینه های س��بد معیش��ت در 
محاسبه دستمزدها توجه نشده و در نتیجه اجرای کامل 

ماده 41 قانون کار بر زمین مانده است، افزود: به موجب 
این ماده قانونی دس��تمزد س��االنه کارگران باید براساس 
ارزش تورمی سبد معیش��ت یک خانواده  متوسط تعیین 
ش��ود، اما در عمل دستمزدها براس��اس نرخ تورم مربوط 
به تمامی اقالم ضروری و غیر ضروری تعیین شده است. 

تارانی با یادآوری اینکه در تمامی س��ال های گذش��ته 
شاخص های اقتصادی تنها باعث سرکوب مزدی کارگران 
ش��ده اند، گفت: به جرات می توان مدعی شد که سال 95 
نیز از این قاعده مس��تثنی نبود و در نتیجه قدرت خرید 

کارگران همچنان رو به تضعیف بوده است. 

عض��و هیأت مدی��ره کان��ون هماهنگی های ش��وراهای 
اس��المی کار اس��تان تهران، افزود: این در شرایطی است 
که در همین سه دهه گذشته هیچ گاه دستمزد به گونه ای 
تعیین نش��د ک��ه قدرت خرید از دس��ت رفت��ه کارگران 
جب��ران ش��ود.  تارانی در پایان بر منطقی تعیین ش��دن 
دستمزد سال 96 تأکید کرد و افزود: اگر مزد سال 96 در 
جه��ت جبران حداقل  ضروریات یک زندگی افزایش یابد، 
آنگاه خانواده های کارگران می توانند نس��بت به اینکه در 
معادالت اقتصادی به منافع آنها توجهی جزئی شده است 

امیدوار باشند. 

علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در 
صورتی که طرف مقابل اقدام به لغو توافق هس��ته ای کند، 

همه چیز به خانه اول بازخواهد گشت. 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در گفت و گو با المیادین 
همچنی��ن در خصوص رواب��ط میان تهران و مس��کو نیز 
تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران به سمت یک ائتالف 

استراتژیک با روسیه در منطقه پیش می رود. 

الریجانی درباره مذاکرات و رایزنی ایران با کش��ورهای 
عربی و در رأس آنها عربس��تان سعودی نیز اظهار داشت: 
جمهوری اس��المی ایران از مذاکره با کش��ورهای عربی و 

همچنین عربستان سعودی استقبال می کند. 
وی در همین ارتباط افزود: با این حال ما برای این نوع 
مذاکرات هیچ پیش ش��رطی قرار نمی دهیم و زیر بار هیچ 
پیش شرطی از سوی طرف های مقابل نیز نخواهیم رفت. 

الریجانی در گفت وگو با المیادین: 
لغو برجام همه چیز را به خانه اول بازمی گرداند

  ســـیدمـحمـد حسینـی، 
سخنگوی جبهه یاران کارآمدی 
و تحول ایـران اسـامی )یکتا( 
و  قاسـمی  رسـتم  انتخـاب  از 
بـابـایی  حمیـدرضـا حاجــی 
به عنـوان گزینه هـای این جبهه 
یازدهمین دوره  انتخابـات  برای 

ریاست جمهوری خبر داد.
 وی ادامـه داد: گزینه هـای دیگر 
مهرداد بذرپاش، مسعود زریبافان 
و محمـد عباسـی بودند کـه قرار 
شد به صورت مسـتقل یا از طریق 
جبهـه یا گروه دیگـری در عرصه 

انتخابات سال 96 حضور یابند. 

مصطفی شعبانی، وکیل یکی از متهمان حمله به سفارت عربستان که موکلش 
به شش ماه حبس متهم شده است، گفت: به نظر من متهمان این پرونده باید 

تبرئه شوند. 

تیتر اخبار

علی دادگری، مدیرکل دفتر توانمندسازی، ارتقا و بهره وری 
سرمایه های انسانی معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی گفت: با توجه به تضمین ش��غلی و بازار 
کار، رش��ته پرس��تاری جزو یکی از 5 تا 7 رش��ته پرطرفدار 

دانشگاه های علوم پزشکی تبدیل شده است. 
وی اظهار کرد: تضمین شغل در این حرفه به انگیزه خوبی 
برای حضور مردان در این حرفه نیز تبدیل ش��ده اس��ت و با 
توجه به کمبود ش��دید پرستار در کشور می توانیم تضمین 
کنی��م که تا10 س��ال آینده هر م��رد یا زنی که به رش��ته 

پرستاری وارد شود، بیکار نخواهد ماند. 
وی با اش��اره به مهاجرت برخی پرستاران از کشور اظهار 

کرد: شاید نخستین بحثی که در این باره مطرح شود بحث 
مقایس��ه درآمدی باشد، البته در س��ال های بعد از انقالب و 
به ویژه طی 10 س��ال اخیر افزایش قاب��ل توجهی درحقوق 

پرستاران داشته ایم. 
دادگری افزود: حرفه پرستاری در سال های اخیر به نسبت 
گذشته از منزلت، اعتبار و جایگاه بیشتری در بین مردم و در 

جامعه برخوردار شده است. 
وی با اش��اره به سختی های شغل پرس��تاری افزود: وقتی 
پرس��تار وارد محیط کار می ش��ود در جایی که باید نسبت 
پرستار به بیمار یک به 6 باشد اما یک به 15 است، کار کمی 

سخت می شود. 

پرستاری به یکی از۵ تا ۷ رشته پرطرفدار دانشگاه ها تبدیل شده است

  مجتبـی شـاکری، رئیـس کمیته 

تهـران  شـهر  شـورای  فرهنگـی 
میـدان  نـام  تغییـر  پیشـنهاد  از 
آتش نشـان واقـع در منطقه پنج به 
نام »شهدای آتش نشان« خبر داد و 
گفت: طی هماهنگی صورت گرفته با 
هنرمندانه  تندیسی  مجسمه سازان، 
به یاد آتش نشـانان شهید ساخته و 
در میانـه این میدان نصـب خواهد 

شد. 

 حمیدرضا خرم خورشـید، رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: 
20 تـا ۷0درصـد علت اعتیاد ژن هایی هسـتند که زمینه این بیمـاری را ایجاد 
می کنند. با تشخیص این ژن ها از زمان تولد و با کنترل عوامل محیطی می توانیم 

احتمال اعتیاد را در فرد به حداقل ممکن برسانیم. 
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علیرضا حاجی��ان زاده، مدیر عامل کانون پرورش فکری 
ک��ودکان و نوجوانان گفت: قصه گویی دری گش��وده روی 
مدارس اس��ت و می توان با قصه گویی همه نارس��ایی های 

آموزش را به فرزندان جبران کرد. 
او در مراس��م اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین المللی 
قصه گوی��ی توضی��ح داد: » انتق��ال تجربی��ات، دان��ش و 
مهارت های زندگی به عنوان اثری ماندگار برای نس��ل های 
آینده از طریق قصه گویی اثربخش تر خواهد بود. از طریق 

قصه گویی نه تنها می ت��وان پیوندها و فرآیندهای آموزش 
و پرورش��ی را تقویت کرد، بلکه می ت��وان از این طریق بر 

مشکالت و نارسایی ها در نظام آموزشی فائق شد.«
حاجی��ان زاده افزود: هنر قصه گوی��ی دو وجه مهم دارد؛ 
وج��ه نخس��ت، پیوند می��ان هنر قصه گوی��ی و آموزش و 
پرورش اس��ت و دیگر اینکه در فرهنگ ملت ها، داستان و 
قصه گویی همواره یکی از ابزارهای مهم برای انتقال دانش 

و مهارت های زندگی، به نسل جدید است. 

قصه گویی راهی برای انتقال تجربه و دانش 

  فرهـاد توحیـدی، دبیـر ششـمین 
جشنواره فیلم سـبز با بیان اینکه برای 
ترویـج سـینمای سـبز در دنیـا با یک 
سـازمان بین المللـی تفاهمنامـه امضا 
کرده ایـم، گفـت: فیلم هـای ایرانی در 
زمینـه آثار بـا موضوع محیط زیسـت 
او  داشـته اند.   خوبـی  موفقیت هـای 
افـزود: با یک سـازمان بین المللی برای 
ترویج سـینمای سـبز و ارائه شیوه نامه 
فیلمسازی و برنامه سازی سبز تفاهمنامه 
خوبی امضا کرده ایم.  به گفته توحیدی، 
سال گذشـته بیش از 200 هزار مخاطب 
در طول یک هفته برگزاری جشنواره به 

تماشای آثار این جشنواره نشستند. 

 »ایران شاقول«، گوینده باسابقه خبر بر اثر بیماری سرطان دیروز در آمریکا 
درگذشت. 
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فرهاد اس��ماعیل نژاد، مربی تیم ملی کش��تی فرنگی از 
عدم اعزام تیم ملی کش��تی فرنگی به ترکیه خبر داد.  او 
اف��زود: با توجه ب��ه اینکه مجوز اعزام ب��ه جام وهبی امره 
ترکیه هنوز صادر نش��ده است تیم منتخب کشتی فرنگی 
کش��ورمان در جام بین المللی اوکراین حضور پیدا خواهد 
کرد.  وی در خصوص وضعیت اردوی آماده سازی تیم ملی 
کشتی فرنگی گفت: اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از سوم 
اسفندماه آغاز و تا 15 اسفند ادامه خواهد داشت این اردو 
به منظور ش��رکت در رقابت های ج��ام جهانی آبادان برپا 

شده است. 

مرب��ی تیم ملی کش��تی فرنگ��ی در مورد س��طح فنی 
جام جهانی کش��تی فرنگی نیز گفت: بدون شک بهترین 
تیم های دنیا در کش��تی فرنگی در این مس��ابقات حضور 
پی��دا می کنند و ما هم برای کس��ب مقام قهرمانی تالش 

خود را به کار خواهیم گرفت. 
وی در خاتم��ه روس ه��ا را مدعی اصلی کس��ب عنوان 
قهرمانی جام جهانی دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: روس ها 
ب��ا بهترین نفرات خودش��ان در جام جهان��ی حضور پیدا 
می کنند تا بتوانند عنوان قهرمانی را از ما پس بگیرند ولی 

ما هم از عناوین خود دفاع خواهیم کرد. 

مجوز اعزام تیم کشتی فرنگی به جام وهبی امره صادر نشده است

  مارسلو بیلسا، آرژانتینی از فصل 
آینـده هدایت تیم لیـل را بر عهده 
خواهد گرفت. باشگاه لیل اعام کرد 
که مارسـلو بیلسا سـرمربی آینده 
این باشـگاه خواهد بود و سـرمربی 
آرژانتینـی از تابسـتان هدایت این 
تیـم فرانسـوی را بر عهـده خواهد 
گرفت و قـراردادی دو سـاله با لیل 

خواهد بست. 

۸ بانوی تیرانداز کشـورمان برای شرکت در نخسـتین مسابقات تیراندازی 
جام جهانی در سـال 20۱۷ راهی دهلی نو می شوند. این مسابقات از ۴ الی ۱۴ 

اسفندماه سال جاری در هندوستان برگزار خواهد شد. 
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امین زاده: وعده های مسئوالن به حادثه دیدگان پاسکو 
پیگیری می شود

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: تحقق وعده های مسئوالن 
دولتی و وزارتخانه ها به حادثه دیدگان پالس��کو پیگیری می ش��ود.  به گزارش ایرنا، الهام 
امی��ن زاده اظهار کرد: پس از وقوع این حادثه تلخ، برخی وزارتخانه ها و ارگان های دولتی 
وعده هایی را برای کمک به حادثه دیدگان و خانواده های جانباختگان پالس��کو دادند که 
امیدواریم در زمان وعده داده شده شاهد تحقق آن باشیم.  وی بیان کرد: کمک به حل 
مش��کالت این حادثه دیدگان و دیگر وعده های مس��ئوالن، بخش��ی از حقوق شهروندی 

مورد نظر دولت است که باید همه برای تحقق آن تالش کنند. 

دی میستورا: آتش بس سوریه همچنان پابرجاست و به 
کاهش ۷0 درصدی خشونت انجامیده

استفان دی میستورا ، نماینده سازمان ملل در امور سوریه با  تأکید بر اینکه آتش بس در سوریه به 
کاهش 70 درصدی خشونت ها در این کشور منجر شده، خواهان ایجاد فضای اطمینان میان دولت 
و مخالفان سوریه برای تسهیل کمک رسانی به غیرنظامیان این کشور شد.  او در مقابل حاضران در 
کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به آتش بس در سوریه و تأثیر آن بر کاهش خشونت ها در این کشور 
گفت: برخی گروه ها برای نقض آتش بس تالش کرده اند که داعش و النصره جز این گروه ها هستند. 
برای هیچ کس تروریستی  بودن جبهه النصره پوشیده نیست و این گروه با داعش در نقض آتش بس 
و اقدامات خرابکارانه در سوریه مقصرند، لذا باید در هر توافق آتش بسی این دو گروه مستثنی شوند. 
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 بحث خود را با مثالی جذاب
آغاز کنید  )52(

یکی از موفق ترین روزنامه نگاران در زمینه بازاریابی 
و فروش طی مصاحب��ه ای بیان کرده اس��ت که برای 
جذاب سازی مطالب خود از اشع��ار مرتبط با محتوای 
بحث استفاده می ک��رده است. به نظ��ر وی استفاده از 
اشعار برای مخاطبان جذاب است. البته وی نخستین 
کس��ی نبود که از این طرح استفاده می ک��رد. در واقع 
بس��یاری از نویس��ندگان از اشعار در نوشته های خود 
استفاده می کردند. با این حال خالقیت جذاب وی که 
باعث شد به عنوان شیوه نگارش او شناخته شود این بود 
که او در آغاز و قب��ل از شروع بحث خود شعری مرتبط 
با موضوع بحث به کار می ب��رد، درحالی که تصور اغلب 
نویسندگان این بود که به پایان بردن متن با یک شعر 
کاری است که تأثیر گذاری بیشتری دارد. اقدام دیگری 
که هوشیاری این نویسنده توانا را نشان می داد این بود 
ک��ه او در تمامی مقاالتش این ک��ار را انجام می داد، به 
نحوی که خوانندگان می دانس��تند اگر مقاله ای از وی 
به چاپ برسد در ابتدا با یک بیت شعر مواجه خواهند 
شد. درواقع همگان از اهمیت تیتر جذاب آگاه هستند، 
با این ح��ال در برخی شرایط نمی ت��وان در قالب تیتر 
به مخاطب فهماند ک��ه موضوع بحث چیس��ت و یک 
بیت شعر باعث می ش��ود مخاطب به شیوه ای جذاب با 

محتوای اصلی بحث آشنا شود. 
بدون شک اگر نویس��نده مذکور نیز می خواست به 
شیوه سایرین عمل کند و کپی بردار شیوه نگارش سایر 
افراد موفق باشد نمی توانست به این میزان محبوبیت و 

موفقیت دست یابد. 

ایده
اگر اهل فیل��م دیدن باشی��د حتما ن��ام کارگردان 
مش��هور استنلی کوبریک به گوش تان خ��ورده است. 
در واقع عمده شهرت این کارگردان خوشفکر در شیوه 
جذاب روای��ت داستان است. بیش��تر ساخته های وی 
اقتباس های ادب��ی است، با این حال نح��وه به نمایش 
درآوردن و پرداختن به آنها به نح��وی است که بیانگر 
نبوغ باالی وی است و باعث جل��ب نگاه جمع کثیری 
از افراد ش��ده است. ای��ن یک حقیقت اس��ت که اکثر 
فیلم های��ی که اقتب��اس ادبی هس��تند از کتاب اصلی 
ضعیف تر هس��تند و این باعث می شود اکثر افراد ابتدا 
به سراغ کتاب برون��د. علت این امر نی��ز نپرداختن به 
جزییات موج��ود در داستان است. با ای��ن حال آقای 
کوبریک به شیوه ای جذاب همواره تا جایی که ممکن 
است سعی می کند همه قسمت ها و بخش های جذاب 
داستان را در فیلم هایش ذکر کند. وی به قدری موفق 
عمل کرده است که بیشتر افراد به خاطر جذابیت باالتر 
فیلم به نسبت کتاب، ابتدا به سراغ فیلم اقتباس شده 

می روند. 
شما نیز اگر می خواهید نگاه مخاط��ب را جذب کنید 
باید کمال گرا بیندیشید و تمامی جوانب را رعایت کنید. 
اگرچه همواره توصیه شده است که آثار سایر افراد موفق 
را مطالعه کنید تا با نوع نگارش و پرداختن به موضوع آنان 
آشنا شوید. البته این امر بدون شک خوب است، اما اگر قرار 
باشد به شیوه سایرین عمل کنید و کپی بردار آنان باشید، 
نمی توانید به مراحل باال تر دست پیدا کنید. بدون شک 
خواننده نیز ترجیح می دهد تا نوشته های اصلی را به جای 
کپی شما بخواند. با این حال اگر بتوانید شیوه خاص خود 
را پیاده کنید خیلی زود می توانید رشد کنید. با نگاهی به 
زندگی افراد موفق نیز به این نکته پی خواهید برد که همه 
آنها خالقیت و شیوه کاری خاص خود را داشته اند و هیچ 
رکورد موفقی را نمی توانید بیابید که پا به پای فرد دیگری 
پیش رفته و توانس��ته باشد به مراحل باال در کسب و کار 

خود دست یابد. 
بدون شک برای اینکه خواننده را مجاب به خواندن 
مطلب تان کنید در ابتدا باید آغازی قوی داشته باشید 
تا نگاه مخاطب جذب شود. بهترین امر در این رابطه نیز 
این است که اگر محتوا و موض��وع بحث کمی پیچیده 
است آن را در ابتدا ب��ا مثالی جالب، شفاف سازی کنید 
تا خواننده با به دست آوردن چارچوبی از موضوع بهتر 

بتواند با نوشته شما ارتباط برقرار سازد. 

ایده
یکی از تیترهای بسیار جذاب استفاده از چگونه است. برای 
مثال می خواهید متنی در رابطه با کسب سود به چاپ برسانید. 
حال اگر تیتر شما این گونه باشد که چگونه به سودی باالتر از 
حد ممکن دست پیدا کنید. مخاطب خواهد فهمید که شما 
قرار است راهکارهای دست یافتن ب��ه این امر را بیان کنید. 
درحالی که اگر برای مثال در تیتر خود تنها بگویید کس��ب 
سود، مخاطب نمی تواند با یک نگاه بفهمد که در موضوع بحث 
دقیقا چیست و این امر باعث می شود تا خیلی راحت بتواند از 

کنار آن رد شود. 

9

ایده های طالیی

تبلیغات خالق

آگهی Skittle - شعار: رنگین کمان میوه ها 

ایستگاه تبلیغات

 Super امسال در T-Mobile
Bowl آگهی پخش می کند

قرار براین است که پابلیس��یس سیاتل این تبلیغ 
را خل��ق کند؛ برند وایرلس دیگری یکش��نبه آینده 
درسوپرب��اول حض��ور خواه��د داش��ت. مدیرعامل 
شرکت تی-موبایل ج��ان لجر)John Legere(در 
توییتر خبری را با ی��ک ویدئوی سه ثانیه ای اعالم 
کرد ک��ه یک توپ فوتبال صورت��ی و مقدار زیادی 
اسنک هایی که سوپرباول را دلنش��ین تر می کنند، 

نمایش داد. 
به گ��زارش ام بی ای نی��وز، هنوز هی��چ حرفی از 
مدت تبلیغ یا زمان پخش آن زده نشده اما شرکت 
سیات��ل)Publicis Seattle(روی  پابلیس��یس 
جنبه های خالقانه آن کار خواهد کرد. سال گذشته 

این برند تبلیغ »جواهر انحصاری« را ارائه کرد.
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ترجمه: امیرآل  علی

لوگو و نام گذاری نایک
ن��ام نای��ک از الهه پی��روزی یونان الهام 
گرفته شده ک��ه عالوه بر پی��روزی، نماد 
سرع��ت و ق��درت نیز اس��ت. لوگوی این 
نام تج��اری هم، امروزه به ان��دازه صلیب 
مس��حیان و لوگ��وی مک دونال��د در دنیا 
شناخت��ه شده  است. لوگ��وی نایک، نماد 

جنبش، پویایی و فعالیت بدنی است.
 آنچه کمتر درباره لوگوی این نام تجاری 
شاید شنیده باشیم، این است که این لوگو 
بال الهه پیروزی یونان را که نام نایک از آن 
اله��ام گرفته، با لطافت و ظرافت به تصویر 
می کش��د. این لوگو را کارولین داویدسون 
در س��ال 1971 در اصل ب��رای نام سابق 
نای��ک، یعن��ی روبان آب��ی ورزش طراحی 
ک��رد. کارولین به عنوان ط��راح گرافیک با 
دستمزد دو دالر در ساعت برای روبان آبی 
ورزش کار می کرد و طرح ه ای پیشنهادی 
زی��ادی را به کمپانی ارائه داد، که از میان 
آنه��ا لوگ��وی کنون��ی انتخاب ش��د و در 
نهای��ت دستمزدی برابر ب��ا 35دالر ناقابل 
دریافت کرد که در مقایس��ه با میلیارد ها 
دالر گ��ردش مال��ی فعلی نای��ک به لطف 
این طرح، مبلغ بس��یار جزئی است. اما به 
غیر از لوگوی مع��روف نایک، این کمپانی 
 Jumpman با لوگوی های دیگری مثل
برای محص��والت ورزشی مای��کل جردن 
ب��رای محص��والت  بس��یار کمیاب ت��ر  و 
"PinWheel در دنی��ا شناخته می شود. 

شعار نایک
شعار نام تجاری نایک، »فقط انجام بده« 
یا Just do it طراحی شده توسط آژانس 
تبلیغات��ی Wieden+Kennedy بیش 
از 25سال است ک��ه در رده معروف ترین 
شعار ه��ای تبلیغات��ی در دنیاس��ت. شعار 
تبلیغات��ی ب��ه نای��ک کمک ک��رد تا بین 
سال های 1988 تا 1998 سهم بازار نایک 
از 18ب��ه 43درصد افزایش پی��دا کند. با 
این حال منش��ا این شعار به مراتب بیشتر 
شاعرانه به نظر می رسد تا ورزشی. داستان 
ب��ه وجود آمدن شعار نای��ک جالب است. 

نایک، اعتقاد زیادی به تبلیغات نداشت.
 اما با شروع رقابت با »ریباک« که روند 
رو به رشد بس��یار باالی��ی در اواسط دهه    
80 میالدی داشت، این کمپانی شروع به 
همکاری با یک آژانس تبلیغاتی کوچک به 
ن��ام »وایدن و کندی« در پورتلند، اورگان 
 Dan Wieden ،کرد. خالق این شع��ار
در ی��ک کنفران��س در آفریقای جنوبی در 
س��ال 2015، از ای��ده آن پ��رده برداشت 
که ه��دف از خل��ق این شع��ار، سلطه بر 
نام تج��اری ReeBok در بازار تجهیزات 

ورزشی بود. 
برای این منظ��ور Widen با همکاری 
تیمش پن��ج فیلم تبلیغات��ی تولید کرده 
ب��ود که ارتباط چندان��ی به هم و حتی به 
ورزش نداشتن��د. از قض��ا، در شهری که 
نایک مس��تقر ش��ده بود، قاتل��ی متهم به 
قتل های زنجیره ای محکوم به اعدام شده 

ب��ود که به عنوان آخری��ن کلمات خود در 
لحظه اجرای حکمش گفت��ه بود: »انجام 
بدی��د« که بعد ه��ا وایدن با اله��ام از این 
جمله، آن را کمی تغییر داد و شعار »فقط 
انج��ام بده« را در راستای ایجاد یک نقطه 
تفاوت شعاری بین ریباک و نایک بس��یار 

مفید واقع شد. 
تمرک��ز ریب��اک روی ش��ور و شوق 
ایروبی��ک بود، اما نای��ک بدون در نظر 
گرفت��ن سن، جنس و می��زان آمادگی 
جس��مانی و تناسب اندام، همه مردم را 
مخاطب ق��رار داد و با این شعار باعث 
شد ک��ه مخاطبان، این برن��د را بیش 
از ی��ک لباس ورزش��ی و در سطح مد 

ببینند.
 ب��ا وج��ود اینک��ه فی��ل نای��ت، از 
بنیان گ��ذاران نایک به شع��ار و به طور 
کلی تبلیغات اعتقادی نداشت و گفته 

بود که ما به چنین شعار بدی نیاز نداریم، 
 ام��ا از نگاه مجله Campaign این شعار 
به عن��وان یکی از موفق تری��ن و تواناترین 

شعار های قرن بیستم انتخاب شد.
 

استراتژی نایک در کسب و کار 
یک��ی از عوام��ل موفقیت ای��ن شرکت 
مدی��ران  و  نای��ک  کمپان��ی  مه��ارت  
بازاریابی اش اس��ت. این شرکت استراتژی 
پیچی��ده ای در طراح��ی، تولی��د و فروش 
محص��والت خ��ود ب��رای ورزشک��اران از 
سراسر دنیا دارد، به ط��وری که تبدیل به 
یکی از نام ه��ای تجاری نوآور در بازاریابی 

ورزشی شده  است؛ نخس��ت، موفقیت های 
شرکت در سایه تولید و عرضه کفش های 
بس��کتبال به دس��ت آمد ک��ه از نظر فنی 
نس��بت به کفش ه��ای رقیب برت��ر بود و 
توانس��ت نظر ورزشکارانی را به خود جلب 
کند که به سب��ب نبود نوآوری در وسایل 
ورزشی مستاصل شده بودند. شرکت نایک 

توانسته است تا امروز، در صحنه نوآوری، 
تولی��د و عرضه محص��ول در این صنعت 

پیشرو باقی بماند. 
در ح��ال حاضر شرکت نایک به این امر 
آگ��اه است ک��ه بازاریابی چی��زی بیش از 
تبلی��غ و ترویج برت��ر و دادن امید و نوید 
اس��ت و تا جایی که ای��ن شرکت، ساالنه 
صد ها میلی��ون دالر به تبلیغات ویژه خود 
ک��ه شامل تولی��د محصوالت خ��اص نیز 
می شود، اختصاص می دهد. نایک می داند 
یک بازاریابی ق��وی و وعده های تبلیغاتی 
بس��یار موثرت��ر از ه��ر ای��ده پرطرفداری 
دیگری می تواند مخاطب را به سوی خود 

جذب کند. بازاریابی خوب از نگاه کمپانی 
نایک، ارائه خدمات برتر به صورت مداوم به 

مشتریان است. 
 بزرگ تری��ن فاکت��ور قاب��ل کنترل در 
موقعی��ت بی نظی��ر نایک، شی��وه برخورد 
با مش��تریان است. نایک تمام مش��تریان 
به ویژه عامالن بزرگ نظیر کفش فروشی ها 
را غنی ساخت در صورتی که ریباک 
در ایجاد روابط مناسب نه  تنها تالش 
نکرد بلکه با آنها برخورد خودپسندانه 
داش��ت. نایک، روی مش��تریان خود 
تمرکز می کند و ارتباط خود را با آنها 
همیش��ه در سراسر دنیا حفظ کرده  

است. 
می��زان ارتب��اط ای��ن کمپان��ی با 
ورزشکاران نخب��ه و مصرف کنندگان 
عادی همیشه در باالترین سطح خود 

نگه داشته شده  است.
 نایک همیشه در پی توانمند سازی افراد 
در رسی��دن به بهترین ش��کل فیزیکی و 
روان��ی است و حتی شع��ار این شرکت با 
عنوان فقط انجامش بده هم گویای همین 

واقعیت است. 
یکی دیگ��ر از کلید های موفقیت  نایک، 
تولی��د محص��والت ب��ا کیفی��ت اس��ت و 
محصوالت این شرکت ب��ا زندگی روزمره 
م��ردم ع��ادی و ورزشک��اران عجین شده 

است.
 ای��ن شرکت ب��ه دنبال توسع��ه پایدار 
محص��والت خود اس��ت و ب��ه تکنولوژی 

عالقه زیادی دارد. 

تکنولوژی های��ی نظیر ضد رطوبت، ضد 
ب��و و ع��رق و غی��ره ب��ه مصرف کنندگان 
محصوالت نای��ک این امک��ان را می دهد 
که همیش��ه محصوالتی منحصر به فرد و 
همراه با نوآوری های روز در اختیار داشته 
باشند. در واقع هدف نایک، بهبود سالمت 
و کیفی��ت مصرف کننده ب��وده که به آن 

وفادار است. 

تبلیغات، پشتوانه نایک 
تلویزیون، رسان��ه ای تبلیغاتی است که 
نایک سرمایه گذاری گس��ترده ای روی آن 

انجام داده است.
 با ساخت تبلیغات پرهزینه و بی عیب و 
نقص در فرمت ه��ای طوالنی این کمپانی 
همیش��ه خود را در صدر بهترین کمپانی 
ورزش��ی در دنیا نگه داشت��ه است. برای 
مثال در س��ال 2010، ب��رای رقابت های 
جام جهان��ی فوتبال بی��ش از 25میلیون 
دالر ب��رای تبلی��غ تلویزیونی ک��ه در آن 
ستاره ه��ای فوتبال��ی مث��ل کریس��تیانو 
رونال��دو، وین رونی، فرانک ریبری، جرارد 
پیک��ه و... بودن��د هزینه ک��رد. یکی دیگر 
از نوآوری ه��ای نای��ک، حف��ظ ارتباط با 
مخاطبان و طرفداران خود به خصوص در 

دنیای مجازی است. 
این ن��ام تج��اری بی��ش از 25میلیون 
طرف��دار در صفحه فیس بوک خود دارد و 
یکی از محبوب ترین برند ها در شبکه های 

مجازی به حساب می آید.

نای�ک تولید کنن�ده طی�ف وس�یعی از محصوالت ورزش�ی در 
دنیاست و تقریبًا همه رشته های ورزشی از جمله فوتبال،  تنیس، 

گلف و بسکتبال را پوشش می دهد.
 ای�ن نام تجاری ب�ا ارزش های تالش، پش�تکار، مبارزه و رقابت 
حامی ورزشکاران و تیم های بزرگی در دنیا بوده  است. نام تجاری 
نایک در س�ال 1964 تحت عنوان روبان آبی تاسیس شد و پس از 

آن در س�ال 1971 بود که بیل باورمن و فیل نایت کمپانی نایک را 
با نام تجاری کنونی در ش�هر بیورتون آمری�کا متولد کردند. این 
کمپانی تولید کننده محصوالت ورزشی در حال حاضر بهترین در 

دنیاست و به دنبال آن برند های آدیداس و پوما قرار می گیرند. 

مطالعه و بررسی استراتژی  برند نایک

فقط انجام بده 

یکی از عوامل موفقیت نایک مهارت  کمپانی 
نایک و مدیران بازاریابی اش است. این شرکت 
استراتژی پیچیده ای در طراحی، تولید و فروش 
محصوالت خود برای ورزشکاران از سراسر دنیا 

دارد، به طوری که تبدیل به یکی از نام های تجاری 
نوآور در بازاریابی ورزشی شده  است

ترجمه: گلنوش محب علی
danstapub :منبع



ام��روزه کس��ب و کارها ب��ه 
مغز متفک��ر و تحلیلگ��ر نیاز 
دارن��د و آم��وزش مدیری��ت 
بازاریاب��ی مؤثر، ب��ا سمینار و 
ک��اس محق��ق نمی ش��ود. 
 شای��د نکات��ی سطح��ی ب��ه 
شرکت کنندگ��ان و آن ه��م 
توسط برخی مدرس��ان ارائه 
شود، ولی حتی یک استارتاپ 
هم باید آم��وزش صحیح را به 
شکل صحیح دریافت کند و به 

دنبال آن باشد. 
کس��ب و کار یا تخصص شما 
هرچه باشد باید بتوانید خوب 
بفروشید! خ��وب فروختن از 
اطاعات دقیق نشأت می گیرد 
و اطاعات دقی��ق از مدیریت 
صحی��ح اطاع��ات. خ��وب 
فروختن با سمینار و شومن ها 

محقق نمی شود. 
انگیزه ای ک��ه باعث شد این 
یادداشت را بنویسم، حمله یا 
محکوم کردن ف��رد یا افرادی 
نیس��ت، بلکه صرفاً یک تلنگر 
یا هش��دار در خصوص فضای 
کس��ب و کارهای ایرانی است. 
در تحقیق ب��ازاری برای یک 
شرک��ت تولیدی به مس��ائل 
قابل تأملی برخ��ورد کردیم. 
شرکت در ی��ک فصل نزدیک 
ب��ه 12 آگه��ی استخ��دام در 
بخش ه��ای امور مش��تریان، 
بازاریاب��ی و ف��روش داده بود. 
ب��ا ارتباط��ات و اطاعاتی که 
قبا دریاف��ت کردیم، متوجه 
شدی��م ح��دود 19 شرک��ت، 
بودجه ه��ای نس��بتا کانی را 
برای آموزش و مشاوره صرف 
کرده اند! پس مشکل کجا بوده 
که به رغم آموزش و مش��اوره، 
سیس��تم فروش و ارتب��اط با 
مشتریان ضعف داشته و فاقد 
یک کیفیت قاب��ل قبول بوده 
است ک��ه ناگزیر شدن��د این 
تعداد آگهی استخدام را درج 
کنند؟ پاسخ روشن است؛ عدم 

تخصص گرایی. 
برخاف کشورهای اروپایی 
و آمریکای��ی ک��ه بازاریاب��ی 
و ف��روش ب��ر مبن��ای علم و 
تخص��ص کارب��ردی بنی��ان 
نهاده و به کار برده می شود، در 
ایران شرایط خاص اقتصادی 
و حس اضطرار کسب و کارها، 
سای��ر  و  تولیدکنندگ��ان 
عاقه مندان ب��ه حوزه فروش 
و بازاریاب��ی، سم��ت و سوی 
آم��وزش و مش��اوره فروش و 
بازاریابی را به مسیرهایی برده 
که نه اساس دین��ی دارد و نه 

اساس تخصصی و کاربردی. 
تبلیغات به ش��دت به فضای 
آموزش و مش��اوره آسیب زده 
و شای��د بتوان گف��ت مدیران 
شرکت ه��ا و کس��ب وکارها 
آرام آرام متوج��ه این موضوع 
خواهند شد که صرف��ا با یک 
تبلیغ در گوگل یا اینستاگرام 

و حتی رسانه رادیو و تلویزیون 
نمی توانند به تخصص و دانش 
افراد ب��ه خصوص ب��ه جهت 
کاربردی ب��ودن محتواها پی 

ببرند.
 مدرس و مش��اور بازاریابی 
و فروش مخص��وص و مناسب 
بازار ایران، باید یک متخصص 
باتجرب��ه باشد و ای��ن الزاماً نه 
به مدرک دانش��گاهی بستگی 
دارد و نه حت��ی به تدریس در  

دانشگاه. 
ضم��ن رعای��ت احت��رام 
برای مع��دود اساتی��د علمی 
کش��ور در ح��وزه بازاریابی و 
فروش، این حقیق��ت را همه 
م��ا بای��د بپذیریم که نس��خه 
کسب و کارهای ایرانی متفاوت 
ب��ا بازارهای دیگ��ر است. یک 
مثال کاربردی ای��ن مفهوم را 

بهتر بیان می کند.
 در یک��ی از گفت وگوه��ای 
دوستانه خ��ود ب��ا مدیر یک 
کس��ب وکار ک��ه واردکنن��ده 
یکی از اقام مصرف��ی و البته 
بدون آسیب ب��ه تولید داخلی 
بود، به مسئله جالبی برخورد 
ک��ردم؛ مجموع��ه وی به رغم 
واردات مس��تقیم ب��ا حج��م 
باال، برای بازاریاب��ی و فروش 
خ��ود، اق��دام ب��ه ویزیتوری 
کرده ب��ود و این موض��وع را با 
ص��رف بودجه ای ب��ه یک فرد 
به اصط��اح مش��اور سپرده 
ب��ود و البته گایه من��د از این 
موضوع ک��ه به رغم اختصاص 
بودجه، هنوز سیستم بازاریابی 
درستی ندارد و از نتیجه کار به 
هیچ عنوان راضی نیست. یا به 
همین ص��ورت اف��رادی که با 
صرف پول، از م��درک گرفته 
تا تبلیغات، هم��ه را به عنوان 
تخصص و دانش معرفی و اقدام 
به مشاوره و آموزش می کنند. 

رویکردهای جدید بازاریابی 
محتوای��ی نی��ز در تش��دید 
آفت ب��زرگ مش��اوره فروش 
و بازاریابی در ای��ران بی تأثیر 

نبوده است:

1-یک سایت تولید محتوا
2-چند نویس��نده مترجم 
که هر روز یک مطلب گذاشته 

بشود
3- و در نهای��ت افزای��ش 
ترافی��ک و ارائ��ه مش��اوره و 

آموزش فروش! 
می کنی��م  مش��اهده 
کس��ب و کارهای ای��ران با چه 
چالش بزرگی در این خصوص 
مواجه هستند. مدیر شرکتی 
که از همه ج��ا درمانده، برای 
آخرین تاش ها رو به مشاوره 
و آموزش م��ی آورد، اما به نظر 
شما از این مشاوره و آموزش با 
تفاسیری که بیان شد، نتیجه 

می گیرد؟ 
چند روز پی��ش یکی از این 
مؤسسات را مشاهده کردم که 
اعام ک��رد نزدیک به700نفر 
از افراد در آخری��ن دوره شان 

آموزش دیده اند.
 یک حس��اب سرانگش��تی 
ک��ردم که اگ��ر این مؤسس��ه 
در ماه تنه��ا دو دوره آموزشی 
برگ��زار کند، چه تع��دادی از 
افراد کش��ور با این آموزش ها، 
فضای ذهنی جدیدی خواهند 
گرفت؟ و آیا این فضای جدید 
ذهنی متناسب با بودجه ای که 
صرف کرده  اند، است؟ آیا این 
فضای ذهنی هم راستا با منافع 
خودشان و نیز ب��ازار و اقتصاد 

کشور است؟ 
حتماً ای��ن سوال ب��ه ذهن 
شما خطور می کند که بهترین 
مدرس بازاریاب��ی و فروش در 

ایران چه کسی است؟ 

تجرب��ه از معیاره��ای مهم 
محس��وب می شود، ام��ا این 
تجربه را چطور باید شناخت؟ 
آیا مش��ورت با صاحب نظران 
ای��ن ح��وزه الزاماً ب��ه معنی 
دریاف��ت اطاع��ات صحی��ح 
اس��ت؟ ب��دون ش��ک خی��ر. 
پس چه باید ک��رد؟ در پاسخ 
می توان گفت ارزیابی منطقی 
به هم��راه ح��س درونی شما 
نس��بت به ف��رد یا م��درس، 
بهتری��ن منب��ع محس��وب 

می شود. 
مهن��دس  دنی��ا  کج��ای 
کش��اورزی، مهندس صنایع، 
گرافیس��ت و زیس��ت شناسی 
مش��اور بازاریاب��ی و م��درس 
فروش می ش��ود؟ شرکت ها و 
کس��ب و کارهای ایران شومن 
یا شو وومن نی��از ندارند بلکه 
آنچه نیاز دارن��د، علم و دانش 
تخصص��ی اس��ت ک��ه ناشی 
از عل��م، تجرب��ه کارب��ردی و 
سواب��ق مرتبط بافای��ده برای 
شرکت هاس��ت. شرکت های 
اف��زوده  ارزش  ن��ی  یرا ا
می خواهند تا در شرایطی که 
دولت هم در عمل تنهای شان 
گذاشت��ه، جن��س خ��ود را 
بفروشن��د ی��ا خدم��ات خود 
را بهتر نش��ان دهن��د و حتی 

صادرات کنند. 
این سطور بدون شک برای 
بس��یاری خوشاین��د نخواهد 
بود، ام��ا واقعیاتی است که در 
نظام اقتصاد و بازار ایران دیده 

می شود. 
ن��ی  یرا ا کس��ب وکارهای 
و تولیدکنندگ��ان ب��ا ده ه��ا 
مش��کل دس��ت و پنج��ه نرم 
می کنند و در این آشفته بازار، 
ع��ده ای با عناوی��ن مختلف و 
ب��دون در نظر گرفت��ن منافع 
تولیدکنن��ده و ی��ک مل��ت، 

اق��دام به برگ��زاری دوره های 
غیرکاربردی بازاریابی و فروش 
و مش��اوره های غیرتخصصی 
می کنند. یک مفهوم تکراری 
یا شعر در باب اهمیت مشتری 
 ب��ه شرکت کنن��ده در قال��ب 
همایش ه��ا و سیمناره��ای 
مختلف تقدیم می شود و آنچه 
باق��ی می ماند، جی��ب خالی 
شرکت کنندگ��ان و محتوایی 
است ک��ه در عمده م��وارد نه 
ب��ه دردش��ان می خ��ورد و نه 

اثربخشی دارد. 
اگر ای��ن عزی��زان در حوزه 
آم��وزش و ف��روش تخصص 
دارند، آیا در عمر خود پش��ت 
دکه سوپرمارکت ایس��تاده اند 
که پفک نمکی بفروشند؟ چرا 
ب��رای کس��ب و کارهای ایران 
نتوانسته اند کاری بکنند؟ آیا 
این عزی��زان آن ان��دازه که به 
جیب خود اهمیت می دهند، 
ب��ه مناف��ع حقیق��ی مدیر و 
کارشن��اس ایران��ی اهمی��ت 

می دهند؟ 
چن�د راهنمای�ی جهت 
انتخاب بهتری�ن مدرس یا 

مشاور بازاریابی و فروش

1-دارای م��دارج علم��ی 
تخصص��ی رشت��ه مدیری��ت 
بازرگانی یا بازاریابی در مقطع 

کارشناسی باشد 
2- تجربه کیفی )و نه کمی( 
آموزش و مشاوره را در سابقه 

خود داشته باشد 
3- دارای ف��ن بیان صحیح 

برای انتقال محتوا باشد 
4-تنها با تبلی��غ گوگل باال 

نیامده باشد. 
در پای��ان اینط��ور نتیج��ه 
آم��وزش  ک��ه  می گیری��م 
 ف��روش و مش��اوره بازاریابی 
سال هاست نه تنه��ا به بیراهه 
رفته ک��ه سبب چه��ره شدن 
غیرعالمانی ش��ده است که به 
گفت��ه بس��یاری کارشناسان 
و صاحب��ان کس��ب و کار، تنها 
مناف��ع را در ف��روش بلی��ت 
همایش ها و تع��داد کاس ها 

می بینند. 
عالم��ان و پژوهش��گران 
حقیقی نجیبانه و دلس��وزانه 
در کتابخان��ه و پش��ت میز و 
لپ تاپ شان تحقیق می کنند 
تا کشور و جامعه هر روز شرایط 
بهتری پیدا کن��د. لطفاً فردی 
را به عنوان مش��اور بازاریابی به 
مجموعه وارد کنید که تخصص 
وی را به درستی شناسایی کرده 

باشید.
 پیش��نهاد می کن��م مدرس 
فروش را زمانی ب��ه کار بگیرید 
که هدفش کمک به شما باشد 

و نه سودآوری خودش. 
موید باشید. 

ارتباط با نویسنده: 
madiseh@elenoon. ir

نقش مدیر بازاریابی در شکل دادن 
به تجربه مشتری

با داشتن بی��ش از 20میلیون مش��تری در سال، 
الستیک بریجس��تون به عنوان برندی کاما نام آشنا 
و باتجرب��ه در تعام��ات مش��تری شناخته می شود. 
بزرگ تری��ن کارخانه الستیک و تای��ر در دنیا بیش 
از 2000 مرک��ز خرده فروش��ی را در سراس��ر دنی��ا 
اداره می کند که این موض��وع جدای از فعالیت های 
دیگر ای��ن شرکت در صنعت تجارت الستیک و تایر 
اس��ت. باید دید این شرکت همواره چگونه در فضای 
همیش��ه در حال تغییر تجربه مشتری در صدر قرار 
دارد، خصوصا با این تعداد از مشتریان که در سراسر 

دنیا ملزم به ارائه خدمات به آنهاست. 
 برای شخص��ی مثل فیلیپ داب��س به عنوان یک 
مدیر بازاریاب��ی در بخش آمریکایی این شرکت، این 
موضوع با شناخت مشتری آغاز می شود. ازآنجایی که 
تایر چیزی است که هرکس��ی در دوره ای به آن نیاز 
دارد، مشتریان بریجس��تون در گروه های شخصیتی 
متعددی ق��رار می گیرند و می توانند روی موضوعات 
مختلف��ی از قیمت گرفته تا امنیت این تایرها تمرکز 
داشت��ه باشند. بخش ه��ا و دپارتمان های موجود در 
این شرک��ت، اطاعات و نتایج تحقیق��ات خود را با 
بخش ه��ای دیگر شرک��ت به خص��وص بازاریابی به 
اشتراک می گذارند تا این بخش به بهترین نحو قادر 

به شناخت و درک مشتری و نیازهای آن باشد. 
 

دو ح��وزه اصلی که شرکت بریجس��تون بر تجربه 
مش��تری متمرکز می شود یکی تجربه خرید مشتری 
در داخ��ل فروشگ��اه ب��وده و دیگ��ری شبکه ه��ای 
اجتماعی است. اکثر تعامات مشتری در یک فضای 
خرده فروشی اتف��اق می افتد، بنابرای��ن تمرکز روی 
ایجاد تجربه ای است که پرسش های مش��تری را به 
بهترین نحو پاسخ دهد و برای وی مفید و لذت بخش 
باشد. تجربه مش��تری از خرید و استفاده از محصول 
حتی در زمان معرف��ی و عرضه یک محصول جدید 
به بازار هم به عنوان ی��ک معیار بازاریابی موردتوجه 
وی��ژه قرار می گی��رد. هر فروشگ��اه خرده فروشی در 
زمان تعامل با یک مشتری ناراضی از اختیارتام برای 
اتخاذ تصمیم ه��ای مناسب برخوردار است یعنی آن 
فروشگاه درواقع قادر به حل مشکل به شیوه و روشی 
اس��ت که خود مناسب می بین��د، البته در چارچوب 
خط مشی های کلی ارائه شده توسط سازمان. در کل، 
بریجس��تون دارای ضمانتی جهت روبه راه کردن هر 
مش��کل و ناراحت��ی ایجادشده توس��ط شرکت برای 

مشتری به بهترین نحو ممکن است. 
ام��ا بااین وج��ود، ازآنجایی که شرکت بریجس��تون 
هم��واره سع��ی در ایج��اد بهترین تجرب��ه در خرید 
و استف��اده از محص��والت خودش برای مش��تری را 
دارد، ای��ن موضوع که مش��کل و ناراحتی برای یکی 
از مش��تریان ایجاد شود، به ندرت اتف��اق می افتد. در 
ح��ال حاض��ر مش��تریان در صورت داشت��ن هرگونه 
مش��کل یا عدم رضایت از تجرب��ه خودشان در تعامل 
ب��ا این برند به جای نوشتن یادداشت یا نامه ای به طور 
مستقیم خطاب به یک مدیر ارشد سازمانی، همچنان 
که پیش ازای��ن مرسوم بود، وارد یک��ی از شبکه های 
اجتماعی این برند ش��ده و نگرانی ها یا تجربه های بد 
خ��ود را منعکس می کنند. از طرف دیگر، این شرکت 
ب��ا یک شرک��ت دیگر در خارج از مح��دوده سازمانی 
خ��ود ق��راردادی را امضا کرده که وظیف��ه نظارت بر 
تمام شبکه های اجتماعی منتسب به این برند را برای 
رسیدگی به هر مس��ئله بالقوه ای برعهده دارد که در 
صورت مش��اهده خودش به طور مستقیم رسیدگی به 
آن می کند یا بخش یا فروشگاه مرتبط با آن را مطلع 
می س��ازد. در یک مورد این شرک��ت شاهد یک پیام 
توییت��ری از یک مش��تری ناراضی بود ک��ه در سالن 
انتظار مشتریان  یکی از شعب این برند در انتظار بود، 
پ��س ازآن شرکت مزبور بافاصل��ه موضوع را به مدیر 
آن شعبه بریجس��تون اطاع داده و اجازه داده بود تا 
سریع تر به خواسته این مشتری رسیدگی شود. مدیر 
مربوطه هم به طور شخصی نزد مش��تری ناراضی رفته 
و وی را از روند پیشرفت درخواست طلب شده مطلع 
ساخته بود ک��ه پس ازآن طبق اعام خود مش��تری، 
موجب افزای��ش عاقه و وفاداری وی ب��ه این برند و 
شرک��ت شده بود. ما اغلب همچنان که در شبکه های 
اجتماع��ی و ایمیل ه��ای خودم��ان غ��رق می شویم، 
توج��ه به ارتباطات شخص��ی را به طور کامل فراموش 
می کنیم که درواق��ع یکی از باارزش ترین مهارت های 
خدمات مش��تری است. شرکت بریجستون همچنین 
ی��ک رویکرد فعاالن��ه را در شبکه های اجتماعی برای 
خود اتخ��اذ کرده است، خصوصا زمان��ی که نوبت به 
اجرای برنامه های وفاداری به برند و همکاری با دیگر 

شرکت ها و سازمان ها می رسد. 
در شرکت بریجس��تون حفظ مش��تریان وفادار و 
ایج��اد مش��تریان جدید برای شرک��ت و محصوالت 
آن  یک��ی از بحث های اصل��ی در شرکت است. بدین 
منظور این شرکت همواره متمرکز بر وضعیت آینده 
تجربه مشتری و نقشی که فناوری در این  بین بازی 
می کند، است. از طریق داشتن رویکردی استراتژیک 
در سیس��تم ها و فناوری های��ی ک��ه شرک��ت از آنها 
استف��اده می کند، شرکت قادر ب��ه حفظ یک تجربه 
مش��تری فوق العاده ب��ه کارآمدترین شی��وه ممکن 

می شود.
bazaryabi.com :منبع

بهبود ارتباط با مشتریان با 
استفاده از بداهه پردازی

 

م��ا در این مطلب در تاش ب��رای یافتن راه هایی 
جهت بهبود رابطه خود با مشتریان، بر بداهه پردازی 
تمرکز می کنیم؛ از نوع همان بداهه پردازان مجنونی 
ک��ه در کاس ه��ای بازیگ��ری، گروه ه��ای تئاتر و 
در برنامه ه��ای نمایش��ی سرگرم کنن��ده تلویزیون 

می بینیم. 
احتم��اال اگر بدانید در بداهه پردازی که فعالیت ها 
بدون برنامه ریزی قبلی و فی البداهه انجام می شوند 
هم قوانین��ی جاری است شگف��ت زده خواهید شد. 
مخصوصا سه قانون از این قوانین ارتباط مستقیمی 

با موقعیت های ما در فروش و خدمات دارد: 

کاری کنید که شریک شما خوب به نظر برسد
بداهه پ��ردازی ی��ک فعالی��ت مش��ارکتی اس��ت. 
ارتباط��ات م��ا در فروش و خدمات نی��ز همین طور 
هس��تند. شما در تعامات خود با مشتری شریک او 
محسوب می شوید؛ چه این تعامات در خرید باشد 
up-( ی��ا در مبادالت ی��ا در ارتقا یا بی��ش فروشی

sell(. هنگام��ی که به مش��تریان کم��ک می کنید 
ت��ا آنچه می خواهن��د را به دست بیاورن��د، شما نیز 
چیزی که می خواهید را به دست می آورید. همیشه 
از خ��ود بپرسیدکه چگونه می توانید کاری کنید که 
آنها بهتر به نظر بیایند، از سایرین پیش��ی بگیرند و 
موف��ق باشند. زمانی که بازی ه��ای بداهه پردازی به 
موثرتری��ن حالت ممکن کار خود را انجام می دهند، 
فعالیت های هر شریک باع��ث می شود طرف مقابل 
بهت��ر به نظر برسد. کار شما به عنوان یک متخصص 
ف��روش باید در مس��یری ق��رار داشت��ه باشد که به 
مش��تریان کمک کند تا در کس��ب و کار خود، خوب 
ب��ه نظ��ر برسند؛چه برای مش��تریان شان ی��ا برای 

خرده فروشان آنها یا حتی اداره مالیات! 

فی البداهه و بدون برنامه ریزی کار کنید
ما در اغلب اوقات محدود به قوانین، مقررات، قیود 
و ممنوعیت ها هس��تیم. گاهی چنان درگیر هستیم 
که نمی توانیم پاسخگوی مسائل جاری باشیم. گاهی 
مشتریان ما انتظار و شایستگی بهره مندی از توان ما 
ب��رای تفکر و عمل مقتدرانه بدون برنامه ریزی قبلی 
و فی البداهه را دارند. در جهانی که پذیرفتن فلسفه 
»سازگار شو یا بمیر« در آن کار دشواری نیست، ما 
نباید توان خودجوش بودن و تصمیم گیری ناگهانی 
و براساس حس درون��ی را در انطباق با مورد پیش 
آمده فراموش کنیم. آم��اده باشید، بخواهید و قادر 
باشی��د از خط مش��ی ها اجتناب ک��رده و برای حل 
مس��ائل و افزایش فروش از خاقی��ت خود استفاده 
کنید. به خود اجازه دهید که بدون برنامه ریزی قبلی 
و فی البداهه کار کنید. نتایج حاصله تحسین برانگیز 

خواهند بود. 
بگویید »بله و...«

ما اغل��ب تمایل داریم ب��ه نظرات، پیش��نهادات 
و پرسش ه��ا با نوع��ی از عبارت »بله، ام��ا...« پاسخ 
دهیم. تاثی��ر این کار آنی است: هر »پیش��نهادی« 
که در حال پیش��برد بوده، حاال مش��روط است، اثر 
آن کاه��ش ی��ا نقصان یافت��ه ی��ا در غیراین صورت 
تضعیف شده است. با ای��ن پاسخ، دنیای احتماالت 
مش��تری شما محدود شده است. ایده آن پرسش��ی 
که زمانی پتانس��یل آماده ای در خود داشت، حاال به 
غل و زنجیر کش��یده شده است. در عوض، هنگامی 
ک��ه پاس��خ می دهیم »بله و...« ب��ه چیزی که گفته 
ش��ده مطلبی اضافه می کنیم که این به هر دو طرف 
اجازه می دهد با مش��ارکت یکدیگر راه حلی را تهیه 
کنند. اکنون به جای رقابتی بین ایده ها یا یک بازی 
بی نتیج��ه ک��ه تنها یک دیدگ��اه در آن برتری پیدا 
می کن��د، هر دوطرف فعاالنه در حال تهیه راه حل و 

سناریوهای موفقیت برای آینده هستند. 

hatamtehrani. com :ارتباط با نویسنده
t. me/crmidea :کانال

دوشنبه
2 اسفند 1395 بازاریابی و فروش10

کافه بازاریابیمدیریت ارتباط با مشتری
نگاهی به بحث آموزش در بازاریابی

آموزش فروش و بازاریابی در ایران
در ش�رایطی ک�ه تبلیغات و رس�انه ها س�هم 
مهمی در ارتقای نام ها، تخصص ها و فعالیت های 
گوناگون از جمله اقتصاد دارند، آموزش باکیفیت 

فروش و بازاریابی را چگونه باید تشخیص داد؟ 
این یادداش�ت بدون ش�ک به چالش کشاندن 
بس�یاری از حوزه ه�ای ارتباط�ات بازاریاب�ی و 
ف�روش در ای�ران خواهد ب�ود و ش�اید بتواند 
یک الگوی اولیه برای بس�یاری اصحاب رسانه، 

مشاوران و متخصصان و مدرسان حقیقی برای 
تدوین و اجرای رویکردهای جدید تا سال 1400 
باشد. این موضوع بدون  ارتباط با روابط عمومی 
ش�رکت ها و کس�ب و کارها و حوزه های�ی مانند 

برندینگ و تبلیغات نخواهد بود. 

تلفن مستقیم: 86073279 www.forsatnet.ir شماره 729

حمید حاتم طهرانی
مشاور و مدرس در حوزه ارتباط با مشتری 

سجاد رحیمی مدیسه
 مشاور، مدرس و تحلیلگر کسب و کار



برای مطالعه 347 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

 همکاری با کارمندان؛
 بایدها و نبایدها

شاید یکی از باورهای غلطی که در مورد رهبری هر 
شرکتی وجود دارد، اعتقاد به دیکتاتوری بودن چنین 
مقام��ی است. در واقع اغلب م��ردم مدیر یک برند را 
در قالب فردی تص��ور می کنند که به تنهایی اهداف 
شرکت��ش را تعیین کرده و احتم��اال با هر کارمندی 
که با او مخالفت کند، شدیدترین برخوردها را خواهد 
داش��ت. اگر چنین برداشت��ی از رهبری برند صحیح 
باشد، امروزه با چندین هزار هیتلر و موسولینی مسلک 
روبه رو هستیم؛ کسانی که خودخواهی کورشان کرده 
و به حرف های هیچ کسی توجه نمی کنند. جهانی که 
ب��ر این اساس ترسیم خواه��د شد، بدون شک محل 

وحشتناکی است. 
اگرچه باور عموم��ی در مورد مقام مدیریت به طور 
کامل غلط نیس��ت، با این ح��ال در ترسیم آن اغراق 
و زیاده روی های بس��یاری صورت گرفته است. بدون 
شک ه��ر مدیری هدای��ت کلی برن��دش را برعهده 
دارد. ای��ن مس��ئله به هیچ وجه ج��ای تعجب نبوده 
و ب��ه نوعی نظم طبیعی فعالی��ت مدیریتی است. در 
عین حال باید توجه داشت که برخالف سده 20، در 
عص��ر حاضر بدون جلب رضایت کارمندان بس��یاری 
از ام��ور به ص��ورت صحیح پیش نخواه��د رفت. این 
نیاز به جلب رضایت کارمندان در دنیای کس��ب وکار 
مدرن به صورت اهمیت همکاری میان مدیران ارشد 
و کارمن��دان خود را نمای��ان ساخته است. در همین 
راستا و ب��ه منظور دستیابی به اه��داف تعیین شده 
شرکت، همکاری گس��ترده و پیشبرد امور به صورت 
دموکراتیک از الزامات مدیریت نوین است. در ادامه به 

بررسی دقیق تر این موضوع خواهیم پرداخت. 
ایده

»سال ه��ای ابتدای��ی صنعت��ی ش��دن در اروپ��ا 
مانن��د میدان جن��گ ب��ود. اوضاع تا ح��د زیادی 
 آشفته و گیج کننده سپ��ری می شد.« این جمالت 
نقل قول هایی از یک کتاب تاریخ نیست، بلکه نظر 
قاب��ل توجهی است که بیل جورج، استاد دانش��گاه 
هاروارد و کارآفرین آمریکایی، در سال های ابتدایی 
تحصیلش در ه��اروارد از استاد خ��ود به یاد دارد. 
اظهار نظر جورج در این م��ورد این گونه است:»در 
دهه 60 میالدی پروفس��ور مطرحی که با او کالس 
داشتم، معتقد بود که مدیریت شرکت ها کارکردی 
مانن��د سازمان دف��اع دارد. در آن زم��ان به دلیل 
اعتب��ار علمی باالی است��اد موردنظر، شرکت هایی 
مانند جنرال موت��ورز،AT&T و جنرال الکتریک 
از ای��ده وی پش��تیبانی کرده و شرکت ش��ان را بر 
ای��ن اس��اس سازمان دادن��د. اگرچ��ه در آن زمان 
ایده سازمان دفاع بس��یار همه گیر شده بود، با این 
ح��ال گذر زمان به خوبی ای��رادات چنین باوری را 
نمای��ان ساخ��ت. از سه شرک��تAT&T، جنرال 
موتورز و جنرال الکتریک تنها آخری توانس��ته بود 
تحت رهبری جک ولش خ��ود را بازسازی کرده و 
در بازار باقی بمان��د. AT&T و جنرال موتورز در 
اواخر سده بیستم با مشکالت عمده ای دست وپنجه 
نرم می کردند. چنین شکست های خجالت آوری به 
خوبی از کارافتادگی ایده سنتی »سلسله مراتب از 

باال به پایین« را نشان می داد.«
در کن��ار دالی��ل عم��ده ای که پروفس��ور جورج 
ب��رای شکس��ت سلس��له سنتی تقس��یم ک��ار در 
شرکت ها ب��ه آنها اشاره کرده اس��ت، یک مورد از 
اهمی��ت ویژه ای برخوردار اس��ت. در واقع براساس 
گفته های بی��ل جورج، کارمندان مدرن تفاوت های 
اساسی با کارمند-کارگران دوره گذشته دارند. این 
تفاوت ها باعث ش��ده تا آنها دیگر به دریافت مقدار 
مناسب دستمزد راضی نبوده و انتظار همکاری در 
تصمیم گیری های شرک��ت را داشته باشند. چنین 
انتظاری به ط��ور طبیعی اهمیت همکاری بیش��تر 
می��ان مدیران ارشد و کارمن��دان را در پی خواهد 

داشت. 
عالوه بر اساتید دانش��گاه هاروارد، اندیش��مندان 
در  نظریه پ��ردازی  ب��ه  نی��ز  دیگ��ر  دانش��گاهی 
م��ورد موضوع ای��ده حاض��ر پرداخته ان��د. یکی از 
سرشناس ترین این افراد پروفس��ور مارتین هانسن، 
استاد دانش��گاه کالیفرنیا است. هانسن معتقد است 
که تا 20س��ال گذشته دنیای مدیریت حول محور 
مدی��ران قهرم��ان در گ��ردش بوده اس��ت. با این 
ح��ال در عص��ر کنونی همه  چی��ز دگرگون شده و 
مدیریت بهینه برندها نیازمند همکاری گسترده تر 

با کارمندان است. 
اگرچه هانسن تأکید بسیار زیادی روی گسترش 
دامن��ه همکاری می��ان مدیران و کارمن��دان دارد، 
ب��ا این حال نکته مهم حد و م��رز چنین همکاری 
است. به عبارت ساده، همکاری با کارمندان وسیله 
است نه هدف. تنها هنگامی باید اقدام به همکاری 
کرد که آشک��ارا راه بهتری وجود نداشته باشد. در 
هر حال اگر تم��ام تصمیم گیری ها را به کارمندان 
مح��ول کنیم، در نهایت مقام مدیریتی خودمان به 

خطر خواهد افتاد. 
آنچه در عمل باید انجام دهیم

-به ی��اد داشته باشی��د که در نهای��ت این شما 
هس��تید که در برابر افکار عموم��ی پاسخگو است. 
بنابرای��ن بهت��ر است دامن��ه همک��اری و دخالت 

کارمندان را به امور معمولی کاهش دهید. 

11  کار مدیریت کسب و

پاس�خ: شرایط هر شرکتی با شرکت های دیگر متفاوت 
اس��ت، اما یک اص��ل کلی وج��ود دارد و آن این است که 
شرکت شما روی مزیت نس��بی خودش متمرکز شود و هر 
ک��ار جنبی دیگر را به دیگران بس��پارد. استفاده از منابع و 
خدم��ات شرکت های دیگر صرفاً ب��ه معنای خرید خدمات 
آنها نیست، این روش موجب رد و بدل شدن دوطرفه بخش 
قابل توجهی از اطالعات موجود بوده و زمینه ساز همکاری 
و اعتم��اد میان دو تش��کیالت تجاری می ش��ود. البته این 
موض��وع در م��ورد برون سپاری بخش��ی از وظایف و انجام 

کاره��ا به شرکت های دیگ��ر متفاوت است، چ��را که تنها 
بخش کوچکی از فرآیند تولید برای یک دوره زمانی کوتاه 
ب��ه شرکت دیگری واگذار می شود ام��ا حتی در این روش 
هم نیاز به تب��ادل دانش و اطالعات و همکاری دو شرکت 
وج��ود دارد. فرام��وش نکنید که استف��اده از این روش در 
افزایش کیفی��ت محصوالت تولیدی و خدمات و همچنین 

صرفه جویی در هزینه ها تاثیر بسزایی دارد. 
مزیت استف��اده از خدمات تخصص��ی شرکت های دیگر 
آن اس��ت که این شرکت ها قادرن��د قراردادهایی در جهت 
تامین منابع در مقیاس اقتصادی منعقد کنند. نکته ای که 
در ای��ن میان استف��اده از این ایده را جذابیت می بخش��د 

تنوع در اقتصاده��ای بین المللی و تفاوت در نرخ ارز است 
ک��ه می تواند موجب صرف��ه اقتصادی هرچه بیش��تر ایده 
برون سپ��اری برخی وظای��ف و استف��اده از منابع خارج از 
مجموعه تجاری شود. همچنین افزایش کیفیت محصوالت 
و خدم��ات ب��ه واسط��ه استف��اده از خدم��ات و تخصص 
شرکت ه��ای دیگر به دلیل آشنایی و مهارت این شرکت ها 
در انج��ام کارها و وظایف محول��ه از جمله مزایای استفاده 
از ای��ن روش است. مرز استفاده از خدمات سایر شرکت ها 
قدرت مدیریت شماست. ت��ا جایی که به کیفیت و قیمت 
محصول ی��ا خدمات شما کمک کن��د برون سپاری نه تنها 

عیب ندارد بلکه واجب است.

استفاده از خدمات سایر شرکت ها

پرس�ش: آیا بهتر اس�ت که تمام خدماتی را که برای ارائه محصول نیاز داریم خودمان در شرکت انجام دهیم یا بهتر است از 
روش برون سپاری هم استفاده کنیم؟ مرز برون سپاری کجاست؟  کلینیککسبوکار

9 خصوصیت شخصیتی 
قانع کننده ترین مذاکره  کنندگان

همه ما دارای یک س��ری ویژگی ها و خصوصیات 
شخصی هس��تیم که برخی از آنها به طور طبیعی در 
م��ا وجود دارند و برخی از آنها ب��ه  مرور زمان به ما 
منتق��ل می شوند. مثال ممکن اس��ت براثر تجربیات 
مختلف آنها را یاد بگیریم. برخی از این خصوصیات 
با قرار داشت��ن در وجودمان، موجب تبدیل شدن ما 
به یک مذاکره  کننده بسیار خوب و اثرگذار می شود، 
برخی دیگر از این خصوصیات اما موجب متوقف شدن 

رشد و افزایش توانایی های ما می شوند. 
در ادام��ه این مطلب به معرفی 9 خصوصیت ویژه 

و شگرف از تواناترین مذاکره  کنندگان می پردازیم: 
1- مثبت اندیش��ی: ترجی��ح می دهید محصولی را 
خریداری کنید که به شما نوید مبارزه با خس��تگی 
را می دهد یا خب��ر از افزایش انرژی شما در صورت 
مصرف کردن آن را به شما می دهد؟ اگر شما هم مثل 
اغل��ب مردم و خریداران باشید، مطمئنا سراغ مزیت 
مثبت می روید  )انرژی بیش��تر(، چراکه در نگاه اول 
قانع کننده ت��ر است. به همین دلیل است که بهترین 
مذاکره  کنندگان هم همیشه ظاهری مثبت و خندان 

در مذاکرات خوددارند. 
 

2- اعتمادبه نفس: مسئله اعتمادبه نفس در مذاکرات 
گاهی اوقات ما را دچار مش��کل می کند، اما انسان ها 
عموما نس��بت به اعتمادبه نفس بیش از شایس��تگی 
عکس العم��ل نش��ان داده و ب��ا آن کن��ار می آیند. 
مذاکره کنندگان موفق و توانا در قانع کردن دیگران 
از این اهرم و حقیقت بدون تحمیل کردن خودشان 

یا نظر خودشان استفاده می کنند. 
 

3- هم حس��ی: همواره به ی��اد داشته باشید مردم 
پیش از آنکه به دانس��ته های شما اهمیت بدهند، به 
این اهمیت می دهند که ببینند چقدر به آنها اهمیت 

می دهید و برایشان مهم هستید. 
 

4- گوش دادن فعاالنه: پرسیدن سواالت درست و 
مناسب و واقعا گوش فرادادن به فرد مقابل در مذاکره 
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به منظور اقناع 
ک��ردن دیگران، پیش از هر چیز باید نیازهای آنها را 
درک کنید، دیدگاه های آنها را بفهمید و با موارد عدم 

توافق آنها به خوبی آشنا باشید. 
 

5- وجدان: جلب موافقت دیگران در زمان برقراری 
تماس وقتی که مثال قولی مبنی بر ارسال یک پرونده 
را داده ای��د و برای آنها آن را به موقع ارسال کرده اید، 
بس��یار ساده تر است. همچنی��ن سعی کنید حتما و 
حتم��ا زمانی که تماس می گیرید تمام نکات صحبت 
شده و توافق شده از جلس��ه پیش را به به طور کامل 

به یاد داشته باشید. 
 

6- تمایل به همکاری: گاهی اوقات به منظور برنده 
شدن در یک مب��ارزه بزرگ تر، شما باید میدان های 
مبارزه کوچک تر را واگذار کنید. اغلب مبارزه کنندگان 
قهار سعی می کنند همواره توان و قدرت دفاعی خود 
را برای مهم ترین جنگ ها میدان ها به کار بگیرند، اما 
با لطف و بزرگواری تمام و کمال در هر زمینه ای که 

بتوانند کمک می کنند. 
 

7- با سکوت ایجاد آرامش می کنند: همچنان که 
داگالس ادواردز، مربی فروش، می گوید»هر زمان که 
پرسش��ی پایانی به منظور تمام ک��ردن فرآیند خرید 
مبنی ب��ر تمایل فرد به ادامه ک��ار را مطرح کردید، 
به طور کامل سکوت کنید و دهان خود را ببندید. در 
این موقعیت نخستین نفری که صحبت کند، بازنده 
می��دان است.« تبعیت از این حک��م نیازمند توانایی 

نشستن در سکوت محض است. 
 

8- صح��ت و اعتب��ار: بهتری��ن مذاکره کنندگان 
به خوب��ی می دانند که اگر م��ردم نتوانند قبول کنند 
که شما در رفتار و کالم با خودتان صادق هس��تید، 
به هیچ وج��ه ب��ه هیچ یک از حرف ه��ای شما اعتماد 

نمی کنند. 
 

9- انعطاف پذیری: یک نطق فروش پرانرژی ممکن 
است موجب جذب و جلب یک نفر به شما شود، اما 
درعین حال موجب کناره گیری و خاموش شدن یک 
فرد ساکت تر و فرورفتن در الک دفاعی می شود. شما 
بای��د در لحظه قادر به تغیی��ر دادن رویکرد خود در 

تناسب با مخاطبان خود باشید. 
Ibazaryabi. com :منبع

 

مدیریت امروز

 1950 س��ال  در  بی��ک 
به وسیله مارسل بیک تاسیس 
شد که نخستین خود کار های 
با کیفی��ت و مقرون به صرفه 
را تولی��د می ک��رد. در سال 
1975، بیک نخس��تین تیغ 
یک س��ره خ��ود را ب��ه بازار 
معرفی کرد و به پیشرو بازار 

در این زمینه تبدیل شد. 
کمپان��ی   ،90 ده��ه  در 
تصمیم گرفت با ایجاد تنوع 
در محص��والت، پاسخگ��وی 
نیاز مش��تریان خ��ود بوده و 
به رقی��ب سر سخت��ی برای 
شرکت های تازه تبدیل شود. 
ش��کل  بی��ک  ی��ن  بنابرا
جدیدی به ساختار خود داد 
و به محصوالتش ویژگی های 
ت��ازه ای اضاف��ه ک��رد. برای 
مث��ال به تع��داد تیغه هایش 
تیغه ه��ای  بی��ک  ف��زود.   ا
 ی��ک تک��ه خ��ود را ب��ا نام 
BIC 1 ارائ��ه ک��رد. بی��ک 
پروس��ه باز س��ازی برند خود 
را با معرف��ی BIC 2، ادامه 
داد و این کار پاسخگویی به 
نیاز مصرف کنندگانی بود که 
به دنبال تیغ های دو تکه و با 
قیمت مناسب بودند. به این 
ترتی��ب، با معرفی BIC 1 و 
BIC 2، بی��ک به هم افزایی 

برند رو آورد. 
چرخه عمر و استراتژی 

ترویج محصول
بیک به تحلیل محصوالت 
خود می پردازد و در ترویج و 
به  از محصوالتش  پشتیبانی 
چرخه عم��ر محصول توجه 
برای مث��ال بیک  می کن��د. 
کریس��تال و تی��غ کالسیک 
بیک، با وجود به روز شدن و 
اصالحات به کار رفته در آنها 
در ط��ول چند سال گذشته، 
ای��ن محص��والت  طراح��ی 
و  اس��ت  نک��رده  تغیی��ری 
همچن��ان در سراس��ر دنی��ا 

شناخته شده هستند. 
ی��ن  ا ز  ا نی ک��ه  ما ز
ی��ی  نما و ر ت  ال محص��و
ترویج  می شود،  فعالیت های 
محص��ول روی ایجاد آگاهی 
و تش��ویق مصرف کنندگ��ان 

به امتح��ان آنها تمرکز دارد. 
ح��اال ک��ه ای��ن محصوالت 
شناخته ش��ده  خوب��ی  ب��ه 
هس��تند، استراتژی ترویج و 
پیشبرد، روی پاداش دهی به 
مش��تریان وفادار تاکید دارد 
ت��ا با ای��ن روش، آنه��ا را به 
خرید همیش��گی این کاال ها 

ترغیب کنند. 
زمانی ک��ه بی��ک تصمی��م 
گرفت تیغ های سه لبه خود 
را معرف��ی کن��د، از حض��ور 
)قهرمان  جانس��ن  مارتی��ن 
راگبی(، برای ارائه این برند، 
بهره برد. بیک هزینه هنگفتی 
را ص��رف تبلیغات بیلبوردی 
ک��رد و از مطبوعات داخلی 
ب��رای تبلیغات خود استفاده 

کرد. 
ه  ر و د ط��ول  ر  د
رشد محص��ول، بیک 
از داده ه��ای حاص��ل 
از تحقیق ب��ازار بهره 
می برد تا از این طریق 
ب��ه درک درست��ی از 
توسعه بازار دست پیدا 
کند تا بهتر از همیشه 
ز  نی��ا ی  سخگ��و پا
مش��تریان خود باشد. 
بیک به پش��تیبانی از 

محصوالت خود نیز ادامه داد 
تا مصرف کنندگان بیش��تری 
را به خود جذب کرده و آنها 
را تبدیل به مشتریان دائمی 

بیک کند. 
به  هنگامی ک��ه محص��ول 
انتظ��ار می رسد،  رشد مورد 
بیک  بازاریابی  کارشناس��ان 
بای��د به دنب��ال راهی باشند 
ک��ه ج��ان ت��ازه ای ب��ه آنها 
ببخش��ند. وقت��ی محصولی 
ب��ا کاه��ش ف��روش روبه رو 
می شود، کمپانی مانند بیک 
ب��ه دنب��ال محصول��ی برای 
جایگزین��ی آن خواه��د بود 
تا نی��از مصرف کننده خود را 
بر آورده کن��د. به عنوان مثال 
از   Tough Beard تی��غ 
بیک  پورتفولی��وی محصول 
حذف شد چ��ون تیغ جدید 
این کمپانی م��ورد استقبال 

بیشتری قرار گرفت. 
چالش ها

ب��ت  رقا پ��ر  ر  ا ز ب��ا در 

بین الملل��ی هی��چ سازمانی 
نخواه��د  دست روی دس��ت 
بزرگ  کمپانی های  گذاشت. 
به اهمیت تمرکز بر برند های 
قدرتمند خود آگاه هس��تند. 
ب��رای مثال خ��ط تولیداتی 
ک��ه در آنها مزای��ای رقابتی 
به چش��م می خورد  بیشتری 
و رشد مفیدی برای سازمان 
در پی خواهد داشت. این کار 
باعث می شود که شرکت ها: 

بیش��تری  -سرمایه گذاری 
روی این دس��ت محصوالت 
ک��رده و منابع خ��ود را روی 

آنها متمرکز کنند.
-از طریق بازاریابی مناسب، 
توسعه محص��ول، تبلیغات و 
فعالیت ه��ای ترویج��ی، آنها 

را مورد حمایت و پشتیبانی 
قرار دهند.

توجه به مصرف کنندگان
از  دست��ه  دو  ب��ه  بی��ک 
مصرف کنندگان توجه دارد: 

ک��ه  ن  ش��ا و ه فر د خر -
محص��والت خ��ود را به طور 

مستقیم به آنها می فروشند.
از  که  -مصرف کنندگان��ی 
طری��ق خرده فروشان تامین 

می شوند.
بی��ک با بررس��ی جزییات 
از تحقی��ق  نتای��ج حاص��ل 
دو  ای��ن  ب��ازار،  نیاز ه��ای 
مصرف کنندگ��ان  از  گ��روه 
در  می کن��د.  شناسای��ی  را 
به کار گی��ری  م��ورد  ای��ن 
بهترین آمیخت��ه محصول و 
الگو ه��ای تحویل دهی جهت 
در  از محص��ول  پش��تیبانی 
و  فروشگ��اه خرده فروش��ان 
نهای��ی را  مصرف کنندگ��ان 

می توان نام برد. 

در ی��ک شه��ر واق��ع در 
لهستان، بیک نه تنها به طور 
24 ساع��ت و تمام هفت روز 
هفت��ه، سوپر مارکت ها، بلکه 
100 کیوسک روزنامه فروشی 
را نیز تامی��ن می کند. برای 
انجام درست آن کار نیاز است 
که بی��ک، نیاز خرده فروشان 
و مصرف کنندگان را به طور 
همزم��ان شناسای��ی کند تا 
بتواند رضای��ت آنها را جلب 

کند. 
نو آوری

بیک محص��والت جدیدی 
را طراح��ی و معرفی کرد که 
فناوری های پیشرفته تری در 
آنها به کار رفت��ه است. برای 
مثال بیک کریستال از جمله 
برند ه��ای پیش��رو در 
سطح بین المللی است. 
جوه��ر ژل��ه ای به کار 
رفت��ه در خودکارهای 
کریستال بیک، فرآیند 
نوشت��ن را ساده کرده 
و در نوع خود کیفیت 

بسیار باالیی دارد. 
لی��د  تو ی  ا ب��ر
خود کار ه��ای جدید با 
بود  ژله ای الزم  جوهر 
که بی��ک ماشین آالت 
قدیمی خود را تعویض کند. 
اعمال این تغیی��رات به سه 
سال تحقی��ق و آزمایش نیاز 

داشت. 
توسعه برند

بی��ک روی توسع��ه برن��د 
خود، سرمایه گذاری عظیمی 
ک��رده تا از این راه شناسایی 
و اعتبار برند خود را در میان 
افزای��ش  مصرف کنندگ��ان 
دهد. در س��ال 2003، بیک 
از قهرمان راگبی انگلس��تان، 
مارتین جانسن استفاده کرد 
ت��ا تیغه های جدی��د سه لبه 

خود را معرفی کند. 
از ط��رف دیگ��ر بی��ک با 
کمپانی دیزنی هم همکاری و 
نوشت افزار هایی را تولید کرد 
که شخصیت های دیزنی روی 
آنها حک شده بود و مشتریان 
هدف این محصوالت کودکان 

کم سن و سال بودند. 
مصرف کنند گانبیک ارتباط 
تنگاتن��گ و صمیمان��ه ای با 

خرده فروش��ان بر قرار کرده تا 
از این طریق اطمینان حاصل 
کنن��د ک��ه محص��والت این 
کمپانی در بهترین فروشگاه ها 
و در نقط��ه ای قرار بگیرد که 
توجه مشتریان به آنها جلب 

شود. 
این کار ب��رای هر دوطرف 
 . ب��ود ه��د  خوا ی��ده  پر فا
خرده فروش��ان ه��م تمای��ل 
دارند که محصوالت به خوبی 

فروش بروند. 
بس��یاری  بازار های  امروزه 
از کش��ور های توسعه یافت��ه 
از خرده فروش��ان کمت��ر اما 
استفاده می کنند  بزرگ تری 
به خصوص سوپرمارکت ها که 
برای رشد کس��ب و کار خود 
ف��روش محصوالت  خواهان 
پر طرف��داری مث��ل تی��غ و 

خود کار هستند. 
ارزش های بنیادی و 

ساختار کمپانی
سازمان،  ی��ک  ارزش های 
دستور العمل ه��ا و قوانین��ی 
هس��تند که خط مشی آن را 
تعیی��ن می کنند. ارزش های 
وابسته  به محصوالتش  بیک 
ک��ه  ارزش های��ی  و  اس��ت 
و  دست��رس  در  کارب��ردی 

جهانی هستند. 
طبق این ارزش های بنیادی 
بیک محصوالت��ش را به سه 
دسته اصلی بخش بندی کرده 
که انبوهی از مشتریان را در 
سراس��ر دنیا ب��ه خود جذب 
می کند. هر یک از محصوالتی 
که در این دسته بندی ها جا 
به وسیله سیستمی  گرفته اند 
مدیریت می شوند که وظیفه 
بازاریابی و گس��ترش آنها در 
سطح جهانی را بر عهده دارد. 
د  خ��و ه  یگ��ا جا بی��ک 
و  ارتب��اط  بر ق��راری  ب��ا  را 
به کار گی��ری برخ��ی قوانین 
بنیادی کسب و کار حفظ کرده 
است. این کمپانی با تمرکز بر 
تولید س��ه محصول شاخص 
خود )تیغ اص��الح، فندک و 
لوازم التحری��ر( و با شناسایی 
به  بازار  بخش های مختل��ف 
بیک این امک��ان را داده که 
نیاز  ب��ا  محص��والت مطابق 

مشتریان تولید کند.

کارتابل

بررسی شیوه کسب و کار کمپانی بیک 

بیک، مثل بیک

بیک محصوالت جدیدی را طراحی 
و معرفی کرد که فناوری های 

پیشرفته تری در آنها به کار رفته 
است. 

برای مثال بیک کریستال از جمله 
برند های پیشرو در سطح بین المللی 

است
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می��دان قان��ون اساسی آتن ک��ه پارلمان 
یون��ان در آن ق��رار دارد این روزها به شکل 
عجیبی ساک��ت و خلوت اس��ت. زمانی که 
شم��ا به ای��ن میدان نگ��اه می کنی��د تنها 
خودروه��ا و رهگذران��ی را می بینی��د ک��ه 
گویی بی تفاوت نس��بت به وضعیت اسفناک 
اقتص��ادی کش��ورشان به زندگ��ی روزمره 
خود مش��غولند. درواقع می ت��وان گفت این 
روزها صحنه های تظاه��رات  10هزارنفری 
ک��ه در اعتراض به وضعی��ت اقتصادی یکی 
از فقیرترین کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا 
هم��واره می��دان قان��ون اساس��ی را اشغال 

می کردند از نظرها غایب است. 
به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این 
سکوت تنها آرامش پیش از توفان است، چرا 
که یون��ان و وام دهندگان آن باردیگر به نقطه 
تقاب��ل رسیده اند ک��ه این موض��وع می تواند 
در نهای��ت منجر به آغاز اعتراضات گس��ترده 
در یون��ان ش��ود. این تغییر حال��ت احتمالی 
در شرایط��ی صورت می پذیرد ک��ه چند ماه 
قب��ل بحران کودتا در ترکی��ه، اتحاد قبرس و 
همکاری های امنیتی با ایاالت متحده از جمله 
مهم تری��ن موضوعاتی به شم��ار می رفت که 
ذهن مقامات یونانی را به خود مش��غول کرده 
بود. در م��ورد اول دولت یونان عمال کنترلی 
بر اوض��اع نداشت، در رابطه ب��ا اتحاد قبرس 
می ت��وان گفت ک��ه این یک ب��ازی سیاسی 
قدیمی است که قدمت آن به 40سال می رسد 
و در نهایت همکاری امنیتی با واشنگتن بیانگر 
رویکرد دوستانه و مثبت دولت چپگرای یونان 

نسبت به آمریکا است. 

با این حال دولت چپگرای یونان به رهبری 
نخست وزیر الکسیس سیپراس که این روزها با 
افت قابل توجه میزان محبوبیت خود رو به رو 
است، برخالف توافق صورت گرفته به هنگام 
دریافت بسته کمک مالی 92میلیون یورویی 
از کش��ورهای اروپایی اقدام به افزایش حقوق 
بازنشستگی کرده که این موضوع نقض توافق 
مذکور محس��وب ش��ده و موج��ب اعتراض 
وام دهندگان اروپایی و صندوق بین المللی پول 
گشته است. به رغم این اعتراضات آتن معتقد 
است که تمامی اهداف ریاضتی درنظرگرفته 
شده از سوی وام دهندگان اروپایی محقق شده 

و این کشور همچنان به تعهدات خود پایبند 
است. ای��ن در حالی است ک��ه وام دهندگان 
اروپای��ی معتقدند که یونان پی��ش از اعمال 
هرگون��ه تغییر و تحول اقتص��ادی باید با آنها 
مش��ورت کرده و آنان شرایط را مورد بررسی 
دقیق قرار دهند. ای��ن اختالف نظر میان آتن 
و وام دهندگان آن سبب شد تا فرآیند اعطای 
بس��ته کمک ه��ای مالی ب��ه فقیرترین عضو 

اتحادیه اروپا متوقف شود. 
به محض اع��الم توقف اعط��ای کمک ها 
انتق��ادات و توهین ه��ا از سوی هر دو طرف 
آغاز شد. شورای وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا 

افزایش حقوق بازنشس��تگان توسط آتن را 
مغایر با موافقت نام��ه اقتصادی منعقد شده 
با یونان اعالم کرد. از سوی دیگر سخنگوی 
وزی��ر اقتصاد آلمان گفت: ب��ه منظور ادامه 
فرآیند اعط��ای کمک های مال��ی، ضروری 
است که از هرگونه اقدام یک جانبه از سوی 
طرفین خودداری شده و تمامی سیاست ها و 
تحوالت اقتصادی به دقت مورد بررسی قرار 
گیرد. برخی از نمایندگان پارلمان آلمان نیز 
از یون��ان انتقاد کرده و اعالم کردند که قول 

مقامات این کشور هیچ ارزشی ندارد. 
صن��دوق بین المللی پ��ول نیز ب��ا انتقاد از 

وام دهندگان اروپایی اظهار داشت که افزایش 
مالی��ات و کاهش پرداخت ه��ا از سوی دولت 
یونان برای تحقق اهداف سیاست های ریاضتی 
در این کش��ور ضروری ب��وده است و در حال 
حاضر دیگ��ر نمی توان امید چندانی به بهبود 
شرایط اقتصادی یون��ان و کاهش بدهی های 
این کش��ور داش��ت. ای��ن در شرایطی است 
که کمیس��یون اروپا پیش بین��ی کرده میزان 
سرمایه گذاری در اقتصاد یونان در سال 2017 
افزای��ش خواهد یاف��ت اما چش��م انداز رشد 
اقتصادی این کش��ور به دلیل ریس��ک باالی 

اقتصادی همچنان پایین خواهد بود. 
نخس��ت وزیر یونان در این بین با حمله به 
منتقدان این کش��ور آنه��ا را تکنوکرات های 
احمق��ی خطاب ک��رد که حتی ت��وان انجام 
محاسبات ساده را نیز ندارند. وی که خود را در 
آستانه انتخابات سراسری می بیند اضافه کرد: 
»ما برای اعطای مازاد پولی خود به کس��انی 
که به شدت نیازمند آن هستند از کسی اجازه 
نمی گیری��م«. سایر اعض��ای کابینه چپگرای 
یونان نیز از حمله به وام دهندگان غافل نمانده 
و آنها را به اخاذی از مردم یونان متهم کردند. 
آنها معتقدند که کشورهای غربی به شدت و با 
بی رحمی به اقتصاد یونان و مردم این کش��ور 

حمله کرده اند. 
ای��ن دودی اس��ت ک��ه ب��ه زودی شاهد 
شعله ه��ای بزرگ آت��ش آن خواهی��م بود. 
صحنه ه��ای تظاه��رات گس��ترده در آت��ن 
و درگی��ری پلی��س و م��ردم معت��رض به 
ریاضت های اقتصادی تحمیل شده از سوی 
اقتصادهای عمده اروپایی به زودی بار دیگر 
ب��ر تابلوی میدان قانون اساسی نقش خواهد 

بست. 
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یونان چالش جدی اروپا پس از برگزیت

وخیم تر شدن حال عضو بیمار اتحادیه اروپا

ریشه بحران در کجا است؟ 
مقام��ات کش��ورهای اتحادیه اروپ��ا چندی پیش 
ب��ه منظور کم��ک به دول��ت یونان ب��رای پرداخت 
هزینه ه��ای جاری خود تصمی��م گرفتند تا وامی به 
ارزش  7میلی��ارد و 500 میلی��ون ی��ورو در اختیار 
مقام��ات آت��ن ق��رار دهن��د. از سوی دیگ��ر برخی 
از کش��ورهای اروپای��ی ب��ه دنبال آن هس��تند تا با 
صرف نظر از دریاف��ت برخی از وام های اعطا شده به 
یونان از ورود این کش��ور به بحران اقتصادی دیگری 

جلوگیری کنند. 
بخشش بدهی های یونان همواره موضوع جنجالی 
در جلس��ات و مذاکرات مقامات اروپایی بوده است و 
در مقاب��ل این ایده، صندوق بین المللی پول و آلمان 
که مخالف طرح مس��ئله بخش��ش بدهی های یونان 
هس��تند گزینه های خود را م��ورد بررسی قرار داده 
و براس��اس استراتژی خود عم��ل می کنند. به عنوان 
مث��ال صن��دوق بین المللی پول معتق��د است که با 
ع��دم کاهش بدهی های یونان این کش��ور به اهداف 
اقتصادی خود برای خ��روج از بحران دست نخواهد 
یافت اما مقامات آلمان��ی معتقدند که حتی کاهش 
بدهی های آتن نیز نمی تواند یونان را از بحران عمیق 

اقتصادی و خطر ورشکستگی نجات دهد. 
در نهایت کش��ورها و نهادهای وام دهنده به یونان 
توافق کردند تا بخش��ی از بدهی های این کش��ور را 
ببخش��ند ت��ا آتن بتوان��د تغییرات م��ورد نظر را در 
اقتص��اد خود ایج��اد کرده و از عم��ق بحران بکاهد. 
گفتنی است وعده کاهش بدهی های یونان در حالی 
مطرح می شود که ب��ه باور کارشناسان و تحلیلگران 
اقتصادی امکان آغ��از فرآیند کاهش تا سال 2018 

میالدی امکان پذیر نخواهد بود. 
در اتحادیه اروپا تصمیم��ات مربوط به موضوعات 
مختلف نظیر مس��ائل مالی، مواج��ه شدن با بحران 
مهاج��رت و کمک به سایر اعض��ا توسط 28 دولت 
عضو ای��ن اتحادیه صورت می پذی��رد که هرکدام از 

آنها در مقابل مردم و مالیات دهندگان خود مسئول 
هستند. حس��اسیت برسر مس��ائل مالی در اتحادیه 
اروپ��ا زمانی آغ��از شد که در س��ال 1999 میالدی 
ی��ورو به عنوان پول واحد اروپایی معرفی شد که این 
موض��وع سبب شد تا 19 کش��ور اروپای��ی از طریق 
واحد پول��ی یورو به یکدیگر پیوند خورده و زیر نظر 
بانک مرک��زی اروپا به فعالیت ه��ای اقتصادی خود 
بپردازند. با این حال و به رغم معرفی این واحد پولی 
مشترک، مس��ئله تعیین میزان مالیات و هزینه های 
جاری و عمومی حوزه یورو به دولت های عضو واگذار 
شد که به عقی��ده اقتصاد دانان این موضوع از همان 
ابت��دا زمینه بروز تنش های مال��ی و اقتصادی را در 

اتحادیه اروپا بنیان گذاشت. 
در همین چارچوب بسیاری از کشورهای اروپایی 
نظی��ر یونان نتوانس��تند خ��ود را ب��ا استانداردهای 
اقتص��ادی منطقه یورو وفق داده و به گرداب بحران 
اقتص��ادی غلتیدن��د. از س��ال 2010 می��الدی که 
بحران اقتصادی یونان آغاز شد بس��یاری از بانک ها 
و سرمایه گ��ذاران خارجی اوراق قرضه و امالک خود 
را در یون��ان به فروش رساندن��د. این موضوع سبب 
شده است تا ورود اقتصاد یونان به بحران های عمیق 
و پی درپ��ی ضرری را متوجه آنان نکند. دراین میان 
برخ��ی دیگر از اقتصادهای شکننده حوزه یورو نظیر 
پرتغال، اسپانیا و ایرلند نیز به بازسازی اقتصاد خود 
پرداختن��د تا از می��زان آسیب پذیری خود در مقابل 
بحران هایی نظیر بحران بدهی یونان در امان بمانند. 
در کنار تالش ها برای بازپرداخت بدهی های یونان 
و اعطای کمک های مالی به این کش��ور، بسیاری از 
تحلیلگران مس��ائل اقتصادی نگ��ران سرایت بحران 
اقتصادی یون��ان به سایر نقاط جهان هس��تند. این 
تحلیلگران معتقدند که در صورت عدم توانایی یونان 
در بازپرداخت بدهی های خود و خروج این کشور از 
اتحادی��ه اروپا، اقتصاد جهانی با یک شوک اقتصادی 
بزرگ مواجه خواهد شد که این موضوع ممکن است 
عواقب شدیدتری از سقوط موسسه مالی لمن برادرز 

و بخش مسکن در آمریکا داشته باشد. 
به رغم طرح این نگرانی، برخی دیگر از کارشناسان 
هستند که معتقدند حتی در صورت خروج یونان از 
اتحادیه اروپا عواقب ای��ن موضوع چندان که بتواند 
اقتص��اد جهانی را مج��ددا وارد بح��ران کند جدی 
نخواه��د بود. چرا که اتحادی��ه اروپا و نهادهای مالی 
آن اقدام��ات الزم برای جلوگی��ری از سرایت بحران 
اقتصادی ناشی از خروج یونان از پیمان لیس��بون به 

سایر کشورهای عضو را صورت داده اند. 
حامی��ان خروج یونان از اتحادیه اروپا معتقدند که 
آتن با خروج از پیمان لیس��بون مجددا کنترل کامل 
بر اقتص��اد خود را به دست خواه��د آورد و از سوی 
دیگ��ر اتحادیه اروپا نی��ز از دردسره��ای یک عضو 
ضعیف و بحران زده ک��ه برای ادامه حیات اقتصادی 
خود نیازمن��د کمک مداوم همس��ایگان خود است 

نجات خواهد یافت. 

با گذش��ت سال ها از بحران اقتصادی در 
جهان بس��یاری از کش��ورها و اقتصادهای 
عم��ده اروپا ک��م و بیش به س��وی بازیابی 
اقتص��اد خ��ود حرک��ت ک��رده و ب��ا رشد 
اقتص��ادی اندک و کند خود دست و پنجه 
ن��رم می کنن��د. در این میان یون��ان که از 
جمل��ه قربانی��ان بحران اقتص��ادی جهان 
محس��وب می شود سال ها ست دچار بحران 
شدید اقتصادی بوده و اقتصاد این کش��ور 
باستانی در آستانه ورشکستگی قرار دارد. 

در ای��ن راستا مردم یونان که بس��یاری 
از آنه��ا عضویت ای��ن کش��ور در اتحادیه 
ورشکس��تگی  دالی��ل  ازجمل��ه  را  اروپ��ا 
اقتص��اد خود می دانند ب��ا روی کار آوردن 
دولت��ی سوسیالیس��ت و با ترتی��ب دادن 
تظاهرات های گس��ترده و پی در پی خواهان 
خروج این کش��ور از اتحادی��ه اروپا شدند 
موضوعی که با برگزاری همه پرسی توسط 
دولت این کش��ور ب��ه رأی گذاشته شده و 
در کم��ال ناباوری یونانی های بحران زده به 
خروج کش��ورشان از پیمان لیس��بون رأی 

منفی دادند. 
اگرچه بخش قابل توجهی از مردم یونان 
مخالف کمک های اقتص��ادی و اعطای وام 
از س��وی اقتصاده��ای بزرگ اروپ��ا نظیر 
آلمان و فرانس��ه هس��تند، اما مقامات این 

کش��ورها چاره را در کمک به آتن در حل 
مشکالت اقتصادی خود دیدند. کمک هایی 
ک��ه اگرچه برای بهب��ود وضعیت اقتصادی 
یونان ض��روری است اما با پیش شرط های 
جنجال برانگیزی هم��راه بوده که کوچک 
شدن نهاده��ای دولتی و اخراج بس��یاری 
از کارمن��دان دول��ت ب��ه منظ��ور کاهش 
هزینه های عمومی از جمله آنها بوده است. 
به رغ��م تمام��ی این کمک ه��ا و پیروی 
مقامات یونان از پی��ش شرط های شرکای 
اروپای��ی خود، به نظ��ر می رسد که بحران 
اقتصادی یونان همچنان عمیق تر می شود. 
در همی��ن ارتب��اط کش��ورهای منطق��ه 
یورو ک��ه پیش از ای��ن ضرب االجلی برای 
تصمیم گی��ری در جهت اعطای کمک های 
مالی بیش��تر به یونان ک��ه خزانه آن تا ماه 
جوالی به طور کامل تخلیه می شود تعیین 
کردن��د، همچن��ان از تصمیم گیری در این 
باره ناتوان ب��وده و به نظر می رسد که باید 
ضرب االجلی دیگر برای خود تعیین کنند. 
براساس گزارش منتش��ر شده در نشریه 
فایننش��ال تایم��ز، مقامات اتحادی��ه اروپا 
نسبت به حصول نتیجه از جلسه ای که قرار 
است می��ان نمایندگان صندوق بین المللی 
پول، دولت یون��ان و سایرنهادهای اروپایی 
اقتص��اد کش��ورهای  وزرای  و همچنی��ن 
عض��و برگزار شود ابراز تردی��د کرده اند. از 
س��وی دیگر النی چاریپ��ا از کارشناسان و 

تحلیلگ��ران اقتصادی خبرگزاری بلومبرگ 
معتقد است که این جلس��ه بس��یار کوتاه 
خواهد ب��ود و در نتیجه نمی ت��وان انتظار 
داش��ت که تصمیم گی��ری خاصی از سوی 

شرکت کنندگان صورت پذیرد. 
کش��ورهای منطقه یورو قصد داشتند تا 
بحران بازپرداخت بدهی های یونان را پیش 
از آغ��از ماه مارس ک��ه انتخابات سراسری 
در هلند برگ��زار می شود حل وفصل کنند، 
چ��را که ممکن اس��ت با تغیی��ر دولت در 
آمس��تردام موضوع بحران اقتصادی یونان 
بیش��تر به یک منازعه سیاسی بدل شود تا 

یک بحران اقتصادی. 
انتخاب��ات  برگ��زاری  دیگ��ر  س��وی  از 
سراس��ری در سال ج��اری می��الدی در دو 
کش��ور بزرگ و تاثیرگذار در اتحادیه اروپا 
یعنی فرانس��ه و آلم��ان نیز ممکن است بر 
پیچیدگ��ی مذاک��رات بح��ران بازپرداخت 

بدهی های یونان بیفزاید. 
این در حالی است که بریتانیا نیز پس از 
رأی مردم این کش��ور به خروج از اتحادیه 
اروپا، ماده 50 پیمان لیسبون را فعال کرده 
و ب��ه زودی مذاک��رات برای خ��روج از این 
اتحادیه را آغ��از خواهد کرد. موضوعی که 
بیش از هرزمان دیگ��ری احتمال سیاسی 
شدن پرون��ده اقتصادی یون��ان را افزایش 

می دهد.  
ب��ه ب��اور بس��یاری از ناظ��ران مس��ائل 

بین المللی و کارشناسان اقتصادی، اختالف 
اصلی اعضای اتحادیه اروپا در مورد آسان تر 
ک��ردن شرایط اعطای کم��ک مالی به آتن 
است که ب��ه زودی درخواست رسمی خود 
برای دریافت کمک های مالی بیش��تر را به 
اتحادی��ه اروپا تقدیم خواه��د کرد. در این 
میان صن��دوق بین المللی پول خواهان آن 
است که کش��ورهای وام دهن��ده به یونان 
برای کاهش میزان بدهی های این کش��ور 
ت��الش کنند و از تقاضای خود برای اعمال 
سیاست ه��ای ریاضتی بیش��تر توسط آتن 
ص��رف نظر کنن��د. در همی��ن چارچوب و 
در ماه  جاری می��الدی صندوق بین المللی 
پول با انتش��ار گزارشی رسمی اعالم کرد: 
»می��زان بدهی ه��ای خارج��ی یون��ان در 
مس��یر ناپایداری قرار داشته و اقتصاد این 
کشور در آستانه انفجار قرار دارد، بنابراین 
کش��ورها و اقتصادهای عمده اروپایی باید 
به آتن کمک کرده و از افزایش فشار بر آن 

خود داری کنند.«
به رغم انتشار این گزارش به نظر می رسد 
کش��ورهای منطقه یورو با کمک های مالی 
بیش��تر به اقتص��اد یونان مخالف هس��تند 
چرا که مالیات دهندگ��ان اروپایی از اینکه 
مالیات ه��ای آنها صرف کمک ب��ه اقتصاد 
یونان می شود بس��یار ناراضی هستند. این 
نارضایتی ها در آستان��ه برگزاری انتخابات 
سراسری در کش��ورهای اروپایی از اهمیت 

بیش��تری برخ��وردار خواهد ب��ود چرا که 
دولت ه��ای فعل��ی خواه��ان پی��روزی در 

انتخابات داخلی خود هستند. 
ولفگانگ شوبل، وزی��ر اقتصاد آلمان در 
مصاحب��ه با یکی از شبکه ه��ای تلویزیونی 
این کش��ور ضم��ن رد ای��ده صرف نظر از 
بازپس گی��ری کمک ه��ای اعطا ش��ده به 
اقتص��اد یونان اظهار داشت که این موضوع 
نقض آشک��ار پیمان لیس��بون خواهد بود 
چرا ک��ه این پیم��ان شهرون��دان اروپایی 
را ب��ه یکدیگر پیون��د داده و هرگونه نقض 
آن توسط اعض��ای اتحادیه اروپا آینده این 
اتحادی��ه را در معرض تهدی��د قرار خواهد 

داد. 
شایان ذکر است که این اظهارات بیانگر 
دیدگ��اه رادیکال اقتصاده��ای عمده اروپا 
نس��بت به بازپرداخت بدهی ه��ای انباشته 
ش��ده یونان بوده و بای��د دید که این عضو 
باستان��ی و بیم��ار اروپا آی��ا سرانجام برای 
نجات اقتصاد ورشکس��ته خود راه خروج از 
پیمان لیس��بون را در پیش خواهد گرفت 
یا غوط��ه ور در بحران به حض��ور در میان 

اعضای اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد. 
آنچه در این میان مس��لم است وخیم تر 
شدن حال این عضور بیم��ار اتحادیه اروپا 
و نی��از آن به یک راه حل فوری برای خروج 
از بح��ران بازپرداخت بدهی ه��ای انباشته 

شده اش است. 
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شارژ بی سیم دستگاه های 
الکتریکی با راهکاری جدید

محقق��ان روش جدیدی اب��داع کرده اند که انرژی 
دستگاه های الکتریک��ی را بدون اتصال آنها به منبع 

برق تامین می کند. 
به گ��زارش ایرنا، در ای��ن روش جدید که توسط 
محققان مرکز»تحقیقات دیزن��ی« ابداع و در مجله 
PLOSONE منتشر شده اس��ت، انرژی به صورت 
بی سی��م در سراس��ر یک ات��اق منتق��ل می شود و 
کارب��ران را قادر می س��ازد دستگاه ه��ای الکتریکی 
خ��ود را شارژ کنند، به گونه ای که مشابه با اتصال به 
هات اسپات های وای فای )مسیر هدایت و دسترسی 

به وای فای( است. 
این محقق��ان روش ابداعی خود به نام »رزونانس 
حفره شبه استاتیکی« )QSCR( را درون یک اتاق 
ویژه ب��ه ابعاد 16 در 16 فوت در آزمایشگاه خود به 

نمایش گذاشتند. 
آنها در ای��ن نمایش، امواج مغناطیس��ی پایدار و 
بی خط��ری تولید کردند ک��ه درون اتاق را پر کرد و 
تامین انرژی را ب��ه طور همزمان برای چند دستگاه 

تلفن همراه، پنکه و چراغ در پی داشت. 
روش QSCR شامل ایجاد جریان های الکتریکی 
در دیواره��ا، ک��ف و سقف فلزی ات��اق می شود که 
میدان های مغناطیس��ی یک نواختی تولید می کند و 

این میدان ها به محیط داخل اتاق نفوذ می کنند. 
همین ویژگ��ی موجب می شود ان��رژی به صورت 
کارآمد به کوئل ه��ای دریافت کننده ای که در همان 
فرکانس رزونان��س حوزه های مغناطیس��ی فعالیت 

می کنند، منتقل شود. 
جریان های الق��ا شده در اتاق در خازن هایی مجزا 
هدای��ت می شوند ک��ه میدان ه��ای الکتریکی بالقوه 

مضر را جدا می کند. 
ب��ه گفت��ه محقق��ان، ای��ن روش ابداع��ی جدید 
موج��ب می ش��ود انرژی نی��ز مانن��د وای فای همه 
ج��ا حاضر باش��د و با حذف نیاز ب��ه سیم ها و شارژ 
بات��ری، کاربردهای جدیدی را برای روبات ها و سایر 

دستگاه های متحرک کوچک میسر می سازد. 

استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی 
کاربران متقلب بازی های ویدئویی

شرک��ت وال��وی از فناوری ه��وش مصنوعی برای 
شناسایی افرادی ک��ه در بازی ویدئویی ضدحمله یا 

کانتر استرایک تقلب می کنند، استفاده کرد. 
به گ��زارش فارس، این شرکت ک��ه دوست ندارد 
افراد با تقلب در این بازی امتیاز جمع کنند، در حال 
ارتقای فناوری هوش مصنوعی خود برای شناسایی 

چنین افرادی است. 

وال��وی می گوی��د این فن��اوری هن��وز در مراحل 
ابتدای��ی اس��ت ولی در همی��ن مرحله ه��م قادر به 
تشخی��ص دادن افراد متقلب از افراد ماهر در اجرای 
ب��ازی ضدحمله اس��ت.  استفاده از فن��اوری هوش 
مصنوع��ی ب��ا چنی��ن انگی��زه ای تا به ح��ال توسط 
شرکت ه��ای سازن��ده بازی ه��ای ویدئوی��ی سابق��ه 
نداشت��ه است. Valve می گوی��د از این طریق قصد 
دارد از کارب��ران واقعی بازی ی��اد شده حفاظت کند 
و همین طور جلوی نف��وذ هکرها به محیط بازی یاد 
شده را بگیرد.  Valve از طریق این سیس��تم هوش 
مصنوع��ی بر عملک��رد کاربران ب��ازی ضدحمله هم 
نظارت دارد و گزارش ه��ای مرتبی را نیز از وضعیت 
ب��ازی مذکور دریافت می کن��د، البته عملیاتی شدن 
کامل این سیستم به گذشت چند ماه زمان نیاز دارد. 

هشدار در مورد نفوذ ویروس جدید 
اندروید در قالب فایل جعلی فلش

طراحان تازه ترین ویروس آلوده کننده گوشی های 
اندرویدی را در قالب فایل به روزرسان برنامه فلش به 
کاربران ارائه داده و برای فریب آنها تالش می کنند. 
به گزارش فارس، اگ��ر عادت دارید به طور مرتب 
فایل ه��ای به روزرسان برنام��ه چندرسانه ای فلش را 
روی گوشی ه��ای خود بارگ��ذاری کنید، از این پس 
بای��د با دقت بیشت��ری این کار را انج��ام دهید. در 
روزه��ای اخیر وی��روس خطرناک��ی در قالب چنین 
فایلی از طریق شبکه های اجتماعی و وب سایت های 

آلوده در حال انتشار است. 
ب��ه همی��ن منظور لینکی ب��رای کارب��ران ارسال 
ش��ده و از آنها خواسته می شود ب��رای به روز کردن 
برنامه فل��ش از طریق نصب یک پالگین در مرورگر 
اینترنتی خود به صفحه خاصی مراجعه کنند. اما در 
 TrojanDownloader. عمل فایل مخربی به نام

Agent. Jl روی گوشی کاربران نصب می شود. 
ای��ن بدافزار بعد از نصب، پی��ام جعلی را در مورد 
غیرفع��ال ش��دن حال��ت کاهش مص��رف باتری در 
ص��ورت نزدیک ش��دن به اتم��ام شارژ ب��ه نمایش 
درم��ی آورد و از کاربر می خواهد ای��ن قابلیت را در 
بخ��ش تنظیمات فعال کند. اما در صورتی که کاربر 
به صفحه جعلی که توسط این ویروس نمایش داده، 
مراجعه کرده و گزینه فعال سازی را انتخاب کند، در 
عمل دسترسی آن ب��ه بخش اعظم محتوای ذخیره 

شده روی تلفن همراه را ممکن کرده است. 
ویروس ی��اد شده سپس با اتص��ال به یک سرور، 
داده ه��ای سرقت ش��ده را برای آن ارس��ال کرده و 
بدافزاره��ای بیشت��ری را ب��رای جاسوسی و نمایش 
تبلیغات ناخواسته روی گوشی به آن ارسال می کند. 
این ویروس به راحتی قابل پاکسازی از روی گوشی 
نیس��ت و برای این کار بای��د از نرم افزارهای امنیتی 

پیشرفته استفاده کرد. 

13 فن�اوری و دیجیت�ال

مع��اون علم��ی و فن��اوری 
ریاست جمهوری با بیان اینکه 
شرکت های دانش بنیان نیاز به 
حمای��ت مال��ی ندارند، گفت: 
شرکت ه��ای دانش بنی��ان به 
این نتیج��ه رسیده اند که باید 
سرمای��ه بخش های خصوصی 

را جذب کنند. 
مه��ر، سورنا  گ��زارش  ب��ه 
ست��اری در حاشی��ه بازدی��د 
دانشگ��اه  فن��اوری  ب��رج  از 
امیرکبیر در جمع خبرنگاران 
اظه��ار داش��ت: تغییراتی در 
دانشگاه ه��ای کشور  محی��ط 
اتف��اق افت��اده و آن هم ایجاد 
شرکت های دانش بنیان است. 
شرکت ه��ای  اف��زود:  وی 
دانش بنی��ان از م��ا حمای��ت 
مالی نمی خواهند و این اتفاق 
مهمی است. شرکت ها به این 
باید یک  نتیجه رسیده اند که 

سرمایه گذار داشته باشند و در 
بخش خصوصی خود را پرزنت 

کنند. 
ستاری تاکید کرد: آنها باید 
بخش های  سرمای��ه  بتوانن��د 

خصوص��ی را جذب کنند تا از 
بتوانند محصوالت  این طریق 
خ��ود را توسع��ه دهن��د؛ این 
زیس��ت بومی است که باید در 

هر صورت شکل بگیرد. 

وی ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ن 
جهشی است که طی دو سال 
اخی��ر در کشور ایج��اد شده 
است، گف��ت: هم اکن��ون هم 
صنع��ت نیاز به نوآوری دارد و 

ای��ن ارتباط صنعت و دانشگاه 
هم تا حدودی ایجاد شده، به 
همین دلیل اس��ت که ما آن 
را در زندگ��ی خود احس��اس 

می کنیم. 
مع��اون علم��ی و فن��اوری 
ریاس��ت جمه��وری ب��ا بیان 
اینکه در سال ه��ای اخیر این 
رون��د فرهنگ س��ازی اقتصاد 
گرفت��ه  ش��کل  دانش بنی��ان 
اس��ت، عن��وان ک��رد: از روند 
هس��تم.  راضی  فرهنگ سازی 
اکنون م��ردم هم این فرهنگ 

جدید را حس می کنند. 
وی اف��زود: ای��ران از نظ��ر 
شاخص نوآوری بهترین بهبود 
پیش بینی  اس��ت.  داشت��ه  را 
می کنیم رتب��ه ما تا سه سال 
آین��ده بهتر ش��ود. همچنین 
وضع تولید مق��االت در سال 

۲۰16 خوب بوده است. 

اگر ج��زو افرادی هس��تید که 
نگران شکس��تن شیشه  همیشه 
گوشی تان به علت سقوط ناگهانی 
یا خش افتادن آن به علت تماس با 
اشیای تیز هستید، با اختراع نوعی 
شیشه جدید می توانید این نگرانی 

را کنار بگذارید. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، شرک��ت 
این��دی گوگ��و در ت��الش برای 
ساخ��ت نوع��ی شیش��ه مای��ع 
ب��رای گوشی های هم��راه است 
فوق العاده ای  استحک��ام  از  ک��ه 
در براب��ر هرگون��ه ضربه و خش 
 ProtectPax  .برخوردار است
با استفاده از فن��اوری نانو تولید 
ش��ده و انتظار م��ی رود عالوه بر 
شرکت ه��ای سازن��ده تلفن های 
هم��راه، شرکت ه��ای هوافضا و 

نیز  فع��االن صنعت هوان��وردی 
از آن استف��اده کنن��د. نانوذرات 
مورد استف��اده در این شیشه از 
نوع دی اکس��ید تیتانیوم هستند 

و حالتی ژل مانند به خود گرفته 
و ل��ذا در براب��ر ضربات و سایش 
انعط��اف بیشتری دارند.  شرکت 
سازنده مدعی است این شیشه ها 

به اندازه یاقوت مستحکم هستند 
و مانن��د یک فیلت��ر نوری عمل 
نمایشگر  بنابرای��ن  و  می کنن��د 
گوشی با استفاده از این ترکیب 

نان��و، یکپارچه تر و زیباتر به نظر 
می رس��د.  این شیش��ه یک الیه 
ن��ازک است که می ت��وان بعد از 
خشک کردن سطح نمایشگر آن 
را ب��ه شیشه های فعلی گوشی ها 
چسباند و بعد از 1۰دقیقه مورد 
استف��اده ق��رار داد ت��ا در برابر 
سقوط ناگهان��ی، ضربه شدید و 

ساییدگی قدرتمندتر شود. 
موفقی��ت  ب��ا   ProtectPax
گوشی ه��ای  از  تع��دادی  روی 
ع��ادی،  ساعت ه��ای  هوشمن��د، 
تلویزیون ه��ا،  صفح��ه  عینک ه��ا، 
اس،  پ��ی  ج��ی   سیس��تم های 
لپ تاپ ها، کتابخوان های الکترونیک 
و دوربین ه��ای دیجیت��ال آزمایش 
ش��ده و انتظار می رود ب��ه زودی به 

قیمت ۴۰ دالر روانه بازار شود.

چند سال��ی است شرکت های 
تولید کنن��ده اسمارت ف��ون ب��ه 
مزیت ه��ای دوربی��ن  دوگانه پی 
برده و روز به روز تعداد بیشتری 
خود  هوشمن��د  گوشی ه��ای  از 
را با ای��ن دوربین ه��ا روانه بازار 

می کنند. 
ام��روزه  گف��ت  می ت��وان 
محصوالت بس��یاری ب��ا دوربین 
دوگانه در بازار عرضه شده است 
و از معروف تری��ن کمپانی ه��ای 
اسمارت فون ه��ا  ای��ن  سازن��ده 
ه��وآوی،  شرکت های  می ت��وان 

ال جی و اپل را نام برد. 
سال گذشت��ه این گوشی های 
هوشمن��د ف��روش خوب��ی برای 
ای��ن شرکت ها به هم��راه داشته 
و بس��یاری از کمپانی های بزرگ 
دنی��ا را ترغی��ب به استف��اده از 
این نوع دوربین ه��ا کرده است. 

پیش بینی می شود 3۰۰ میلیون 
تلفن همراه دارای این قابلیت در 
س��ال ۲۰17 به فروش برسد که 
خبر خوشی برای سازندگان این 

اسمارت فون ها است. 
ای��ن تع��داد ب��االی ف��روش، 
را  عرص��ه  ای��ن  محص��والت 
رقابتی ت��ر می کند و شرکت های 
سازن��ده را مجب��ور ب��ه ساخت 
اسمارت فون های��ی با کیفیت تر و 

بهتر خواهد کرد. 
اگ��ر پیش بین��ی گفت��ه شده 
تحقق یابد فروش این دستگاه ها 
در سال ۲۰17 نس��بت به سال 
افزای��ش  ۴۰۰ درص��د   ،۲۰16

خواهد یافت. 
س��ود  می رس��د  نظ��ر  ب��ه 
کمپانی های سامسونگ و ال جی 
با توجه به افزای��ش تقاضا برای 
دارای  هوشمن��د  گوشی ه��ای 

دوربی��ن دوگان��ه، بیشت��ر شده 
اس��ت و ای��ن شرکت ه��ا س��ود 
قابل توجهی را از این راه کس��ب 

کرده اند. 
در ح��ال حاضر ال ج��ی تنها 
دوربین گوشی های  تامین کننده 
آیفون کمپانی اپل است. ال جی 
با س��ود عملیات��ی 1۰3 میلیون 
دالری در س��ه ماه��ه چه��ارم 
کرد  رکورد شکنی  س��ال ۲۰16 
و توانس��ت شرکت های رقیب را 

متعجب کند. 
ای��ن کمپان��ی امید بس��یاری 
ب��ه ادامه این رون��د در سه ماهه 
اول س��ال جاری به ویژه با عرضه 
پرچمدار آینده خود یعنی ال جی 
G6 که  از ویژگی دوربین دوگانه 

برخوردار است، دارد. 
رقی��ب کمپان��ی ال جی یعنی 
سامسونگ با توجه به زیان هایی 

ک��ه در عرض��ه گلکس��ی ن��وت 
7 خ��ورد، س��ه ماه��ه آخر سال 
گذشت��ه را به سخت��ی گذراند و 
امید بس��یاری به می��زان فروش 
یعنی  خ��ود  بع��دی  پرچم��دار 
گلکس��ی S8 دارد تا این ضرر ها 

را جبران کند. 
اما این شرک��ت تاکنون عالقه 
کمی به استف��اده از دوربین های 
دوگان��ه در محصوالت خود نشان 
داده اس��ت که با توج��ه به آینده 
ای��ن دوربین ه��ا بای��د نظریات و 
برنامه ریزی های خود را تغییر دهد. 
تحلیلگ��ران ب��ر ای��ن باورن��د 
که سامس��ونگ ب��ا استف��اده از 
دوربین ه��ای دوگانه می تواند در 
چین 56۰ میلی��ون دالر فروش 
داشته باشد ک��ه افزایش فروش 
ب��ه سال  نس��بت  1۰8 درصدی 
۲۰16 را ب��رای ای��ن کمپانی به 

ارمغان خواهد آورد. 
ب��ا توجه به عالق��ه کاربران به 
باکیفیت تر،  عکس ه��ای  داشتن 
دوگان��ه  دوربی��ن   از  استف��اده 
افزای��ش خواهد یافت و بازار این 
گرم تر  را  هوشمن��د  گوشی های 

خواهد کرد. 
اسمارت فون های��ی  جمل��ه  از 
که امس��ال با دوربین دوگانه به 
ب��ازار عرضه می شون��د می توان 
 G6 و ال جی V30 ب��ه ال ج��ی

اشاره کرد. 
حتی با توجه به استقبالی که 
از گوشی ه��ای هوشمند  امروزه 
دارای دوربین دوگانه شده است، 
مشکل  آنه��ا  آینده  پیش بین��ی 
است. ام��ا س��وال اینجاست که 
این دوربین ه��ا همچنان در اوج 
قرار خواهند داشت یا تکنولوژی 

دیگری جای آنها را می گیرد. 

صفحه گوشی موبایل به محکمی یاقوت می شود

پیش بینی فروش 300 میلیون گوشی هوشمند با دوربین دوگانه در سال 2017

گزارش2

 Batman: Arkham Underworld
برای اندروید منتشر شد

 Batman: Arkham Underworld عن��وان
 iOS ک��ه شش م��اه پی��ش ب��رای سیس��تم عامل
منتشر شده ب��ود سرانجام به دستگاه های مبتنی بر 
سیس��تم عامل اندروید راه پیدا ک��رد. این بازی یک 
عن��وان Free to Play ب��وده ک��ه از پرداخت های 
درون برنامه ای استفاده می کنید.  در این بازی شما 
ب��ا انتخاب یک��ی از شرورهای مع��روف شهر گاتهام 
مثل ریل��در یا هارل��ی کویین تمام ت��الش خود را 
می کنی��د تا بتوانید به ه��دف نهایی که ساخت یک 
امپرات��وری بزرگ از جنایتکاران است، دست یابید و 
بر دنیای زیرزمین��ی این شهر حکومت کنید.  برای 
اینکه بتوانید به این هدف دست پیدا کنید باید تمام 
مراح��ل داستانی را تمام کرده و با گروه های ساخته 
شده توسط دیگ��ر بازیکن ها رقابت و مبارزه کرده و 
در مراحل PvP بازی به پیروزی دست پیدا کنید. 

سربازان بی سروصدای گیگابایت؛ 
GTX 1050 و GTX 1050 Ti

گیگابایت از دو سری کارت های گرافیک کم مصرف 
 GTX 1050 و Geforce GTX 1050 Ti خود
رونمایی کرد. این دو کارت گرافیک براساس طراحی 
معمولی برد ه��ا طراحی شده ان��د و دارای PCB با 
نص��ف ارتفاع PCB های معمول��ی، 16.7 سانتی متر 
طول و خنک کننده دو اسالتی هس��تند.  سیس��تم 
خنک کننده این کارت ه��ای گرافیک دارای سینک 
حرارتی مونولیتیک آلومینیومی با هسته مسی است 
که توسط یک فن خنک می شود. این قطعات همراه 
ب��ا یک اورک��الک کوچک از ط��رف کارخانه عرضه 
می شون��د. GTX 1050 Ti دارای فرکانس ه��ای 
کارخان��ه ای 13۰3 مگاهرتز پای��ه و 1۴17 مگاهرتز 
GPU Boost اس��ت )ک��ه در محص��ول مرجع به 
ترتی��ب 1۲9۰ و 1393 مگاهرت��ز است(. همچنین 
GTX 1050 ب��ا فرکانس ه��ای کارخانه ای 1366 
مگاهرتز پایه و 1۴68 مگاهرتز GPU Boost )که 
در محصول مرج��ع 135۴ و 1۴55 مگاهرتز است( 
عرض��ه می شود.   هر دو کارت تنها از طریق اسالت 
PCI-Express تغذی��ه می شوند و دارای دو پورت 
 DisplayPort 1.4 و یک پورت HDMI 2.0b
به عالوه یک پورت dual-link DVI در قس��مت 

خروجی کارت هستند. 

 دانلود Let It Die از مرز 
2 میلیون بار گذشت

 GungHo Online اع��الم  طب��ق 
در   Let It Die عن��وان   ،Entertainment
سرتاسر جهان باالی ۲ میلیون بار دانلود شده است. 
free-to- ای��ن بازی سوم دسامبر ۲۰16 به صورت

play برای پلتفرم PS4 در آمریکای شمالی و اروپا 
عرضه شد. نسخه ژاپنی این بازی نیز دوم فوریه و با 
 GungHoOnline  .قیم��ت 1۰8 ین منتشر شد
Entertainment ماه پیش اعالم کرده بود دانلود 

بازی از مرز یک میلیون بار گذشته است. 

کاهش قیمت کنسول PS4 برای 
مدت زمانی محدود

کمپان��ی Sony اع��الم کرد که قیمت کنس��ول 
PS4 ب��ه ط��ور موق��ت کاه��ش یافته اس��ت و به 
۲5۰ دالر رسی��ده اس��ت.   شم��ا می توانی��د باندل 
 Call of Duty: و   Uncharted 4 بازی ه��ای 
Infinite Warfare را ب��ا ۲5۰ دالر خری��داری 
کنی��د. این کمترین قیمت روی یک کنس��ول است 
 .)Black Friday( براب��ر با ح��راج جمع��ه سی��اه
 PS4 Slim ای��ن کاهش قیمت برای کنس��ول های
ب��رای خرده فروشان در ایاالت متحده بس��یار عالی 
است.  باندل Uncharted 4 دارای یک کنس��ول 
500GB ب��ه هم��راه کپی از همین عن��وان است و 
 Call of Duty: Infinite Warfare بان��دل 
به همراه ب��ازی Infinite Warfare و کد دانلود 
ی��ک  و   Modern Warfare Remastered
کنس��ول 500GB است.  الزم به ذکر است که این 
کاهش قیمت فقط تا ۲5 فوریه ادامه خواهد داشت. 

عرفی قوی ترین منابع تغذیه کولر 
مستر

در CES سال ۲۰17، کولر مس��تر یک محصول با 
تولید مح��دود از س��ری MasterWatt را رونمایی 
 MasterWatt Author ME 1200 W کرد که
ن��ام دارد. همان طور که از اسم ای��ن سری پیدا است، 
این یک منب��ع تغذیه  1۲۰۰ وات است که می تواند تا 
95 درصد به��ره وری داشته باشد.  این سری به صورت 
اختصاصی با قطعات Murata ساخته شده است. به 
ادعای کولر مستر این بهترین منبع تغذیه ای است که 
ت��ا حاال ساخته است که به تعداد اندک چند هزارتایی 
تولید و با قیمتی باالی 1۰۰۰ دالر عرضه خواهد شد.  
در کنار این محصول نادر و منحصر به فرد، کولر مس��تر 
 MasterWatt Maker 1500 W مدل��ی به ن��ام
را هم معرفی ک��رد. این منبع تغذیه برای آن دسته از 
کاربرانی است که نیاز به یک نیروگاه هس��ته ای برای 
برق رسانی به کامپیوترش��ان دارند. هفت سال وارانتی 
محص��ول، استفاده با دقت و با سلیقه از تکنولوژی سه 
بع��دی و پردازن��ده سیگنال دیجیتال��ی ARM فوق 
پیشرفت��ه از دیگر ویژگی ه��ای این منبع تغذیه است.  
مانند بقی��ه منابع تغذی��ه  MasterWatt از شرکت 
 MasterWatt Maker کولر مس��تر، این دو مدل
 MasterWatt تولید مح��دود( و( MIJ 1200W
Maker 1500 W می توانن��د ب��ا Bluetooth از 

طریق برنامه  کولر مستر توسط شما کنترل شوند. 
www. bazicenter. com :منبع
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گزارش »فرصت امروز« از بازار شکالت در ایران

کام تان را شیرین کنید، جیب تان را پر پول

۶۰درصد از واردات ایران در اختیار 5کشور
چین در صدر واردکنندگان

بررس��ی می��زان واردات ایران نش��ان می دهد که 
ح��دود ۶۰ درص��د از کل واردات کشورمان تنها از 
پنج کشور انج��ام می شود. به گزارش ایس��نا، یکی 
از مهم تری��ن مولفه ه��ا در تج��ارت ب��ا کشوره��ای 
خارج��ی، میزان پراکندگ��ی واردات و ص��ادرات از 
کشوره��ای مختلف است و هر چ��ه این پراکندگی 
بیشت��ر باشد، طبعا آسیب پذی��ری اقتصاد در مقابل 
تهدیده��ای بین المللی کاه��ش می یابد. در صورتی 
ک��ه میزان پراکندگی تجارت باال باشد، اگر به دالیل 
مختلف، روابط سیاسی ایران با یک یا چند کشور به 
مشکالتی بخورد، می ت��وان از گزینه ها و کشورهای 
دیگ��ر برای جایگزین کردن آنه��ا استفاده کرد. این 
در حالی است ک��ه ۶۰ درصد واردات ایران در حال 
حاض��ر تنه��ا از پنج کشور انجام می ش��ود. براساس 
آمار گم��رک ایران از تجارت خارج��ی در ۱۰ ماهه 
سال جاری پنج کش��ور چین، امارات متحده عربی، 
جمهوری کره، ترکیه و آلمان بیشترین صادرات کاال 
به ایران را داشته اند. بر پایه این گزارش، در ۱۰ ماهه 
سال جاری ۲۷ میلیون و ۵۵۵ هزار تن انواع کاال به 
ایران وارد شده است که ارزش این کاالها به بیش از 

۳۴ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دالر می رسد. 
در این می��ان، ۳میلیون و ۶۰۶ ه��زار تن کاال به 
ارزش ۸ میلی��ارد و ۴۰۳ میلی��ون دالر از چی��ن به 
ای��ران وارد شده که بیش از ۱۳درصد از سهم وزنی 
و ۲۴درصد از سهم ارزش��ی کل واردات ایران را در 
برمی گی��رد. پس از چین، ام��ارات متحده عربی نیز 
دومی��ن صادرکننده کاال به ایران است، به طوری که 
در ای��ن مدت کشور ایران، ۴میلیون و ۴۰۳ هزار تن 
کاال به ارزش ۵میلیارد و ۴۷۸ میلیون دالر از امارات 
وارد ک��رده است و به این ترتیب حدود ۱۵درصد از 
سهم وزنی و ارزش��ی واردات ایران مربوط به کشور 
ام��ارات است. در همین مدت ی��ک میلیون و ۲۰۲ 
هزار تن کاال به ارزش ۲میلیارد و ۷۸۵ میلیون دالر 
از جمهوری کره به ایران وارد شده که این میزان از 
واردات نیز ۴.۵ درصد از سهم وزنی و حدود ۸درصد 
از ارزش کل واردات ایران در این مدت است. ترکیه 
چهارمی��ن شریک تجاری ایران در امر واردات است، 
به این ترتیب ک��ه یک میلیون و ۳۲۴ هزار تن کاال 
به ارزش ۲میلیارد و ۱۹۲ میلیون دالر از این کشور 
به ایران وارد شده است. این کشور نیز ۴.۸۱ درصد 
از سهم وزن��ی و ۶.۲۷ درصد از ارزش واردات ایران 

را در بر می گیرد. 
پس از ترکیه، آلم��ان نیز از صادرکنندگان بزرگ 
کاال به ایران به شمار می رود. براساس آمار گمرک از 
تجارت خارجی ۱۰ ماهه ایران در سال جاری، ۸۴۳ 
هزار تن کاال به ارزش ی��ک میلیارد و ۹۶۲ میلیون 
دالر از آلم��ان به ایران وارد ش��ده که واردات از این 
کشور نیز ۳.۰۶ درصد از سهم وزنی و ۵.۶۱ درصد از 

ارزش واردات را به خود اختصاص می دهد. 

ربیعی اعالم کرد
ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال ۹۶ 

قطعی است 
وزی��ر کار می گوید: ت��ا آنجایی که می توانس��تیم 
یارانه ثروتمن��دان را حذف کردیم و تالش می کنیم 
نظ��ام شناسای��ی را تقوی��ت و دقت کنیم ت��ا یارانه 
نیازمندان حذف نشود. به گزارش ایسنا، علی ربیعی 
با ابراز تاسف از کس��انی ک��ه دولت را یارانه قطع کن 
می نامن��د، گفت: این عناوین ب��رای تأثیرگذاری در 
شب انتخابات منتشر می ش��ود، ولی متأسفانه اینها 
مل��ی فکر نمی کنن��د. وی از شناسای��ی ۱۰ میلیون 
خانوار دارای سوءتغذیه و توزیع بسته حمایت غذایی 
در شب عید خب��ر داد و گفت: یک مرحله از توزیع 
بس��ته غذایی با اعتب��ار ۲۰۰ میلیارد تومان در حال 
انجام است و بس��ته دیگر نزدیک ش��ب عید توزیع 
می ش��ود. ربیعی از افزایش ن��رخ مشارکت بانوان در 
اشتغال خبر داد و با اشاره به روند تغییرات جمعیت 
فعال و غیرفعال و نرخ مشارکت گفت: هم اکنون نرخ 
مشارکت نیروی کار به ۴۰.۴ رسیده و جمعیت فعال 
۲۶ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر است. به گفته وی عالوه 
ب��ر فارغ التحصیالن، ساالنه بی��ش از یک میلیون و 
۲۰۰ هزار نفر وارد ب��ازار کار شده اند. ربیعی با بیان 
اینک��ه طی سال ۱۳۹۴ بیش از ۷۰۰ هزار شغل و تا 
تابس��تان ۱۳۹۵ هم ۶۳۰ ه��زار شغل ایجاد کردیم، 
گفت: این آم��ار برابر دفترچه ه��ای تامین اجتماعی 
است ک��ه ذکر می کن��م. وزی��ر تعاون، ک��ار و رفاه 
اجتماع��ی افزود: در س��ال ۱۳۹۳ هم بیش از ۶۰۰ 
ه��زار شغل ایجاد کردی��م و در مجموع میزان ایجاد 
اشتغال در مقایس��ه با جمعیت فعال و غیرفعال قابل 

دفاع است. 
وی ب��ا اشاره به روند جمعیت فعال، شاغل و بیکار 
کش��ور در دهه اخیر گف��ت: در سال ۱۳۹۲جمعیت 
فع��ال ۲۳ میلیون و ۸۳۵ هزار نفر بوده که این رقم 
در تابس��تان امس��ال به ۲۶ میلیون و ۳۶۹ هزار نفر 
رسی��ده است. ربیعی با قطعی دانس��تن ایجاد ۷۰۰ 
هزار شغل ابراز امیدواری کرد در حوزهICTدر سال 
آینده ۱۲۰ هزار شغل به وجود آید و با ۱.۵ میلیارد 
دالری ک��ه از محل صندوق توسع��ه ملی اختصاص 
می یابد هدفگذاری یک میلیون شغل در سال محقق 
شود. ربیع��ی همچنین برنامه ه��ای سازمان فنی و 
حرفه ای کشور و طرح آموزش سیار و توانمند سازی 
نیروی کار را در راستای اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی دانست و گفت: امسال آموزش حدود ۲۸۰ 
هزار نفر را در روستاها هدفگذاری کردیم که تاکنون 
بیش از ۲۰۰ هزار نفر از آموزش ها بهره مند شده اند. 

 

براس��اس آماره��ای جهان��ی ارزش ب��ازار 
محص��والت شیرینی و شک��الت در منطقه 
خاورمیانه و آسیای میان��ه ۱۰ میلیارد دالر 
ب��رآورد ش��ده که سهم ای��ران از ای��ن بازار 
۵درص��د است و ب��ا توجه ب��ه ظرفیت های 
خال��ی این رق��م می تواند ت��ا ۲۰درصد نیز 
افزایش یاب��د. براساس آمارهای ارائه شده از 
سوی دبیر انجم��ن تولیدکنندگان شیرینی 
و شکالت، میزان تولی��د شکالت و شیرینی 
 در س��ال ۱۳۹۴ ح��دود ی��ک میلی��ون و

 ۵۹۶ ه��زا تن بوده است ک��ه از این میزان 
۲۴۰ ه��زار تن ب��ه ارزش ۵۹۸میلیون دالر 
صادر ش��د. این آمارها نش��ان می دهد سال 
گذشته تنها حدود ۱۳درصد محصول تولید 
ش��ده در کارخانه ه��ای صنعت��ی شکالت و 
شیرینی کش��ور صادر شده ان��د؛ سهمی که 
به نظر کارشناسان بسیار پایین تر از ظرفیت 
کش��ور است به ویژه در مقایس��ه ب��ا رقیبان 
اصل��ی این صنع��ت پرسود ک��ه ترکیه یکی 
از مهم ترین آنها محس��وب می شود. درسال 
۲۰۱۳ تنه��ا یکی از شرکت های تولید کننده 
شیرین��ی و شکالت کشور ترکی��ه سه برابر 
کل ص��ادرات ای��ران، شیرین��ی و شک��الت 
ب��ه ۱۱۰ کشور جه��ان صادر ک��رده است. 
سرمایه گذاری در صنعت شیرینی و شکالت 
کشور حدود ۱۵سال است که به طور جدی 
ش��روع شده، به طوری که در اواسط دهه ۸۰ 
تعداد کارخانه های تولید شیرینی و شکالت 
در کشور ب��ه یک باره بیش از سه برابر شد و 
تعداد اعضای انجمن تولید کنندگان شیرینی 
و شکالت کشور از ۹۵ شرکت به حدود ۳۰۰ 
شرک��ت فعال رسید. البت��ه بیشترین میزان 
سرمایه گذاری در ای��ن زمینه در شهر تبریز 
و استان آذربایجان شرقی انجام شد تا جایی 
که ای��ن شهر را به پایتخ��ت شکالت کشور 
تبدیل کرد. ۵۰درصد از بیسکویت و شکالت 
ایران در تبریز تولید می شود و بیش از ۸۵۰ 
واحد تولیدی شیرینی و شکالت در این شهر 
وج��ود دارد و محصوالت آنها به بیش از ۵۰ 
کشور جهان ص��ادر می شود. توج��ه به این 
نکت��ه ضروری است که ص��ادرات شیرینی و 
شکالت همواره مقام اول را در صنایع غذایی 
کشور ب��ه خود اختص��اص داده تا جایی که 
ساالنه حدود ۶۰۰میلی��ون دالر برای کشور 
ارزآوری ب��ه همراه دارد. همچنین طبق آمار 
میزان صادرات این محصول دو برابر صادرات 
خودرو و قالی دستب��اف ایرانی ارزیابی شده 
است. در سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵، ۴۷.۷ 
هزارتن انواع شکالت، شیرینی و بیس��کویت 
ب��ه ارزش ۱۱۵میلی��ون دالر ب��ه کشورهای 
دیگر صادر شده و نس��بت ب��ه سال گذشته 
از نظر ارزشی ۳درص��د و وزنی ۴.۴درصد با 
افزایش رشد صادرات روبه رو بوده است. آمار 
گمرک نش��ان می دهد که بخش عمده ای از 
شیرینی و شکالت های وارد شده به ایران از 
کش��ور ترکیه بوده است، ب��ه عبارت دیگر از 
مجموع ۹۷۰ تن شیرینی و شکالت وارداتی، 
بیش از ۴۰۰ ت��ن آن از ترکیه به ایران وارد 
شده است. در این بین کشورهای افغانستان 
و عراق از مهم ترین مقاصد صادراتی ایران در 

این حوزه محسوب می شوند. 

۶ میلیارد تومان  سرمایه اولیه مورد نیاز 
برای سرمایه گذاری

و  دانشگ��اه  م��درس  زعف��ری،  فره��اد 
کارشناس صنایع غذایی با بیان اینکه حدود 
۳۶۰ واحد تولیدی در صنعت شکالت ایران 
مشغول به کار هستند،  می گوید: مواد اولیه 
مورد استفاده در این صنعت کاکائو است که 
این ماده به صورت کامل از کشورهای دیگر 
وارد کشور می ش��ود. در حال حاضر حدود 
۱۰شرک��ت بزرگ دنیا به ص��ورت انحصاری 
روی تج��ارت کاکائو کار می کنند که عمده 
کاکائ��وی مصرفی ای��ران از کشور آفریقایی 
ساحل  عاج و از طریق واسطه ها وارد کشور 
می شود، به طوری که در سال گذشته میزان 
واردات این محص��ول به ۲۰هزار تن رسید. 
وی در تعری��ف شک��الت می گوید: شکالت 
درواق��ع تمام خوراکی ه��ای مشتق شده از 
کاکائ��و است که در حالت کل��ی از ترکیب 
شیر، شک��ر، کره کاکائو، پودر کاکائو و انواع 
مغزه��ا و عص��اره برخی میوه ه��ا به دست 
می آید ک��ه با تغییر در می��زان هر کدام از 
اج��زا مدل و م��زه شکالت تغیی��ر می کند. 
زعف��ری با انتق��اد از اینکه گفت��ه می شود 
شکالت های ایرانی ب��ه بازارهای اروپا صادر 
می ش��ود، کشوره��ای ارمنس��تان، سوریه، 
ازبکستان، قزاقستان، عراق و افغانستان را از 
عمده بازارهای صادراتی ایران معرفی کرده 
و می گوید: صادرات شکالت های ایرانی تنها 
به کشورهای همسایه اختصاص دارد، در این 
بین حتی صادراتی به کشور امارات صورت 
نمی گیرد زی��را این کشور مهد شکالت های 
سوییسی و فرانس��وی است. این کارشناس 
صنای��ع غذایی با اش��اره به می��زان فضای 
مورد نیاز ب��رای تاسی��س و راه اندازی یک 
کارخانه شکالت سازی،  اضافه می کند: برای 

راه اندازی یک واحد تولیدی شکالت به یک 
زمی��ن ۲ الی ۳ هزار مت��ری نیاز است. اخذ 
مجوز برای راه اندازی چنین کس��ب و کاری 
توس��ط وزارت صنایع اعط��ا می شود ضمن 
اینکه تس��هیالت بسیار خوبی نیز در اختیار 
تولیدکنندگ��ان ق��رار داده می شود. در کل 
شما به ۶ میلی��ارد تومان سرمایه اولیه نیاز 
خواهی��د داش��ت. وی در رابطه با تجهیزات 
و ماشین آالت مورد استفاده در این صنعت 
می گوی��د: خوشبختانه ماشی��ن آالت ایرانی 
پیشرفت های بس��یار خوب��ی در این زمینه 
داشتن��د ت��ا جایی ک��ه شم��ا می توانید با 
خی��ال راحت از خط تولی��د ایرانی استفاده 
کنید. قیمت این دستگاه ها بس��ته به میزان 
ظرفیت تولید و همچنین تعداد محصوالت 
تولیدی یک دستگاه متفاوت است. اگر قصد 
دارید از خط تولیدی دیگری استفاده کنید 
می توانید این ماشی��ن آالت را از کشورهای 
اروپای��ی وارد کنی��د اما بای��د توجه داشته 
باشید ک��ه دستگاه ه��ای اروپایی ۶۰درصد 
گران ت��ر از دستگاه ه��ای تولید داخل است. 
برای این ک��ار شما به تجهی��زات مختلفی 
مثل تجهیزات پخت،  انبار،  دستگاه دپوزیت 
و بس��ته بندی شک��الت نیاز داری��د. وی در 
رابط��ه با تعداد نیروی انس��انی م��ورد نیاز 
می گوید: اگر بخواهی��د در ابعاد کارخانه ای 
مثل کارخانه شونیز کار کنید به ۱۲۰۰ نفر 

پرسنل نیاز خواهید داشت. 

دغدغه های تولیدکنندگان چیست؟ 
جعف��ر داوودی مه��ر، مدیرعام��ل صنایع 
غذایی داوودی با بیان اینکه نبود نقدینگی، 
سرمایه در گ��ردش و رکود حاکم بر جامعه 
از مشک��الت اصل��ی تولیدکنندگان شکالت 
در ایران محس��وب می شود بر لزوم حمایت 

دولت از این صنعت تاکید کرده و می گوید: 
هزینه ه��ای تولی��د در ای��ن صنعت بس��یار 
باالست و تبعا با ب��اال رفتن قیمت ها قدرت 
رقاب��ت ما ب��ا برندهای خارج��ی موجود در 
سط��ح کشور کاهش می یابد و از آنجایی که 
بخش عمده ای از ای��ن محصوالت به صورت 
قاچاق وارد کشور می ش��ود این محصوالت 
قاچ��اق ب��ه ط��ور سیس��تماتیک جایگزین 
مص��رف کاالهای تولی��د داخ��ل می شوند. 
متاسفانه فرهنگ م��ردم ایران یک فرهنگ 
خارجی پس��ند اس��ت. بس��یاری از تولیدات 
ایران��ی کیفیت های باالیی دارن��د اما مردم 
حاضر هستند با صرف مبالغ بیشتر به خرید 
شکالت ه��ای خارجی اقدام کنن��د. در این 
راستا باید یادآور شد که فروش شکالت های 
خارجی در فروشگاه های زنجیره ای به ترویج 
فرهن��گ مص��رف کاالهای خارج��ی دامن 
می زن��د. وی  اضافه می کن��د: موضوع دیگر 
حاشیه سود فروش شکالت هاست. قطعا این 
حاشیه سود برای شکالت های ایرانی محدود 
و برای شکالت های خارجی بسیار باالست و 
همین امر سبب می شود شاهد شبکه توزیع 
بزرگ شکالت های خارجی در فروشگاه های 
سراسر کشور باشیم. مسئله دیگری که باید 
به آن اشاره شود منقضی شدن زمان مصرف 
بعضی از شکالت های خارجی و قاچاق است. 
دی��ده شده ک��ه فروشندگان ب��ا دستکاری 
کردن تاری��خ مصرف چنی��ن شکالت هایی 
به ف��روش دوباره آنها اق��دام می کنند. نبود 
یک نظارت دقی��ق بر این موارد از مشکالت 
عمده این صنعت محسوب می شود. داوودی 
مه��ر می افزاید: صنع��ت شیرینی و شکالت 
کش��ور جایگ��اه و کیفی��ت بس��یار مطلوبی 
دارد ت��ا جایی ک��ه بس��یاری از محصوالت 
تولی��دی کش��ور ب��ه ص��ادرات اختص��اص 

می یاب��د. شکالت های تولید داخلی می تواند 
پاسخگوی کامل نیاز بازار باشد اما متاسفانه 
وج��ود شکالت های خارجی با بس��ته بندی 
فریبنده خریدار را به سمت خود می کشاند. 
این تولیدکننده با بیان اینکه سرمایه گذاری 
در صنعت تولید شیرینی و شکالت بس��یار 
پ��ر س��ود و زود ب��ازده خواهد ب��ود،  ادامه 
می دهد: برای سرمایه گذاری در این صنعت 
به حداقل ۵میلیارد تومان سرمایه اولیه نیاز 
خواهی��د داشت و از آنجا که مصرف کیک و 
بیسکویت درکشور ما بس��یار باالست قطعا 
سرمایه گذاری در این صنعت به ثمر خواهد 

نشست. 

آذربایجان شرقی،  قطب شکالت کشور
صنع��ت شیرین��ی و شک��الت نیم��ی از 
صادرات صنایع غذایی را به خود اختصاص 
استان ه��ای  می��ان  ای��ن  در  اس��ت.  داده 
آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، خراسان 
و تهران جزو بهترین تولیدکنندگان شیرینی 
و شکالت صنعتی محسوب می شوند. سهم 
آذربایجان شرق��ی از ۶۰ درص��د ص��ادرات 
شکالت و شیرینی ای��ران باعث شده تبریز 
به عن��وان قطب این صنعت حرف اول تولید 
را بزن��د. هم اکن��ون ۸۵۰ واح��د ب��زرگ و 
کوچک صنای��ع غذایی، شیرینی، شکالت و 
آشامیدنی در این استان مشغول به فعالیت 
هس��تند،  به طوری ک��ه بی��ش از ۵۰درصد 
شیرینی و شکالت کش��ور شامل ۶۰۰ نوع 
محصول متنوع در استان آذربایجان شرقی 
تولید می ش��ود و در این می��ان ۵۲ درصد 
شک��الت، ۴۰درصد بیس��کویت، ۴۳درصد 
ویفر، ۴۶درص��د تافی و ۳۸ درصد آب نبات 

کشور محصول تولیدی این استان است. 

آمار و ارقام بازار جهانی و سهم مصرف 
سرانه کشورها

تولیدکنندگان برتر این صنعت در جهان 
کشورهای آمریک��ا، سوییس، ایتالیا، آلمان، 
ترکیه، هلن��د، آرژانتین و بلژیک هس��تند. 
کش��ور بلژیک که پایتخ��ت شکالت جهان 
و یک��ی از بزرگ تری��ن صادرکنندگان این 
محص��ول به شم��ار می آی��د از راه صادرات 
شک��الت ارزآوری بس��یاری داشت��ه است. 
ساالن��ه مصرف شک��الت برای ه��ر فرد در 
این کش��ور بی��ش از ۱۱ کیلوگرم است در 
حالی که مصرف شیرینی و شکالت درایران 
ی��ک پنجم دنیا و مص��رف سرانه آن حدود 
دو کیلوگ��رم تخمین زده ش��ده است. این 
رق��م برای کشورهای اروپایی حدود ۹تا ۱۰ 
کیلوگرم است. طبیعی است چنین مصارف 
باالی��ی زمین��ه افزایش تولی��د و به تبع آن 
صادرات را فراه��م می کند. مصرف شکالت 
در ای��ران بیشت��ر منوط ب��ه مناسبت های 
مختل��ف است گرچه ای��ن دیدگاه تا حدی 
در حال تغییر است ام��ا آمار سرانه مصرف 
به خوبی می تواند نشانگر این موضوع باشد. 
صنع��ت شیرینی و شکالت ای��ران براساس 
آمارهای رسم��ی چهارمی��ن ارزش افزوده 
را در بی��ن صنای��ع غذایی کش��ور داشته و 
توانس��ته زمینه اشتغ��ال بیش از ۳۰۰ هزار 
نفر را به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم در 

کشور فراهم کند.

اخبار بازار

دو شنبه
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برای راه اندازی یک کارخانه شکالت س�ازی به ۶میلیارد 
تومان س�رمایه اولیه نیاز اس�ت که از این میزان بخش�ی 
صرف اجاره یک فضای 2 الی 3هزار متری و بخش�ی برای 
خرید تجهیزات و مواد اولیه اس�تفاده می شود. مواد اولیه 
اصلی کارخانه های شکالت س�ازی کاکائو اس�ت که به طور 
کامل از کشور ساحل عاج و توسط واسطه ها به کشور وارد 
می شود. در رابطه با تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده 

در ای�ن صنع�ت کافی اس�ت بدانید که قیمت دس�تگاه ها 
بسته به میزان ظرفیت تولید و همچنین تعداد محصوالت 
تولی�دی یک دس�تگاه متغیر اس�ت. ضمن اینک�ه در این 
راس�تا می توانید هم از خ�ط تولید ماش�ین آالت ایرانی و 
هم کش�ورهای اروپایی استفاده کنید. اعطای مجوز نیز در 
این حوزه همانند تمامی صنایع دیگر توسط وزارت صنایع 

صورت می گیرد. 

جدول آمار واردات صنعت شیرینی و شکالت طی سال های 138۹- 1385 
ارزش  )میلیون دالر( میزان )هزار تن(  سال   ردیف  

۲۸   ۱۲   ۱۳۸۵   ۱
۵۴   ۲۲   ۱۳۸۶   ۲
۴۱   ۷/۱۹   ۱۳۸۷   ۳
۵۰   ۸/۱۹   ۱۳۸۸   ۴
۶۲   ۴/۲۷   ۱۳۸۹   ۵

منبع: وزارت صنعت،معدن وتجارت 

جدول آمار صادرات صنعت شیرینی و شکالت طی سال های 138۹- 1385
ارزش  )میلیون دالر( میزان )هزار تن(  سال   ردیف  

۲۳۰   ۱۹۲   ۱۳۸۵   ۱
۲۵۷   ۲۲۶   ۱۳۸۶   ۲
۲۶۸   ۱۴۱   ۱۳۸۷   ۳
۴۸۶   ۲۰۰   ۱۳۸۸   ۴
۵۲۰   ۲۱۱   ۱۳۸۹   ۵



سهیال وکیلی

بنا بر اعالم مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس 
به دلیل برودت هوا و نیاز بخش خانگی به س�وخت 
گاز، گاز پتروش�یمی پردی�س قطع و تولی�د اوره و 
آمونیاک این پتروش�یمی نیز صفر ش�د؛ خبری که 
طی هفته گذشته در محافل خبری پیرامون قطع گاز 
برخی مجتمع های پتروشیمی نظیر پتروشیمی های 

فن�اوران، زاگرس و کرمانش�اه نیز وجود داش�ت. از 
نظر کارشناسان با توجه به ضرورت حفظ رفاه مردم 
و توج�ه به تامین گاز مصرف�ی خانوارها معموال طی 
فصول س�رد سال ش�رکت گاز ایران با کاهش فشار 
گاز مصرف�ی برخی مجتمع های پتروش�یمی یا قطع 
گاز درصدد تامین مایحتاج خانوارهای نیازمند مصرف 
س�وخت برمی آید؛ چیزی که از نظر کارشناس�ان از 
اولوی�ت برخوردار اس�ت. در کنار ای�ن مهم برخی 

کارشناسان در این خصوص بر این باورند که با توجه 
به هزینه ها و تبعات احتمالی که قطع گاز مصرفی این 
مجتمع ها در پی دارد می توان از راهکارهای اجرایی 
دیگری نظیر اصالح شیوه های مصرف سوخت تا اقناع 
مردم در راس�تای مصرف بهینه از سوخت یا اصالح 
ساخت ساختمان ها تا شیوه استفاده از سوخت شد تا 
در کنار مصرف انرژی در فصل سرد سال مجتمع های 
پتروشیمی نیز دچار بیکاری یا رکود در تولید نشوند.

دوشنبه
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اصالح الگوی مصرف را جدی 
نگرفتیم

درخص��وص قطع گاز برخی مناطق کش��ور نظیر 
مجتمع های پتروشیمی پردیس و همچنین قطعی 
تولید اوره و آمونیاک این مجتمع پتروشیمی یا حتی 
قطع ش��دن گاز پتروشیمی های فناوران، زاگرس و 
کرمانشاه باید گفت قطع گاز یک بحث موقت است 
و بیش��تر براساس قراردادی بین شرکت گاز و همه 
تولیدکنندگان صورت می گیرد و این فقط در حوزه 
پتروش��یمی نیس��ت، بلکه در اکثر موارد این مهم 
وج��ود دارد و از آنجایی که پتروش��یمی ها مصرف 
گاز باالیی دارند به س��وژه تبدیل می ش��وند. درسه 
ماهه چهارم س��ال طبق طرحی بین شرکت گاز و 
مجتمع های پتروشیمی توافق می شود که به همین 
بحث نیاز خانگی و رفاه جامعه مربوط است؛ در هر 
صورت موضوعات اجتماعی در کشور ما تحت تاثیر 
رضایتمندی جامعه است و اگر رضایتمندی جامعه 
فراهم نباشد قاعدتا این مشکالت پیش خواهد آمد. 
از س��ویی دیگر باید یادآور ش��د که مقام معظم 
رهبری در س��ال 1388 بر اص��الح الگوی مصرف 
باره��ا تاکید و عنوان کردن��د که باید اصالح الگوی 
مصرف داش��ته باش��یم، این در حالی بود که دولت 
وق��ت ب��ه بهانه بحث بهینه س��ازی مص��رف انرژی 
و اص��الح الگ��وی مصرف به هدفمن��دی یارانه ها و 
پرداخت مس��تقیم یارانه به م��ردم پرداخت که کار 
بسیار غلطی بود و از نظر همه اقتصاددان های دنیا 
یک فاجعه اقتصادی محس��وب می ش��د کما آنکه 
همچنان این اش��تباه ادامه دارد و از این رو عنوان 
می کنم ک��ه اگر بودجه هنگف��ت بحث هدفمندی 
یارانه ها درس��ت مدیریت می ش��د و در تمام منازل 
مس��کونی کش��ور 30 تا 35درصد اصالح س��اختار 
ان��رژی صورت گرفته بود ما اکنون با کمبود گاز در 
هیچ حوزه ای مواجه نمی شدیم و صنایع پتروشیمی 
در فصل زمس��تان بدون هی��چ دغدغه ای به کارش 

ادامه می داد، پس از ماست که بر ماست. 
 آن روزی ک��ه هزینه ه��ای هدفمن��دی یارانه ها 
ب��دون هیچ مدیریتی به حس��اب صاحب��ان خانوار 
واریز می ش��د و آن��ان نیز این پول ه��ا را در هزینه 
ع��ادی زندگ��ی مص��رف می کردن��د و از مدیریت 
خبری نبود، امروز باید تبعات این امر را در کش��ور 
داش��ته باش��یم. لذا اگر قرار است از قطعی خوراک 
گاز پتروش��یمی ها در کش��ور جلوگیری شود الزم 
اس��ت س��رمایه گذاری مجدد صورت بگی��رد. باید 
یادآور ش��د که  مجتمع های پتروشیمی درآمدهای 
بی حدوحصری دارند و لذا پتروش��یمی ها می توانند 
در حوزه بهینه سازی انرژی، تحقیق کنند. پس آنان 
نیز در راستای بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی 
بای��د تعداد س��اختمان ها را به عن��وان نکات هدف 

خودشان در نظر بگیرند. 
آنان باید درص��دد انجام تحقیقاتی در راس��تای 
ارتقای س��طح کیفی مصرف انرژی در ساختمان ها 
باش��ند و در ازای آن نی��ز از وزارت نفت س��همیه 
بگیرن��د ک��ه این مهم نی��ز قابل تعریف اس��ت، به 
عبارتی مجتمع های پتروش��یمی در این گونه موارد 
می توانن��د به عنوان ی��ک س��رمایه گذار در کاهش 
مصرف سوخت و انرژی در ساختمان های مسکونی 
س��رمایه گذاری کنند که قانون نی��ز که به آنها این 
اجازه را داده است )ماده 12 قانون رفع موانع تولید 

رقابت پذیر( ناظر بر این مطلب است. 
در این قانون تحت این عنوان، هم به بهینه سازی 
مصرف ان��رژی کمک��ی بکنند و هم براس��اس آن 
درب��اره کاهندگی که در میزان مصرف گاز یا انرژی 
داش��ته اند به وزارت نفت و شرکت گاز تحکم کنند 
ک��ه ح��ق ندارید س��همیه ما را کم کنی��د. من آن 
س��همی را که در س��ال باید به واسطه رفاه جامعه 
بعدا مصرف می شد، آن میزان از کاهندگی را ایجاد 

کردم. 
اگ��ر گاز مجتمع ه��ای  نی��ز   درح��ال حاض��ر 
پتروشیمی ها قطع می ش��ود بیشتر به  دلیل فراهم 
کردن رف��اه اجتماع��ی و رضایتمن��دی اجتماعی 
اس��ت که از اولویت باالیی برخوردار است و چه بسا 
مهم ترین دلیل آن نیز نزدیکی به انتخابات باش��د. 
باید متذکر ش��د که در فصل س��رد س��ال قطعا با 
کمب��ود گاز مواجه می ش��ویم، از ای��ن رو این مهم 
باعث می شود تا به شبکه گازرسانی فشار بیشتری 
وارد بش��ود؛ ش��اید ما دارنده نخس��تین منابع گاز 
جهان باش��یم ولی در ظرفیت تولید و توزیع پمپاژ 
گاز محدودیت های داری��م، بنابراین قابلیت تامین 
خوراک پتروشیمی را نداریم لذا پتروشیمی مجبور 
اس��ت چند مدتی بیکار بماند.باید خاطرنشان کرد 
آن ان��دازه که نیروگاه های م��ا گاز مصرف می کنند 
پتروش��یمی ها به آن میزان مص��رف گاز ندارند، از 
س��وی دیگر اگر به دنبال اصالح س��اختار هستیم 
قب��ل از هر چیزی بای��د به دنبال اصالح س��اختار 
نیروگاه های مان باش��یم و این در حالی اس��ت که 
در شرایط فعلی راندمان نیروگاه های ما پایین است 
و تکنول��وژی کاربردی در ش��بکه های توزیع عقب 

افتاده و نیازمند اصالح است. 
این امر طبیعی اس��ت که اگر کارخانه ای ورودی 
م��واد اولیه نداش��ته باش��د خروج��ی محصول نیز 
نخواهد داش��ت پس در نهایت چیزی برای فروش 

باقی نمی ماند، لذا باعث خسران می شود. 
هزینه های مالیات، س��ود بانک، ح��ق و حقوقی 
تامین اجتماعی متوقف نخواهد شد بنابرین شرکت 
گاز نیز نس��بت به قطعی گاز اق��دام می کند، حال 
آنکه تمامی هزینه ها به قوت خود باقی است و این 
هزینه ها به مجتمع های پتروش��یمی و تولید کننده 
تحمی��ل خواهد ش��د. از ای��ن رو پتروش��یمی نیز 
مجب��ور اس��ت ای��ن هزینه ه��ا را در محاس��بات 
هزینه های س��االنه خود پیش بین��ی کرده و مجبور 
به افزایش قیمت تولید باش��د که افزایش هر گونه 
قیمت در م��اده نهایی یا محصول به کاهش قدرت 

رقابت پذیری در منطقه منجر خواهد شد.  

گاز تعدادی از پتروشیمی ها هم قطع شد
پتروشیمی ها قربانی گاز خانگی

در پ��ی برودت هوا و کمب��ود گاز برای تامین مصارف 
خانگی، ش��رکت ملی گاز ایران به قطع گاز تعدادی 
از مجتمع های پتروشیمی روی آورده است.به گزارش 
نکونیوز، کمبود گاز طبیعی به دلیل قطع گاز وارداتی از 
ترکمنس��تان و قطع گاز فاز 1۹ به دلیل آسیب دیدن 
خط لوله دریایی، وقتی با برودت شدید هوا در روزهای 
اخیر همراه ش��د، مشکالت جدیدی برای شرکت ملی 
گاز در تامین نیاز مشترکان ایجاد کرده است. مدیرعامل 
شرکت ملی گاز، خود به منطقه ای که کمبود گاز در آنجا 
جدی است – شمال و شمال شرقی ایران – سفر کرده 
تا به وعده خود مبن��ی بر جلوگیری از قطع گاز عمل 
کند. برای نیل به این هدف، گاز نیروگاه ها و جایگاه های 
سی ان جی شمال کشور قطع شده تا کمبود گاز در حوزه 
خانگی ایجاد نش��ود. اما افزایش ب��رودت هوا و نزدیک 
شدن یک جبهه سرد دیگر که طی روزهای آینده وارد 
کش��ور می شود، خطر را بیش��تر کرده است. به همین 
دلیل شرکت ملی گاز، اکنون به قطع گاز مجتمع های 
پتروش��یمی که از خوراک گاز استفاده می کنند روی 
آورده است. در این راستا، گاز مجتمع های پتروشیمی 
خراس��ان و پردیس قطع ش��ده و در تامین گاز برخی 
پتروشیمی های منطقه عس��لویه از جمله پتروشیمی 
جم نیز محدودیت هایی ایجاد ش��ده است.مدیرعامل 
ش��رکت گاز خراس��ان  ش��مالی می گوید: هم اکنون 
2۶0 هزار متر مکعب گاز به پتروش��یمی خراس��ان 
فق��ط به منظور گرمایش محیط گاز داده ش��ده، اما 
روند تولید متوقف اس��ت.در همی��ن رابطه فارس با 
یک منبع آگاه در این پتروشیمی گفت و گو کرده و با 
ابراز ناراحتی از قطع گاز پتروش��یمی خراسان گفته 
است: اگر این روند ادامه پیدا کند قطعا شرکت دچار 
ضررهای هنگفت خواهد ش��د که عواقبش دامنگیر 
اقتصاد کش��ور می ش��ود. وی ادامه داد: توقف تولید 
در مجتمع پتروش��یمی خراس��ان هزینه استهالک را 
ب��اال می برد که خس��ارت هایی را برای س��هامداران 
ای��ن مجتمع به بار خواهد آورد.پیش��تر مدیر روابط 
عمومی مجتمع پتروش��یمی خراس��ان نیز گفته بود 
که قطع گاز پتروش��یمی خراسان موجب باال رفتن 
اس��تهالک این مجتمع می شود. صفاری تصریح کرد: 
میزان استهالک دس��تگاه های این مجتمع زمانی که 
به ص��ورت مداوم در حال کار کردن هس��تند، بس��یار 
کمتر از زمانی است که به صورت مداوم از چرخه تولید 
خارج و دوباره وارد مدار می شوند. از سوی دیگر، قطع 
گاز این مجتمع چیزی ج��ز کاهش تولید محصوالت 
صادرات محور را به ارمغان نخواهد آورد. میزان تولید 
مجتمع پتروشیمی خراس��ان، آمونیاک )1000 تن 
در روز(، ک��ود اوره )1500 ت��ن در روز( و مالمی��ن 
)۶0 تن در روز( اس��ت. همزمان با قطع خوراک گاز 
پتروشیمی خراسان، مدیرعامل پتروشیمی پردیس 
نی��ز از کاه��ش تولید ای��ن واحد پتروش��یمیایی به 
دلیل قطع خ��وراک گاز خب��ر داد. بهمن زمانی در 
نام��ه ای خطاب به اداره نظارت بر ناش��ران بورس از 
قط��ع تولید واحده��ای اروه و آمونیاک این مجتمع 
از تاری��خ 1۴ بهمن م��اه ب��ه دلی��ل قط��ع خوراک 
گاز ای��ن واح��د خبر داده اس��ت.در مت��ن این نامه 
خط��اب ب��ه رئی��س اداره نظارت بر ناش��ران بورس 
 که در تاریخ 1۶بهمن ماه ثبت ش��ده، آمده اس��ت:
احتراما به اس��تحضار می رس��اند به دلیل برودت هوا، 
افت شدید فش��ار گاز و بنا به دستور شرکت ملی گاز 
ایران مبن��ی بر کاهش مص��رف گاز طبیعی، ظرفیت 
واحده��ای تولیدی تمام فازهای این ش��رکت از مورخ 
۹5/11/1۴محدود و به حداقل ظرفیت تولید رس��یده 
اس��ت. این گزارش حاکی است در پی تشدید و قطع 
خ��وراک گاز توس��ط ش��رکت ملی گاز ای��ران تمام 
واحدها از تاریخ ش��نبه ۹5/11/1۶ از مدار تولید خارج 
و تولید اوره و آمونیاک از دو فاز این پتروش��یمی به 
طور 100درصد قطع شده است. ظرفیت پتروشیمی 
پردی��س، س���االنه مجموع��ا ح��دود 2,150,000 
ت��ن اوره )کودش��یمیایی( عمدت��ا قاب��ل ص��ادرات 
و1,3۶0,000 تن آمونیاک اس��ت ک��ه از این میزان 
آمونیاک، ح��دود150,000 تن مازاد بر نیاز خطوط 
تولی��د اوره ب��وده و جهت فروش و ص��ادرات عرضه 
می گردد.همچنین حس��ین میرافضل��ی، مدیرعامل 
پتروش��یمی جم با اش��اره به قطع گاز مجتمع های 
پتروش��یمی عس��لویه اظهار کرد: ای��ن قطع گاز در 
منطقه وی��ژه پارس جنوبی به جز اینکه خس��اراتی 
به ش��رکت های منطقه وارد می کن��د دارای عوارض 
زیس��ت محیطی نیز اس��ت چرا که همچ��ون حادثه 
پتروشیمی مبین که مجتمع های پتروشیمی عسلویه 
از س��رویس خارج ش��دند و آلودگی شدیدی جهت 
پرج گازهای موجود شبکه در پی داشت. اکنون نیز با 
قطع گاز اتان مجتمع ها از سرویس خارج می شوند و 
فعالی��ت فلرهای منطقه برای خروج گازهای موجود 
در لوله ها افزایش می یابد و بار دیگر آلودگی شدیدی 
در منطق��ه ایجاد خواه��د کرد که آس��یب فراوانی 
به محیط زیس��ت عس��لویه وارد می کند. از س��وی 
دیگر، این آلودگی زیس��ت محیطی عوارض اجتماعی 
 زیانب��اری در می��ان م��ردم منطقه خواهد داش��ت.
او به نکته ای درباره قطع گاز مجتمع های پتروش��یمی 
زیرمجموع��ه صن��دوق بازنشس��تگی اش��اره می کند 
ک��ه کمتر م��ورد توجه ق��رار گرفته اس��ت: با ایجاد 
توق��ف در تولید ش��رکت های پتروش��یمی که اکنون 
ح��دود ۹0درص��د آنه��ا متعل��ق ب��ه صندوق ه��ای 
بازنشس��تگی اس��ت ب��ه تب��ع آن تامین مس��تمری 
 بازنشس��تگان کشور نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
هرچن��د تامین گاز مورد نیاز ب��رای مصارف خانگی 
در حال حاضر از اولویت اصلی برخوردار اس��ت، اما 
زیان های مادی مجتمع های پتروش��یمی از قطع گاز 
به حدی باالس��ت که نمی توان از کنار آن با بی تفاوتی 
عبور کرد. اکنون اولویت اصلی تامین گاز برای مصارف 
خانگی اس��ت، اما اگر برنامه ریزی جدی برای تکمیل 
خ��ط لوله گاز نکا در یک س��ال اخیر وجود داش��ت و 
ذخیره س��ازی گاز در تاسیس��اتی ک��ه ب��ا هزینه های 
فراوان ایجاد ش��ده جدی تر گرفته می ش��د، اکنون برای 
تامین مصارف خانگ��ی، نیازی به قط��ع گاز نیروگاه ها 
و پتروش��یمی ها و جایگاه ه��ای س��ی ان جی و حتی 

کاهش صادرات به ترکیه وجود نداشت. 

آزموده صاحب نظران از دالیل قطع گاز برخی مجتمع های پتروشیمی می گویند دیدگاه

جان انسان ها مهم تر است 
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آرش نجفی
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران

 علی فراهانی، دبیر کمیس��یون انرژی، 
صنای��ع پاالیش��ی و پتروش��یمی ات��اق 
بازرگان��ی ای��ران اس��ت. او درخص��وص 
قط��ع گاز مجتمع ه��ای پتروش��یمی بر 
این باور است که می توان با صرفه جویی 
در مصرف گاز مصرف��ی منازل و اجرای 
کامل طرح بهینه س��ازی مصرف سوخت 
و انرژی در کش��ور از جمله کاهش پیک 
مصرف انرژی در کشور از قطع مکرر گاز 
در برخی مجتمع های پتروش��یمی کشور 
جلوگیری ک��رد و مانع ضرر و زیان های 

مالی به این بخش ش��د. 
 نظر شما به عنوان فعال بخش خصوصی 
و صاحبنظر درکمیس�یون انرژی اتاق 
بازرگانی ایران پیرامون قطع گاز برخی 
مجتمع های پتروشیمی در فصل سرد 
س�ال چیس�ت؟ آیا ای�ن کار می تواند 
تبعات اقتصادی نیز برای کشور در پی 

داشته باشد یا خیر؟ 
در م��اده 25 قان��ون بهب��ود مس��تمر 
مه��م  ای��ن  ب��ه  صراحت��ا  کس��ب و کار 
اش��اره ش��ده اس��ت وقت��ی ش��رکتی با 
توزیع کنن��دگان انرژی چ��ون برق، گاز، 
آب، تلفن ق��رارداد می بن��دد اگر زمانی 
دول��ت بدون اخطار نس��بت به قطع گاز 
آنه��ا اقدام کن��د دولت ملزم اس��ت که 
هزینه ه��ای خس��ارت های واردش��ده به 
این شرکت ها یا اش��خاص و خانوارها را 
پرداخت کند. از سوی دیگر در ماده 25 
تمامی شرایط قطع خدمات شرکت های 
توزی��ع ب��رق،گاز و خدم��ات مخاب��رات 
پیش بینی ش��ده است ولی متاسفانه این 

موارد اجرا نمی ش��ود. 
ب��ه عبارت��ی در ای��ن آیین نام��ه این 
قوانین نیز لحاظ ش��ده اس��ت. از سوی 
دیگر در چند س��ال گذش��ته نیز شاهد 
بودی��م که گاز ترکمنس��تان قطع ش��د. 
آن زمان نیز ما بیش��تر به دنبال اجرایی 
کردن این ماده از قانون بهبود مس��تمر 
فض��ای کس��ب و کار بودی��م ت��ا بتوانیم 
جریمه ناش��ی از قط��ع گاز بدون اخطار 

را دریاف��ت کنی��م. 
صرفه جوی�ی  ض�رورت  ب�ه  برخ�ی   
در مص�رف ان�رژی بی�ن مردم اش�اره 
دارن�د و معتقد هس�تند ک�ه می توان 
با فرهنگ س�ازی بین مردم از ش�دت 
مص�رف ان�رژی در فصل س�رد س�ال 
کاس�ت و مانع قطع گاز منابع درآمدزا 
برای کش�ور شد. آیا ش�ما موافق این 
مهم هستید؟ فکر می کنید این درصد 
اندک از صرفه جویی می تواند نقش�ی 
در ممانع�ت از قطع�ی گاز مجتمع های 

مصرف کننده گاز داشته باشد؟ 
بله مواف��ق این مهم هس��تم و بر این 
ب��اور نیز هس��تم که ب��رای جلوگیری از 
قطع ش��دن گاز مجتمع های پتروشیمی 
و ممانع��ت از متض��رر ش��دن این بخش 
از س��ازمان ها می توان با فرهنگ س��ازی 
درس��ت بین مردم در راس��تای استفاده 
مناس��ب از انرژی در من��ازل و مصارف 
ش��خصی افراد بود و از درصد قابل توجه 
قطع��ی گاز به دلیل مص��ارف خانگی نیز 

جلوگی��ری ک��رد. 
قبی��ل  ای��ن  ش��د  ی��ادآور  بای��د 
می توان��د  100درص��د  صرفه جویی ه��ا 
ش��ما  حت��ی  باش��د،  تاثیرگ��ذار 
 می توانی��د یک آم��ار دم دس��تی از بین

 ۶00,000 موتورخان��ه س��اختمان های 
تجاری، اداری و دولتی و مسکونی تهیه و 
 بهینه سازی مصرف آن را محاسبه کنید.
10مترمکع��ب  ب��رای   ۶00,000  
 مص��رف کمتر ق��رار داده ش��ود، تقریبا

 ۶00,0000 مترمکع��ب مق��دار مصرف 
گاز پایی��ن می آی��د و مس��لما از مصرف 
گازی ک��ه ب��ه خاطر آن پتروش��یمی را 
قط��ع کردند نی��ز  کمتر خواهد ش��د و 

بیش��تر از آن نخواهد بود. 
از این روی ش�ما مصرف بهینه سوخت 
و حتی صرفه جویی درمصرف سوخت 

منازل را پیشنهاد می کنید؟  
این روی عنوان می کنم  از  100درصد. 
ک��ه م��ا می توانی��م ب��ا پی��روی از پیک 
مص��رف برخ��ی مصرف کنن��دگان ب��اال 
نانوایی ه��ا و ش��رکت های دیگر،  نظی��ر 
بهینه س��ازی در مصرف سوخت و انرژی 
داش��ته باش��یم و به راحتی از طریق این 
بخ��ش از مصرف کنن��دگان پیک مصرف 
گاز را کنترل کنیم و از قطع شدن مکرر 
گاز وآس��یب مالی به برخی شرکت ها نیز 

جلوگی��ری کنی��م. 
آی�ا در طول 10س�ال گذش�ته چنین 

تجربیاتی داشته ایم؟  
خس��ارت  آنه��ا  مهم تری��ن  یک��ی از   
ب��رای   8۶ س��ال  در  ترکمنس��تان  گاز 
ایران بود. در س��ال 8۶ مق��داری گاز از 
کش��ور ترکمنس��تان وارد می کردیم که 
دچ��ار قطعی ناگهانی ش��د و یک س��ری 
ضربه های��ی نی��ز ب��ه صنای��ع کوچک و 
من��ازل مس��کونی وارد ش��د ک��ه تلفات 

جانی و مالی نیز در پی داش��ت. 
 ام�ا در ط�ول م�اه گذش�ته نی�ز گاز 

ترکمنستان مجددا دچار قطعی شد؟ 
 بله! اما گاز ایران قطع نش��د از سوی 
دیگ��ر اگر فش��ار مصرف��ی گاز از داخل 
بیش��تر ش��ود مس��لما با توجه به اینکه 
واردات گازکمتر ش��ده است درشهرهای 
عالوه  شد.  خواهیم  شمالی دچارمش��کل 
بر آنکه م��ا می توانیم از  ماده 12 قانون 
رفع موانع تولی��د رقابت پذیر نیز در این 

راس��تا   اس��تفاده کنیم. 
دراین م��اده توضیحاتی پیرامون بهینه 
ک��ردن مصرف نیز ذک��ر و از نظر قانونی 
ب��رای مص��رف بهینه و کاه��ش مصرف 
ب��ه س��رمایه گذاران طرح های تش��ویقی 
نیز معرفی ش��ده اس��ت. اما مس��ئوالن 
به س��نگ اندازی هایی  ب��ا توجه  دولتی 
ک��ه در این مس��یر انجام ش��ده اس��ت 
نتوانس��ته اند  را  آن  کام��ل  به ص��ورت 
اجرای��ی کنند و م��ا نیز نتوانس��تیم از 
این ظرفیت بهینه س��ازی انرژی که در 
کش��ور داریم با توجه ب��ه این خدمات 
گس��ترده اس��تفاده مطلوب را داش��ته 
باش��یم و در مواق��ع پی��ک مص��رف به 

مش��کل برمی خوریم.  

نرسی قربان، کارش��ناس انرژی است. 
او در خص��وص قطع گاز در مجتمع های 
پتروش��یمی معتقد است حیات انسان ها 
در فصل س��رما مهم تر از موضوع صنعت 
اس��ت بنابراین براساس قراردادهایی که 
ش��رکت گاز ب��ا ای��ن مجتمع ه��ا منعقد 
می کند موضوع قطع گاز در فصل س��رما 
را نیز ب��ه قراردادها ضمیم��ه می کند و 
مجتمع های پتروش��یمی نیز به این مهم 
واقف هستند اما از سوی دیگر، پیشنهاد 
او مبنی بر صرفه جویی و فرهنگ س��ازی 
پیرام��ون اس��تفاده کمت��ر یا اس��تفاده 

انرژی  از  درس��ت 
راه��کار  کم��اکان 
به  او  پیش��نهادی 
مردم و مس��ئوالن 

اس��ت. 
گاز  قط�ع 

پتروشیمی ها 
چ�ه تبعاتی برای 
ای�ران  اقتص�اد 
ش�ما  و  دارد 
راه�کاری  چ�ه 

پیشنهاد 
می کنید؟ 

تنه��ا 
ش��یمی ها  و پتر
بعض��ا  نیس��تند؛ 
ب��ا  زمانی ک��ه 
مواجه  گاز  کمبود 
انجام  به  می شویم 

ای��ن کار اقدام می کنیم؛ در وضعیت های 
بحران��ی  نظیر برف یا کوالک ش��دید یا 
ه��ر عاملی دیگ��ری که کش��ور را دچار 
چنین اضط��راری کند، قطعا نس��بت به 
قطعی گاز برخی پتروشیمی ها نیز اقدام 

می ش��ود. 
در ای��ن قبیل موارد گاز صنایع و حتی 
گاز شرکت های سیمان و فوالد نیز قطع 
می ش��ود و ای��ن موضوع فق��ط مختص 
همان طورک��ه  و  نیس��ت  پتروش��یمی ها 
عنوان ش��د ش��اید تبعات و هزینه هایی 
نی��ز برای ش��رکت ها ب��ه دنبال داش��ته 
باش��د. بعض��ا گاز ای��ن مناط��ق قطع و 
فش��ار گاز کمت��ر می ش��ود و از آنجایی 
که گاز پتروش��یمی ها برای خوراک این 
مجموعه ها مصرف می شود و صرفا برای 
س��وخت نیس��ت، در نتیجه ض��رری که 
به پتروش��یمی ها وارد می ش��ود می توان 

گفت که بیشتر از س��ایر مناطق اس��ت. 
از این رو ش��رکت گاز نی��ز معموال بنا 
بر قرارداده��ای  گازی  که منعقد می کند 
اع��الم می کند که در ماه های دی، بهمن 
و اس��فند ممکن اس��ت مجب��ور به قطع 
گاز ای��ن مناط��ق باش��د و این مس��ائل 
نی��ز در قراردادها معموال ذکر می ش��ود 
و از آنجایی ک��ه طرفین در قراردادش��ان 
موافق��ت کرده اند، اگر خس��ارتی متوجه 
طرفی بشود این خسارت متوجه شرکت 

گاز نخواه��د ب��ود. 
 درخص�وص درآمد حاص�ل از فروش 
گاز و همچنین ض�رر و زیان مالی این 

مجموعه ه�ای پتروش�یمی ای�ن مهم 
برعهده چه ارگانی خواهد بود؟  

 طبعآ درآمد این مجموعه ها نیز تحت 
تاثی��ر این امر قرار می گیرد و خس��ارت 
ب��رای ش��رکت گاز عدم النفع اس��ت. به 
عبارت��ی خس��ارت و آن مق��دار منافعی 
که از دس��ت خواهن��د داد متوجه اداره 
گاز نیس��ت و زمانی که منافع ش��ان را از 
دس��ت می دهند متاس��فانه در قراردادها 
معموال قید می ش��ود ک��ه دی، بهمن و 
اس��فند ممکن اس��ت این اتفاقات بیفتد. 
در خص��وص درآمده��ای س��االنه ای��ن 
من  نیز  مجتمع ها 
چندانی  اطالعات 
ندارم ام��ا به طور 
می توان��م  کل��ی 
بگوی��م ه��ر کدام 
ش��رکت ها  این  از 
درآم��د مختلف��ی 
س��وی  از  و  دارند 
نمی دانیم  ما  دیگر 
آیا قطع شدن گاز 
کام��ل  به ص��ورت 
اس��ت یا به صورت 
حتی  ی��ا  مقطعی 
س��اعت  روزی10 
قط��ع می ش��ود یا 
ب��ه ط��ور کل گاز 
به مدت یک هفته 
نیز قطع می ش��ود 
بخش  در  بنابراین 
درآمد و سود و ضرر این مسائل نیز باید 

م��ورد ارزیاب��ی ق��رار بگی��رد. 
قطع�ی گاز یا هر نوع ضرر و زیان مالی 
می تواند تبعاتی در اقتصاد کالن کشور 

داشته باشد یا خیر؟ 
مجتمع ه��ای  مصرف��ی  گاز  بعض��ا 
پتروشیمی یا گاز صنایع مختلف در طول 
یک فصل شاید قطع هم بشود و از آنجایی 
ک��ه  قس��متی از درآمد ناخال��ص ملی و 
درآم��د ملی را ش��کل می دهند در نتیجه 
ای��ن مدل قطع گاز مقداری از درآمد ملی 
می کاه��د اما در مقاب��ل بحث های مربوط 
به ش��رکت های گازی نیز مطرح است که 
شما نمی توانید قسمتی از مملکت و مردم 
را در س��رما در خانه های ش��ان نگه دارید 
چراک��ه نمی خواهی��د دچار ض��رر و زیان 
مالی بش��وید، از این رو بای��د گفت: اینجا 
و در این مقطع حیات اش��خاص مهم تر از 
صنعت اس��ت. هرچند بخشی از این موارد 
ب��ا صرفه جوی��ی در مصرف ان��رژی نظیر 
اس��تفاده از لباس های گرم تر یا استفاده از 
دمای مناسب در منازل قابل جبران است 
و می ت��وان مردم ایران را مج��اب کرد به 
ش��کل اتوماتیک از گاز کمتری اس��تفاده 
کنن��د. اگر بتوانیم مص��رف اضافی گاز  و 
ان��رژی را کم کنیم) در هم��ه موارد مثل 
نش��تی لوله ها، کنتور ها( به مس��ئله قطع 
گاز در ارگان ه��ای مختل��ف نی��ز کم��ک 
خواهی��م ک��رد و این قبیل مس��ائل نیز با 
یکی دو روز قابل حل نیست، بلکه نیازمند 

فرهنگ سازی در طوالنی مدت است.   

علی فراهانی:
به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مراجعه کنیم 

نرسی قربان: 
حیات اشخاص مهم تر از صنعت است



برادرزاده رهبر کره شمالی از ترس اینکه کش��ته شود، بورسیه تحصیلی در دانشگاه 
آکس��فورد را رد کرد. به گزارش ایس��نا، به نقل از روزنامه دیلی میل، کیم هان سول، 
پسرکیم جونگ نام، برادر ناتنی رهبر کره شمالی که چند روز پیش در فرودگاه مالزی 
کش��ته شد، بورسیه تحصیلی در دانشگاه آکسفورد را از ترس اینکه در انگلیس کشته 

شود، رد کرد. 
زمانی که این بورسیه تحصیلی پیش��نهاد شد، مقامات امنیتی چین هشدار دادند که 

رهبر کره شمالی به دنبال ترور برادر و برادرزاده خود است. 
از هان سول که پیش از پیشنهاد این بورسیه تحصیلی، در پاریس به مدت سه سال 
در رشت��ه سیاست تحصیل کرده به عن��وان یکی از گزینه های محتمل برای رهبری در 

کره شمالی پس از سقوط سیستم کمونیستی در این کشور صحبت می شود. 
به ط��ور کلی مقامات چین به هان سول و پدرش توصیه کردند که به خارج از ماکائو 

سفر نکنند، زیرا احتمال ترور این دو فرد وجود دارد. 
در همین راستا یک منبع چینی اعالم کرد، کره شمالی به شدت به کمک های چین 
وابس��ته است و کیم جونگ اون جرات ندارد برادرزاده اش را در خاک چین بکش��د، اما 

در انگلیس هان سول در خطر بزرگ تری قرار دارد. 
کی��م جونگ نام، پدر هان سول به دلیل تالش ب��رای ورود به ژاپن با یک پاسپورت 
جعلی در سال ۲۰۰۱ مورد غضب پدرش قرار گرفت. کیم هان سول گفت: پدرم واقعا 
هیچ عالقه ای به سیاست نداشت. پس��ر بزرگ کیم جونگ ایل به همراه خانواده اش در 

ماکائو زندگی می کرد. 
 

نقاط کلیدی درباره نسل پنجم اینترنت همراه 
مخابرات در آشفتگی برای 

راه اندازی نسل پنجم تلفن همراه 
است 

در ح��ال حاضر شرکت های مخابراتی برای نس��ل 
پنج��م اینترن��ت همراه آم��اده می شوند. نخس��تین 
آزم��ون برای شروع این نس��ل از سال ۲۰۱8 شروع 
می شود. ابزار های نصب شده، اپراتورهای مخابراتی و 
تنظیم کننده قوانین  )رگوالتوری( همه این امکانات 
برای آماده سازی نس��ل پنج��م اینترنت همراه است. 
نخس��تین آزمایش این تکنول��وژی انتظار می رود در 
س��ال ۲۰۱8 انجام ش��ود. کره ای ها این اب��زار را در 
المپیک زمس��تانی پیونگ یانگ امتح��ان می کنند. 
ورزشک��اران، خبرنگ��اران و. . . ق��ادر خواهن��د بود 
به اینترنت نس��ل پنج متصل شون��د، اما احتماال نه 
بوسیله تلف��ن همراه، آنها احتم��اال از جعبه هایی به 
ان��دازه کفش برای اتص��ال به اینترنت نس��ل پنجم 
تلفن هم��راه استفاده خواهند کرد.  احتماال در نیمه 
دوم س��ال ۲۰۱8 بعد از گذشتن از استاندارد ها برای 
نخس��تین بار این فناوری جدید م��ورد استفاده قرار 
خواهد گرفت. سال ۲۰۲۰ باید بهره برداری تجاری از 
ای��ن فناوری آغاز شود، اما گوشی های هوشمندی که 
این فن��اوری را ساپورت می کنند در خوشبینانه ترین 
حالت برای نخستین بار در پایان سال ۲۰۱9 به بازار 
عرضه می شوند. اینترنت نس��ل چه��ارم برای اتصال 
اف��راد به اینترنت بود اما در نس��ل پنجم ما می توانیم 
اشیا را ب��ه اینترنت یا ده ها دستگ��اه، ماشین آالت و 
تجهیزات متصل کنیم. در نسل پنجم اینترنت تأخیر 
در واکنش را نخواهی��م داشت و واکنش شبکه برای 
برنامه ه��ای کاربردی سریع خواه��د بود. این نیز یک 
قابلیت ب��رای اطمینان کام��ل از ارتباطات است. در 
نهایت، اینترنت نس��ل پنج��م می تواند مصرف انرژی 
انواع خاص��ی از دستگاه های متص��ل به خصوص در 

صنعت کشاورزی را کاهش دهد.

چگونگی تالش گوشی های هوشمند 
برای ایجاد انقالبی پزشکی 

محقق��ان،  گفت��ه  ب��ه 
در  هوشمن��د  گوشی ه��ای 
حال آماده س��ازی برای ایجاد 
انقالبی در تش��خیص و درمان 
بیماری ه��ای مزمن هس��تند. 
و  کامپیوت��ر  عل��وم  است��اد   ،Shwetak Patel
مهندسی در دانش��گاه واشنگتن در سیاتل توضیح 
می دهد که»دوربین، فلش، میکروفن و جی پی اس« 
تلفن های همراه بس��یار بس��یار کارآمد تر هس��تند 
و ق��ادر به رقابت ب��ا ابزار تصویرب��رداری تخصصی 
هستند. در حال حاضر گوشی های هوشمند قادر به 
شمارش کالری، اندازه گیری ضربان قلب و همچنین 

گام شمار هستند. 

کنترل بیماری های خاص در خارج از مطب 
پزشک 

م��ا می توانی��م از میکروف��ن ب��رای اندازه گیری 
ظرفی��ت ریه و شناسای��ی حمله آسم ی��ا بیماری 
انسدادی مزمن ریوی استفاده کنیم، پروفسور پاتل 
در ادام��ه توضیح داد که گوشی ه��ای هوشمند به 
ما ای��ن اجازه را می دهند ک��ه بتوانیم بیماری های 
مزم��ن را خ��ارج از مطب کنترل کنی��م. همچنین 
ممک��ن است با استف��اده از دوربی��ن و فلش آن و 
به کمک انگش��ت دست، با استف��اده از یک برنامه 
کاربردی، هموگلوبین خ��ون را تعیین کنیم و این 
موض��وع را که آیا فرد دچ��ار کم خونی یا فقر آهن 
است، تش��خیص دهیم. حسگرهای حرکتی که در 
گوشی ه��ای هوشمند وجود دارن��د می توانند برای 
شناسایی پوکی استخوان مورد استفاده قرار بگیرند. 
کاهش تراکم استخ��وان به طور معمول توسط یک 
اسکنر تش��خیص داده می شود. فقط برای این کار 
باید تلفن هوشمن��د را در دست خود نگه دارید تا 
سنسور آن بتواند حرکت شما را تشخیص دهد که 
نتای��ج مربوط به کاهش تراک��م استخوان می تواند 
با تغیی��ر در فرکانس ام��واج گوشی های هوشمند 

مرتبط باشد. 

ابزار های تشخیصی جدید 
پروفس��ور پات��ل می گوی��د: »م��ا به ای��ن ترتیب 
می توانی��م ابزار های تش��خیص و غربالگری را که در 
گذشت��ه وجود داشتند- که تش��خیص بیماری را در 
بس��یاری مواقع ب��ه تعویق می انداخت- ب��ا استفاده 
از ای��ن اب��زار جدی��د جایگزی��ن کنی��م و مدیریت 
بیماری ه��ای مزم��ن را ممکن سازی��م.« او در ادامه 
تصری��ح کرد ک��ه »م��ا می توانیم با استف��اده از این 
ابزار های پیش��رفته غربالگری در کشور های در حال 
توسعه ای که چنین امکانات غربالگری به سختی در 
مطب های  پزشکی شان وجود دارد، تسهیل بخشیم.« 
الیزابت مینات، استاد محاسبات تعاملی در مؤسس��ه 
فناوری جورجیا می گوید: »عملکرد تلفن های همراه 
هوشمن��د در حال حاضر کمک شایان��ی به بیماران 
دیابت��ی و سرطان��ی ب��رای مدیریت بیم��اری خود 

می کنند.« 

گوشی های هوشمند یک راه امیدبخش برای 
جمع آوری داده های سالمت 

الیزاب��ت می گوی��د که مطالعات نش��ان می دهد 
فن��اوری تلفن های همراه عمیقا رفت��ار بیماران را 
نش��ان می دهد و ما به خوب��ی تغییر در بیماری را 

می توانیم تشخیص دهیم. 
و  مهندس��ی  مرک��ز  مدی��ر  هاگ��ر،  گرگ��وری 
مراقبت ه��ای پزشک��ی دانش��کده هاپکین��ز اشاره 
می کن��د که پزشکان و محقق��ان می توانند مقادیر 
بزرگی از داده های پزشکی برای انجام آزمایش های 
بالینی کارآمدت��ر را به وسیله این اب��زار در اختیار 

داشته باشند. 
در حال حاضر، کارآزمایی بالینی هزینه ای بالغ بر 
حداق��ل ۱۲ میلیون دالر دارد. ما با استفاده از این 
اب��زار می توانیم داده های واقعی ت��ر و با هزینه های 

خیلی کمتر را داشته باشیم.

چین، شنب��ه ۱8 فوری��ه تصمیم گرفت 
ک��ه واردات زغال سنگ از ک��ره شمالی را 
تا انته��ای سال ۲۰۱7 تعلی��ق کند. چین 
به ط��ور موق��ت تصمی��م گرف��ت واردات 
زغال سنگ خود را از کره شمالی تا انتهای 
سال متوقف کند. این وقفه از یکشنبه ۱8 
فوری��ه ت��ا 3۱ دسامبر با توج��ه به دستور 
وزارت بازرگان��ی اجرا خواهد شد. چینی ها 
تصمی��م دارند حتی روی محموله هایی که 
تا االن در گمرک هستند این قانون اعمال 

شود. 
ای��ن تصمیم پس از کمت��ر از یک هفته 
بعد از آزمایش موشکی جدید پیونگ یانگ 

گرفته شد.
 موش��ک بالس��تیک پیون��گ یان��گ ۲ 
یکش��نبه ۱۲ فوریه بعد از سف��ری تقریبا 

5۰۰ کیلومتری در دریای ژاپن افتاد.
 در ای��ن زمینه، وزیر امور خارجه ایاالت 

متحده »رکس تیلرس��ون« که روز جمعه 
برای نخس��تین بار با همت��ای چینی خود 
»وان��گ یی« مالق��ات داش��ت از این کار 
همسایه چین ابراز آشفتگی کرد. در پاسخ 
ب��ه این آزمایش موشکی، وزیر امور خارجه 
چی��ن خواستار از سرگیری مذاکرات شش 
جانبه  )ک��ره جنوبی، ک��ره شمالی، ژاپن، 
روسی��ه، چی��ن و ای��االت متح��ده( برای 
شکستن چرخه آزمایش های هسته ای کره 

شمالی و تجدید تحریم شد. 
چین تقریبا تنها شریک اقتصادی 

پیونگ یانگ 
وزارت بازرگان��ی چی��ن ب��ه سادگی گفت 
که توق��ف واردات زغال سنگ از کره شمالی 
براس��اس اج��رای قطعنام��ه ۲3۲۱ شورای 
امنی��ت سازمان ملل بوده است. این قطعنامه 
ک��ه در 3۰ نوامبر به تصویب رسید، براساس 
این بود که با پیش��رفت برنامه هسته ای کره 
شمال��ی برای مقاص��د نظام��ی، تحریم های 

بین المللی تشدید خواهند شد.

 این قطعنامه به ویژه بر فروش زغال سنگ 
تأکید کرده بود. این ف��روش از 7.5 میلیون 
تن در س��ال از اول ژانوی��ه ۲۰۱5 تا ۲۰۱7 
کاهشی 6۲ درصدی را متحمل شد. در واقع 
پکن به مدت س��ه هفته واردات زغال سنگ 
از کره شمال��ی را به حالت تعلی��ق درآورده 
بود، ام��ا از اوایل ژانوی��ه آن را از سر گرفت. 
چین تقریب��ا تنها شریک اقتص��ادی پیونگ 
یانگ است که تنها خروجی زغال سنگ کره 
شمالی برای آن بود. در تحریم سابق شورای 
امنی��ت، خرید زغال سنگ و سنگ آهن کره 
شمالی مجاز بود در صورتی که درآمد تجاری 
آن برای تأمین مالی برنامه هس��ته ای پیونگ 
یانگ یا اسلحه استفاده نش��ود که این اجازه 
را ب��ه پکن داده بود ک��ه به طور قابل توجهی 

واردات زغال سنگ را افزایش دهد. 
آنه��ا ۲4.8 میلیون تن برای دوره از مارس 
تا اکتب��ر ۲۰۱6 واردات داشتند که سه برابر 
حد مجاز ساالن��ه بود، اما در حال حاضر این 

اجازه توسط سازمان ملل لغو شد.

هیچک��س زندگ��ی و ک��ار در محیط ه��ای 
پراست��رس را دوست ندارد، اما اکثر افراد تصور 
می کنند هیچ شغل��ی نمی تواند بدون استرس 
ب��وده و در عین حال درآم��د خوب هم داشته 
باش��د. اما بهتر است دیگر به این مس��ئله فکر 
نکنند، زیرا شغل های بس��یاری وجود دارد که 
عالوه بر درآمد خوب از استرس نیز دور هستند. 
ی��ک مؤسس��ه آمریکایی با عن��وان شبکه 
اطالع��ات شغلیNET مس��ئولیت مطالعه و 
تحقی��ق روی جزییات و جمع آوری اطالعات 
صده��ا شغل مختل��ف را برعه��ده دارد. این 
مؤسس��ه می��زان استرس ک��اری را برای هر 
شغ��ل از میزان صفر ت��ا ۱۰۰ در نظر گرفته، 
به طوری  ک��ه هرچه این رق��م پایین تر باشد 
می��زان استرس کاری ب��رای شغل مورد نظر 

نیز کمتر خواهد بود. 
این مؤسس��ه در زمینه مش��اغل مورد نظر 
خ��ود افرادی را در نظر گرفته و مورد بررسی 
قرار می دهد. از موارد تحقیقاتی آنها می توان 
میزان انتقاد پذیری فرد ودغدغه ها و مسائلی 
را ک��ه به دلی��ل استرس کاری ب��ا آنها روبه 

روست نام برد. 
شبکه اطالع��ات شغلی آمریکا 3۲ شغل را 
که بیشتر از 7۰هزار دالر در سال درآمدزایی 
داشت��ه و می��زان استرس ناش��ی از آنها رقم 
7۱ ی��ا پایین تر را نش��ان می ده��د به عنوان 
پردرآمدترین شغل های بدون استرس عنوان 

کرده است. 
ف��ردی ک��ه به عنوان مهن��دس شیمی کار 
می کن��د ب��ا داشتن می��زان است��رس 7۱ و 
کس��ب درآم��د ۱۰3 ه��زاردالری در سال، 
صاح��ب یک��ی از شغل ه��ای پردرآمد بدون 
استرس خواهد بود. کار یک مهندس شیمی 
طراحی تجهیزات شیمیایی و تقس��یم بندی 
فرآینده��ای تولی��د محص��والت شیمیای��ی 
مانن��د گازوئیل، پالستی��ک، سیمان و کاغذ 
و از طریق اعم��ال تکنولوژی های الزم و علم 
فیزی��ک و مهندسی است. یکی از مزیت های 
این شغل این است که برای به دست آوردن 

آن فرد به م��دارج باالی علمی نیاز نداشته و 
داشتن تنها مدرک کارشناسی کافی است. 

مهندس��ان راه و شهرس��ازی نیز با داشتن 
میزان است��رس 7۱ و درآم��د 87 هزار دالر 
درسال از صاحبان مش��اغل با استرس پایین 
و درآمد باال به حس��اب می آیند. برای انجام 
این شغل نیز تنها داشتن مدرک کارشناسی 
کافی بوده و فعالی��ت شغلی آنها برنامه ریزی 
و  ساخت و سازه��ا  دورنم��ای  طراح��ی  و 
ساختارهای الزم ب��رای ساخت و ساز جاده ها، 

راه های هوایی و ریل های راه آهن است. 
یکی از شغل هایی ک��ه استرس پایین تری 
نس��بت ب��ه دیگر مش��اغل دارد. ک��ار کردن 
به عن��وان است��اد اقتصاد در دانش��گاه است. 
تدری��س دروس اقتص��اد شام��ل معلم ه��ا و 
اساتید می شود و ب��ا داشتن میزان استرسی 
که رقم 6۱ را نشان می دهد به عنوان یکی از 
شغل های پردرآمد با استرس پایین شناخته 
می شود، اما داشتن این شغل تمیز و با محیط 
مناسب چندان ساده نیس��ت، زیرا کسب آن 

نیازمند باالترین مدارج علمی خواهد بود. 
با ورود کامپیوت��ر به زندگی افراد و به ویژه 
ب��ا ورود آن به حرفه ه��ای مختلف شغل های 
جدیدی نیز به وجود آمد. یکی از نخس��تین 
شغل هایی که به لطف وجود کامپیوتر ایجاد 
ش��ده، مهندس��ی سخت اف��زار اس��ت. طبق 
تحقیق��ات شبکه اطالع��ات شغل��ی آمریکا 
میزان استرس کاری مهندسان سخت افزار به 
رقم 67 می رسد. این افراد با انجام تحقیقات، 
طراحی و توسعه سیس��تم های کامپیوتری و 
نیز توسعه تجهی��زات کامپیوتری الزم برای 
تجارت، صنعت و استفاده های علمی درآمدی 
بال��غ ب��ر ۱۱4 ه��زار دالر در س��ال کس��ب 
می کنن��د. نکته مثبت این شغل امکان احراز 

آن با داشتن تنها مدرک کارشناسی است. 
مهندسان کش��اورزی نیز ب��ا داشتن میزان 
استرس 6۱ و کسب درآمد 78 هزاردالری در 
سال از افرادی به حساب می آیند که شغل های 
پردرآمد و با استرس پایین را در اختیار دارند. 
ای��ن افراد ب��ا داشتن م��درک کارشناسی نیز 

می توانند وظایف خود را انجام دهند. 

پول سازترین مشاغل برای زنان
در س��ه دهه گذشته درآم��د متوسط زنان 
شاغ��ل 63 درصد افزایش یافت��ه است و در 
حال حاضر بیش از یک سوم زنان بیش��تر از 
همس��ران خود پ��ول در می آورند. این روزها 
زنان بیش از پیش عهده دار مشاغل تخصصی 
با درآم��د باال می شوند و فاصل��ه با مردان را 
کمت��ر می کنند. محققان آمریکایی با بررسی 
آمارهای مربوط به مشاغل گوناگون به نتایج 
جالبی دست یافته اند. بر این اساس مشاغلی 
که ب��ه تحصیالت دانش��گاهی نی��از دارند و 
عمدت��ا در ح��وزه سالم��ت و بهداشت، علم 
و تکنول��وژی و کس��ب و کار متمرکز شده اند 
مناسب تری��ن شغل ه��ا برای زن��ان شناخته 

می شوند. 
تحقیق��ات نش��ان می ده��د پردرآمدترین 
شغل برای زنان داروس��ازی است. این شغل 
به طور متوسط در هفته ۱898 دالر یا تقریبا 
99 ه��زار دالر در س��ال درآمدزای��ی دارد. 
بی��ش از 56 درص��د داروخانه ها را زنان اداره 
می کنن��د و در ای��ن زمینه بیش��تر از مردان 
پ��ول در می آورند. پرستاری نیز که در ردیف 
پردرآمدترین شغل های آمریکا رتبه ششم را 
از آن خود کرده است یکی از مش��اغلی است 
که بیشتر در دست زنان بوده و درحال حاضر 
به طور متوسط 85 درصد پرستاران آمریکایی 
را زنان تش��کیل می دهن��د. حوزه های علم، 
تکنولوژی و مهندسی نی��ز برای زنان درآمد 
باالی��ی را به هم��راه دارد، ام��ا به رغم درآمد 
بال، زنان کمتر به داشتن این مشاغل تمایل 
نش��ان می دهند. برای مثال طراحان نرم افزار 
با درآم��دی مع��ادل ۱388 دالر در هفته از 
صاحبان مشاغل پردرآمد به حساب می آیند، 
اما با وجود درآمد باال تنها ۱8درصد این گونه 

مشاغل را زنان تشکیل می دهند. 
مش��اغل مدیریتی همچنان در اختیار مردان 
ب��وده و مدیرعامل��ی به عن��وان پنجمی��ن شغل 
پردرآمد برای زنان شناخته می شود، اما با وجود 
این باز هم زنان میدان را خالی نکرده و همچنان 
4۰ درصد کل شرکت های خصوصی توسط زنان 

راه اندازی می شود.

چرا چین واردات زغال سنگ از کره شمالی را متوقف می کند؟ 

شغل های پردرآمد و بدون استرس

به عنوان یک مربی همیش��ه به مراجعانم می گفت��م که سخت پیگیر اهداف شان 
باشن��د و با نادیده گرفتن شکس��ت ها و حرکت رو به جلو، پایبندی شان به داشتن 
یک کارنامه کاری موفق را نشان دهند. افراد این لیست کسانی هستند که تسلیم 
محدودیت ه��ای هر روزه شان نش��دند و با پیش��روی موفقیت های بزرگی به دست 

آوردند و حاال نام شان مترادف با موفقیت است. 
والت دیزنی 

دیزن��ی میلیاردها دالر از ف��روش محصوالت تجاری، فیلم ه��ا و پارک هایش در 
سراس��ر دنیا درآمد دارد، اما والت دیزنی شخصا شروع��ی سخت را تجربه کرد. او 
توسط سردبیر روزنامه ای که در آن مشغول به کار بود به خاطر»نداشتن قوه تخیل 
و ایده ه��ای مؤثر« اخراج شد. بعد از آن، دیزنی کس��ب و کار های مختلفی را شروع 
کرد که هیچ کدام دوام زیادی نیاورد و به ورشکستگی ختم شد، اما او دست از کار 

نکشید و سرانجام راه خاص خودش را برای موفقیت یافت. 
هارولد دیوید سندرز

شاید او را با نام کلنل ساندرز از مبدع مرغ کنتاکی می شناسید. سندرز سختی های 
زی��ادی ب��رای فروش ایده م��رغ سوخاری معروف��ش داشت. او برای ف��روش ایده اش 
به سرتاسر آمریکا سفر کرد و  در حقیقت دستور پخت محرمانه او تا پیش از پذیرفته 
شدن توسط یک رستوران در یوتا ۱۰۰9بار رد شده بود! امروزه KFC که میراث اوست 

با بیش از ۱8هزار شعبه یکی از مهم ترین نام های تجاری در دنیا محسوب می شود. 
جیمز دایسون 

ای��ن مخت��رع، کارآفرین و بنیانگذار شرکت دایس��ون هنگامی ک��ه درگیر طرح 
توسعه جاروبرقی طراحی شده اش بود 5۲6نمونه ناموفق تولید کرد و پس انداز های 
۱5سال��ه اش را از دس��ت داد، ام��ا ای��ن ناکامی مؤثر ب��ود و نام تجاری دایس��ون 
پرفروش تری��ن در فروش جاروبرق��ی در آمریکا شد. او بر مبن��ای تخمین فوربس 

حدود 4.9 میلیارد دالر ثروت دارد. 
آکیو موریتا 

شاید اسم موریتا به گوش تان نخورده باشد، اما قطعا اسم سونی، کمپانی معروف 
او را شنیده اید. نخس��تین محصول سونی یک برنج پز بود که به جای پختن برنج 
آن را می سوزان��د و زیر ۱۰۰عدد به فروش رسید، اما شکس��ت های ابتدایی موریتا 
و هم قطاران��ش را ناامی��د نک��رد و آنها با صالبت به پیش رفتن��د و کمپانی مولتی 

میلیاردی شان را خلق کردند. 
آبراهام لینکلن 

ام��روزه از آبراهام لینکلن به عنوان یکی از بزرگ ترین رهبران روزگار ما نام برده 
می شود، در حالی که زندگی سختی داشته است. در جوانی او با درجه کاپیتانی به 
جنگ رفت و به عنوان یک سرباز که پایین ترین درجه نظامی بود از جنگ بازگشت. 
شکس��ت های او به اینجا ختم نمی شود. او کس��ب و کار های ناموفق زیادی را شروع 
کرد و بار ها در رقابت های انتخاباتی اش برای مقام ریاست جمهوری شکست خورد. 

اپرا وینفری
بیشتر مردم او را به عنوان یکی از معروف ترین چهره های تلویزیونی و یکی از موفق ترین 
و ثروتمند ترین زنان دنیا می شناسند. اپرا برای تسخیر چنین جایگاهی مسیر دشواری 
را پیموده است؛تحمل آزار های جنسی در کودکی و شکست های متعدد کاری از جمله 
اخ��راج از کارش به عنوان گزارشگر به خاطر »نداشتن استعداد در تلویزیون.« برمبنای 

تخمین فوربس ثروت امپراتوری او معادل 3میلیارد دالر است. 
سوشیرو هوندا 

عقاید منحصربه فرد هوندا او را از جامعه تجاری ژاپن طرد کرد. هوندا نابغه ای در 
علم مکانیک و یک تحصیلکرده بود که ادیس��ون را سرمش��ق خود قرار داد و علیه 
اص��ول نامتعارف جامعه اش شورید. عالقه پرشورش به فردگرایی و سلطه جویی اش 
با عقاید تجاری آمریکا همخوانی داشت و باعث شد که او از جامعه تجاری ژاپن که 
کارگروهی را ارج می نهد طرد شود. هوندا صنعت اتومبیل سازی آمریکا در دهه7۰ 

را تغییر داد و باعث انقالب در اتومبیل سازی ژاپن شد. 
مایکل جردن 

بسیاری از مردم باورشان نمی شود کسی که بسیاری از او به عنوان بهترین بازیکن 
بس��کتبال تاریخ یاد می کنند در حقیقت نتوانست به تیم بسکتبال دبیرستانش راه 
یابد. خوشبختانه جردن اجازه نداد این شکست روی موفقیت های بعدی او تأثیری 
بگ��ذارد. او گفته:»من بیش از  9هزار ضربه ناموف��ق را در کارنامه ورزشی ام دارم. 
تقریبا 3۰۰ بازی شکست خورده داشته ام.۲6بار ضربه نهایی و پیروزی بخش بازی 
ب��ه م��ن سپرده شد و من آن را خراب کردم. من بارها و بارها در زندگی شکس��ت 

خورده ام و این ناکامی ها دلیل موفقیت من است.«
وینستون چرچیل

این برنده جایزه نوبل و منتخب دو دوره برای نخس��ت وزیری در بریتانیا از ابتدا 
به خوشنامی امروزش نبود. او وضعیت تحصیلی مناسبی نداشت و در کالس ششم 
مدرسه اش رد شد. بعد از مصائب مدرسه او سال ها با شکست سیاسی روبه رو شد. 
او تقریبا در همه انتخابات هایی که برای نخست وزیری برگزار می شد شکست خورد 

تا سرانجام در 6۲سالگی به مقام نخست وزیری رسید.

کفش های آهنی
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دور دنیا

منطقه آزاد

مدرسه مدیریت

احتمال ریزش بزرگ ترین س�د آمریکا درکالیفرنیا موجب تخلیه آن و خارج ش�دن مردم ش�د. به نقل از رویترز، مردم 
کالیفرنیا به دلیل احتمال ریزش س�د  »اورویل« مجبور به ترک خانه های خود ش�ده اند. در روزهای گذشته کالیفرنیا با 
پدیده سیل و حتی  »روان شدن گل« مواجه بوده و همین امر موجب افزایش حجم آب در پشت سد اورویل شده است. 
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