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گزارش »فرصت امروز« از کاسبی  و کار دلنشین 

شغلی پر درد و پر عشق

تزریق نقدی طرح های عمرانی آب رفت

 مدل های مالی جدید
امید اصلی زیرساخت ها
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رواب��ط اقتص��ادی ایران و اتحادی��ه اروپا از دیرباز هم��واره از وقایع 
سیاس��ی متاثر ش��ده اس��ت. به رغم ظرفیت های تج��اری و اقتصادی 
ای��ران و همچنین عالقه مندی کش��ورهای عضو اتحادی��ه اروپا برای 

س��رمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد ایران از جمله 
بخش انرژی، در اغلب موارد شاهد آن هستیم که اختالفات...

بررسی روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا

شراکتی سودمند اما متزلزل
29جمادی االول 1438 - سـال سوم

شماره 735- 20صفحه - 1000 تومان

Mon.27 Feb 2017

www.forsatnet . ir

دوشنبه
9 اسفند

1395

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

در تدارک صدای واحد
تجمیع تشکل های صادراتی کشور در کنفدراسیون صادرات 
اتاق ایران ش��اید از مهم ترین اهداف این کنفدراسیون در دوره 
جدید باشد؛ نهادی مردمی که توانسته فعاالن صادراتی بزرگی را 
که سهمی 80 درصدی در صادرات غیرنفتی کشوردارند، دورهم 
جمع کند. اما به اعتقاد محمد الهوتی، رئیس این کنفدراسیون 

این NGO هنوز هم می تواند بزرگ و قوی تر ش��ود. دغدغه ای 
که به گفته او با ابالغ بخش��نامه معاونت اول ریاست جمهوری 
درخص��وص دادن س��هم در دولت به نظ��رات بخش خصوصی 
مهم تر شده و حاال با برگزاری جلساتی که این کنفدراسیون در 
برنامه دارد، در هم اندیشی با تشکل های صادراتی می خواهد این 

دغدغ��ه را به صدای واحد در میان صادرکنندگان تبدیل کند. 
موضوعی که در نخستین نشست این کنفدراسیون به خواسته 
همه تشکل های حاضر در نشست تبدیل شد. محمد الهوتی در 

گفت وگ��وی زیراز اهمیت این هدف گفته و از تأثیر 
این حرکت بر تصمیم گیری ها و...

در نخستین نشست کنفدراسیون صادرات با حضورتشکل های بزرگ صادراتی غیرنفتی بخش خصوصی مطرح شد 
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سرمقـاله

دولت نسبت به شناسایی و 
اخذ مالیات از شرکت های 

زیرزمینی اقدام کند 

دول��ت یازده��م در تحق��ق 
درآمده��ای عمرانی در س��ال 
س��ال های  ب��ه  نس��بت   95
گذش��ته بهت��ر عم��ل ک��رده  
پیرامون عملکرد  آنچه  اس��ت. 
دولت درخص��وص بودجه های 
عمرانی قابل توجه است بدهی 
و مطالب��ات دولت از س��نوات 
سال های گذشته است که این 
به قدری  مطالب��ات  و  بدهی ها 
زیاد بوده که نتوانسته تاکنون 
کلی��ه مطالب��ات پیمانکاران را 
پرداخ��ت کند اما ب��ا این حال 
امسال دولت عملکرد مناسبی 
نس��بت به س��ال های گذشته 
درخصوص پرداخت بدهی ها و 

معوقات داشته است...
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سرانجام بعد از مدت ها اختالف نظر در رابطه با منابع ناشی 
از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و حواش��ی که بین دولت و 
مجلس درباره آن مطرح ش��د، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
مناب��ع چهارگان��ه درآمدی این قانون را اع��الم و نحوه توزیع 

درآمد را تشریح کرده است. 
قانون هدفمند کردن یارانه ها که در روزهای پایانی آذر 89 
اجرایی ش��د و شش س��ال از اجرای آن می گذرد، این  روزها 
محل بحث محافل اقتصادی اس��ت. س��ازمان برنامه و بودجه 
در تازه تری��ن گزارش خود، می��زان درآمد و منابع س��ازمان 

هدفمندسازی یارانه ها را مشخص کرد. 
بنا به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، 
در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 23 دی ماه 88 
و اصالح بعدی آن، از یک س��و دولت مکلف به اصالح قیمت 
حامل های انرژی، تعیین قیمت فروش داخلی گاز پس از کسر 
هزینه های انتق��ال، مالیات و ع��وارض، تعیین قیمت فروش 
داخلی برق براساس مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال 
و توزیع و هزینه سوخت و تعیین قیمت آب با در نظر گرفتن 
هزینه های تامین، انتقال و توزیع ش��د. از س��وی دیگر، دولت 
مج��از به پرداخت حداکثر ت��ا 50 درصد خالص وجوه حاصل 
از اجرای قانون برای یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها شد. 
همچنی��ن دولت مکلف به پرداخ��ت 30 درصد خالص وجوه 
حاص��ل از اجرای قانون برای یاران��ه تولید بود. در عین حال، 
دولت مج��از به اس��تفاده 20 درصد خالص وج��وه حاصل از 
اجرای این قانون برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های 

سرمایه ای شده است. 
دولت همچنین مجاز ش��د برای اجرای این قانون، سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها را تاسیس کند و وجوه حاصل از اجرای 
این قانون را که به خزانه واریز می ش��ود، عینا پس از وصول و 
کسر سهم دولت به عنوان کمک به اجرای اهداف قانون )ماده 
7 پرداخ��ت یارانه نقدی خانوارها( و )م��اده 8 پرداخت یارانه 

تولید( در اختیار سازمان هدفمندسازی قرار دهد. 
در این میان، برای فعالیت س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها، 
اساسنامه ای در هیأت وزیران به تصویب رسید که در ماده 2 آن، 

منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها به شرح زیر مشخص شد: 
م��اده2: منابع س��ازمان حاص��ل از م��واد 7، 8 و 11 قانون 

هدفمندکردن یارانه ها و دیگر قوانین و مقررات خواهد بود. 
البت��ه در م��واد 7، 8 و11 نیز با صراحت ب��ه خالص وجوه 

حاصل از اجرای قانون هدفمندی تاکید شده است. 
برای فراهم ش��دن ای��ن منابع یعنی خال��ص وجوه، چهار 

شرکت فعالیت می کنند.
 1- شرکت ملی پاالیش و پخش

این شرکت از محل فروش انواع بنزین، نفت گاز و. . . در سال 
1395، 36 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد کس��ب می کند 
که همه این درآمدها به حساب شماره 1271 نزد خزانه واریز 
می شود. سپس هزینه های قانونی خود را همان طور که در بند 
»الف« گزارش دیوان محاسبات آمده است، به مبلغ 12 هزار 
و 800 میلیارد ریال کس��ر می کند و بقیه آن را که مبلغ 23 
هزار و 900 میلیارد تومان است، طبق قانون به حساب سازمان 

هدفمندسازی یارانه واریز می کند. 
2- شرکت ملی گاز

این ش��رکت نیز در سال 1395 از محل فروش گاز طبیعی 
در مجموع 15 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد کس��ب و به 
حساب شماره 170 نزد خزانه واریز می کند. سپس هزینه  های 
قانونی انجام شده را به روشی که در بند »ب« گزارش دیوان 
محاسبات مشخص شده است، به مبلغ 5 هزار و 200 میلیارد 
تومان کسر و بقیه را که 10 هزار و 200 میلیارد تومان است، 

به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز می کند.
 3- شرکت توانیر

این ش��رکت برق را هر کیل��ووات س��اعت 67.6 تومان به 
مشترکان می فروش��د و کلیه وجوه را به حساب شماره 228 
نزد خزانه واریز می کند، ولی چون قیمت تمام ش��ده برق هر 
کیلووات س��اعت 83.3 تومان است، قانونا موظف به پرداخت 
هیچ مبلغی به س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها نیست، ولی 
براس��اس توافق و آیین نامه  اجرایی تبص��ره 14قانون بودجه 
1395، مبلغ 2 هزار و 200 میلیارد تومان به حساب سازمان 

هدفمندسازی واریز می کند.

 4- شرکت های آبفا
این شرکت ها نیز زیر قیمت تمام شده، آب را به مشترکان 
عرض��ه می کنن��د و منابع حاص��ل از فروش آب ب��ه ازای هر 
مترمکعب 470 تومان را وصول و به حس��اب ش��ماره 1382 
ن��زد خزانه واری��ز می کنند، ولی چون قیمت تمام ش��ده هر 
مترمکعب آب، 1100 تومان است، بنابراین وجهی به سازمان 

هدفمندسازی یارانه ها پرداخت نمی کنند. 
گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که در مجموع 
تمام��ی وجوه حاصل از فروش حامل های انرژی )انواع بنزین، 
نفت سفید و. . .( که درآمد شرکت ملی پاالیش و پخش است، 
ابتدا به حساب شماره 1271 نزد خزانه واریز می شود و بعد از 
کسورات قانونی سهم سازمان هدفمند سازی یارانه ها به حساب 
آن سازمان در پایان هر ماه واریز می شود. کلیه وجوه حاصل از 
فروش گاز طبیعی که درآمد شرکت ملی گاز است نیز ابتدا به 
حساب شماره 170 نزد خزانه واریز و پس از کسورات قانونی 
سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها به حساب آن سازمان در 

پایان هر ماه واریز می شود. 
همچنی��ن تمامی وج��وه حاصل از فروش ب��رق که درآمد 
ش��رکت توانیر است، ابتدا به حساب ش��ماره 228 نزد خزانه 
واری��ز می ش��ود و با وجود اینکه کل وج��وه دریافتی کمتر از 
قیمت تمام ش��ده است، در سال 1395 مبلغ 2200 میلیارد 
تومان به سازمان هدفمندسازی یارانه ها کمک می کند. تمامی 
وجوه حاصل از فروش آب که درآمد شرکت های آبفا است هم 
ابتدا به حساب شماره 1382 نزد خزانه واریز می شود و چون 
کمتر از قیمت تمام ش��ده آب است، هیچ مبلغی به سازمان 

هدفمندسازی یارانه  ها واریز نمی کند. 
ب��ه این ترتیب درآمدها و منابع س��ازمان هدفمندس��ازی 
یارانه ها، مجموع ارقامی اس��ت که به عنوان سهم این سازمان 
از سوی ش��رکت های پاالیش و پخش، گاز، توانیر طبق ماده 
2 اساس��نامه این سازمان به حس��اب سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها واریز می ش��ود که در س��ال 1395 طبق جمع بندی 
دیوان محاسبات حداکثر مبلغ 36 هزار و 400 میلیارد تومان 

است. 

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی بودجه عمومی سال 
1396 کل کشور را 3میلیون و 983 هزار و 833 میلیارد و 335 
میلیون ریال تعیین کردند.  امیر حس��ین قاضی زاده هاشمی، 
عضو هیأت رئیس��ه مجلس شورای اس��المی در جلسه علنی 
دیروز یکشنبه مجلس در پایان بررسی بخش درآمدی الیحه 
بودجه سال 96 کل کش��ور، منابع بودجه عمومی دولت را از 
لحاظ درآمدهای واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی قرائت 
کرد.  با تصویب نمایندگان مجلس، منابع بودجه عمومی دولت 
از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ 
ب��ر 3میلی��ون و 983 ه��زار و 833 میلی��ارد و 335 میلیون 

)3.983.833.335.000.000( ریال شامل: 
1- منابع عمومی بالغ بر 3 میلیون و 467هزار و 521میلیارد 

)3.467.521.000.000( ریال
موسس��ات  و  وزارتخانه ه��ا  اختصاص��ی  درآم��د   -2
 دولت��ی بالغ ب��ر 516 ه��زار و 312میلی��ارد و 335 میلیون

)312.335.000.000 .516( ریال اشد. 
ب��ا قرائت رقم کلی بودجه عمومی کش��ور بررس��ی بخش 

درآمدی الیحه بودجه س��ال 1396 کل به پایان رس��ید و از 
جلسه عصر دیروز نمایندگان وارد بخش هزینه ای شدند. 

گفتنی اس��ت، س��قف بودجه در مجلس باز هم در روندی 
ش��اید معمول نس��بت به آنچه که دولت پیشنهاد کرده بود، 

افزایش یافت؛ بودجه و منابع عمومی1396 منبسط شد. 
تغییرات بودجه در جریان بررس��ی و تصویب تاحدودی 
روالی معمول اس��ت و بس��ته به ش��رایط مجل��س و البته 
پیش��نهادات دولت در الیحه می تواند میزان متفاوتی باشد. 
در جریان بررس��ی الیحه بودجه س��ال آین��ده در مجلس 
دیروز-یک ش��نبه- س��قف بودجه عمومی دولت تا بیش از 
383 ه��زار میلیارد تومان به تصویب رس��ید. در عین حال 
که منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی به عنوان دو جزء 
بودجه عمومی دولت با افزایش همراه بوده و در مجموع به 

انبساط آن منجر شده است. 
براس��اس مصوبات مجلس، بودجه عموم��ی به 383 هزار و 
833 میلیارد تومان رسیده که این رقم در مقایسه با 370هزار 
میلیارد پیش��نهادی دولت در الیحه حدود 12 هزار میلیارد 

تومان رشد کرده است. بودجه عمومی سال 1396 نسبت به 
حجم 335 هزار میلیاردی سال جاری نیز نزدیک به 50 هزار 

میلیارد تومان افزایش دارد. 
منابع عمومی دولت برای س��ال آینده نیز 346 هزار و 700 
میلیارد تومان در مجلس مصوب ش��د. این رقم در مقایسه با 
320 هزار میلیاردی که دولت در الیحه پیش��نهاد کرده بود، 
26هزار میلیارد رشد داشته و در مقایسه ای دیگر با 294 هزار 
میلیارد تومان سال جاری انبساطی نزدیک به 50 هزار میلیارد 
توم��ان دارد.  منابع عمومی دول��ت در واقع بودجه اصلی آن 
را تش��کیل داده و مجموعه ای از درآمدهای ناش��ی از فروش 
نفت و فرآورده های آن، واگذاری دارایی های مالی و همچنین 

درآمدهایی است که عمده آن را مالیات تشکیل می دهد. 
بخش دیگر بودجه عمومی به درآمدهای اختصاصی مرتبط 
است که در جریان بررسی در مجلس رشد چندانی نداشته و 
تقریبا در حد همان میزان پیشنهادی در الیحه مصوب شده 
است. درآمدهای اختصاصی دولت برای سال آینده حدود 51 

هزار و 630 میلیارد تومان خواهد بود. 

با تصویب مجلس 
بودجه عمومی سال آینده 3 میلیون و 983 هزار میلیارد ریال تعیین شد

پول های هدفمندی یارانه ها از کجا می آید و به کجا می رود؟ 

فرصتکسبوکار

ت امروز|
بهزاد باشو  | فرص
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ادع��ای ناملموس بودن آث��ار برجام همچنان یکی 
از دس��تاویزهای منتق��دان و مخالف��ان دولت برای 
ک��م ارزش و حتی زیان بار معرفی ک��ردن این توافق 
اس��ت. عالوه بر این بهانه جویی ها، اشتباه محاسباتی 
در برخ��ی زمینه ها ب��ه بزرگنمایی ی��ا منجی نمایی 
برجام برای حل تمامی مش��کالت اقتصادی کش��ور 

اعم از ساختاری و غیرساختاری دامن زده است. 
به گزارش خبرآنالین، ضرورت تفکیک مش��کالت 
اقتصاد کش��ور و تاکید بر واقع نمایی سطح اثرگذاری 
برجام از جمله مواردی اس��ت که یوس��ف حسن پور، 
کارش��ناس ارش��د مرک��ز مطالع��ات بازرگان��ی در 

گفت وگو با خبرگزاری 
آن  ب��ر  خبرآنالی��ن 
تاکی��د دارد. به اعتقاد 
وی، پاالیش و تصحیح 
عموم��ی  انتظ��ارات 
برج��ام،  ب��ه  نس��بت 
روش��ن تر ش��دن آثار 
این توافق را به دنبال 

خواهد داشت. 
گف��ت:  حس��ن پور 
بخش صنعت در ایران 
مس��تحکمی  پیون��د 
بخش های  س��ایر  ب��ا 
دارد،  اقتص��ادی 
بنابرای��ن وقتی رش��د 
اقتص��ادی در بخ��ش 
از یک  صنعت کمت��ر 
طبیعتا  اس��ت  درصد 
انتظ��ار  نمی ت��وان 
اقتصادی  رشد  داشت 

به صورت مش��هودی در اقتصاد کشور ملموس باشد. 
ب��ه همین خاطر یکی از توصیه های��ی که همواره به 
متولیان و مس��ئوالن بخش صنعت کشور داشته ایم 
این اس��ت که تمرک��ز خود را از اتاق ه��ای بازرگانی 
به واحدهای کوچک تولیدی معطوف کنند، چرا که 
تغییرات در این سطح از فعالیت های اقتصادی بسیار 
مشهودتر و ملموس تر است و به ایجاد انگیزه و امید 
برای ادامه کار در الیه گسترده تری از اقتصاد کشور 

کمک می کند. 
به گفت��ه وی، دولت اگ��ر پس از اج��رای برجام، 
توجی��ه و ارتباط با بنگاه های کوچ��ک را در اولویت 
قرار می  داد قطعا می توانست تصویر بهتر و دقیق تری 
از نتایج برجام در اقتصاد و صنعت کش��ور ارائه دهد، 
چرا که تعداد فعاالن مش��غول در این بنگاه ها بسیار 
بیش��تر از بنگاه های بزرگ است. این رویکرد ولی از 
سوی دولت دنبال نش��د، چرا که به اعتقاد من نگاه 
غال��ب در دولت، توجه و ارتب��اط با بنگاه های بزرگ 

است. 
وی ادام��ه  داد: درک و ح��س م��ردم نمی توان��د 
و نبای��د مبن��ای تصمیم گیری های اقتص��ادی قرار 
بگیرد، چراک��ه در اکثر مواقع و موارد به خصوص در 
حوزه اقتصاد معموال مردم تنها بخش��ی از مسائل را 

می بینن��د و به آنچه در کوتاه مدت بر معیش��ت آنها 
تاثی��ر می گذارد توج��ه می کنند در حال��ی همه ما 
می دانیم که بس��یاری از سیاس��ت های اقتصادی به 
ظاهر خوب و مثبت که در کوتاه مدت به کام جامعه 
شیرین است در میان مدت آثار زیان بار فراوانی دارند 

و برعکس. 
حسن پور به درک مردم از تورم اشاره کرد و گفت: 
موضوع لم��س و درک کاهش ت��ورم از دیرباز برای 
جامعه به عنوان یک مس��ئله مطرح بوده  اس��ت. من 
به خاطر دارم که از زمان ریاس��ت جمهوری مرحوم 
هاشمی رفس��نجانی این س��وال و انتقاد مطرح بود 
که اگر دولت می گوید 
تورم کاهش پیدا کرده 
چ��را قیمت ه��ا پایین 
همان  نیامده  اس��ت؟ 
زم��ان هم مس��ئوالن 
دائما توضیح می دادند 
ک��ه کاهش ت��ورم به 
معن��ای ارزان ش��دن 
اما بعد  نیس��ت. هنوز 
از گذش��ت حدود سه 
ده��ه جامعه ما درگیر 
برداشت  اشتباه  همان 

از مفهوم تورم است.
مرک��ز  کارش��ناس 
در  بازرگانی  مطالعات 
ادام��ه  ای��ن گفت وگو 
انتظ��ارات  ن��وع  ب��ه 
از برج��ام نیز اش��اره 
یکی  گف��ت:  و  ک��رد 
مش��کالتی  از  دیگ��ر 
که باعث ش��ده آث��ار مثب��ت برجام تحت الش��عاع 
قرار بگیرد، تعریف انتظ��ارات نامرتبط برای برجام 
اس��ت. به عنوان مثال منتقدان دائما می گویند چرا 
م��ردم آثار برجام را در ح��وزه پولی و بانکی داخلی 
مش��اهده نمی کنند؟ ای��ن انتقاد به عقی��ده من از 
اس��اس اش��تباه اس��ت، چرا که ش��بکه بانکی ما از 
مش��کالت و نارس��ایی های درونی و داخلی فراوانی 
رن��ج می برد که نه تنها برجام، بلکه گش��ایش هایی 
بسیار بزرگ تر از برجام نیز نمی تواند این مشکالت 
را حل کند و برطرف کردن آنها نیازمند برنامه های 
بلندمدت و پرهزینه اس��ت. روش های اعتبارسنجی 
در شبکه بانکی ما جایی ندارند و بانک ها نمی توانند 
برای پرداخت تس��هیالت اعم از تس��هیالت خرد یا 
کالن اهلی��ت اعتباری متقاضیان را بررس��ی کنند. 
در چنین ش��رایطی کامال طبیعی اس��ت که توزیع 
اعتب��ارات بانکی به هیچ وج��ه بهینه نخواهد بود و 
مردم همواره از ش��بکه بانک��ی گالیه دارند. آیا رفع 
این نقص به برجام ارتباطی دارد؟ آیا ضعف ش��دید 
ش��بکه بانکی در تخصیص اعتبارات می توانس��ت و 
باید با برجام برطرف می شد و نشده  است؟ قطعا نه، 
ولی متاسفانه حل همه این مشکالت تعمدا یا سهوا 

بر دوش برجام گذاشته شد. 

 چرا رشد اقتصادی پسابرجام
برای جامعه ملموس نیست؟ 

کارشناسان از وضعیت بودجه های عمرانی در دولت می گویند 

دولت حجیم، اولویت گذاری مطلوبی از هزینه ها ندارد 



مذاکره اندونزی با ایران برای 
سرمایه گذاری در میدان های نفتی

رای��زن بازرگانی ایران در جاکارتا ب��ا بیان اینکه 
هیأت اقتصادی ٢٥ نفره اندونزی به ریاس��ت وزیر 
هماهنگ��ی امور اقتص��ادی این کش��ور وارد ایران 
می شود، گفت: اندونزی عالقه مند به سرمایه گذاری 

در میدان های نفتی ایران است. 
به گزارش ایسنا، انور کمری در این مورد تصریح 
 کرد: ای��ن هیأت اندونزیایی یکش��نبه و دوش��نبه

)۸ و ۹ اسفندماه( در ایران حضور می یابد و دارمین 
ناس��وتیون، وزیر هماهنگی امور اقتصادی اندونزی 
را نیز در این س��فر برخ��ی از معاونان وزارتخانه ها، 
رؤسای س��ازمان ها، نهادهای اقتصادی و بانک ها و 
همچنین تعدادی از ش��رکت های بخش خصوصی 

همراهی می کنند. 
رایزن بازرگانی ای��ران در جاکارتا عنوان کرد: در 
س��فر دو روزه هی��أت اندونزیایی به ای��ران، معاون 
وزارت انرژی و منابع طبیعی، معاون همکاری های 
بین المللی وزارت هماهنگی امور اقتصادی، مش��اور 
سازمان خدمات مالی، تعدادی از مدیران بانک های 
ماندی��ری، اگزی��م بان��ک، ب��ی. ان.  ای و همچنین 
رئی��س و نایب رئیس کمیته ایران در اتاق بازرگانی 
اندونزی، مدیران ش��رکت هایی در حوزه های نفت، 
گاز و پتروش��یمی، الکترونیک و مهندسی صنعتی، 
لوازم برق��ی منزل و محصوالت کش��اورزی حضور 

دارند. 
وی گف��ت: اندونزی عالقه مند به س��رمایه  گذاری 
در میدان های نفتی ایران اس��ت و پیش از این نیز 
پیش��نهادهای خود را در این زمین��ه به مقام های 

نفتی ایران ارسال کرده است. 
 

تصمیم آلمان برای سرمایه گذاری 
در بخش انرژی ایران

ش��رکت »ب��ی. ای. اس. اف« آلم��ان به عن��وان 
بزرگ ترین ش��رکت صنایع ش��یمیایی جهان اعالم 
کرد که قصد دارد از طریق شرکت های زیرمجموعه 
خود ش��رایط هم��کاری در بخش ان��رژی ایران را 

بررسی کند. 
به گ��زارش ایرنا، ک��ورت ب��وک، مدیرعامل این 
ش��رکت گفته اس��ت که ای��ن مجموع��ه از طریق 
ش��رکت »وینترزهال«، زیرش��اخه نفت و گاز خود، 
شرایط مختلف همکاری با ایران را بررسی می کند. 
بوک گفت: تالش می کنیم که ببینیم آیا فرصتی 
در صنع��ت نفت و گاز در ایران هس��ت یا خیر. ما 
از سوی مس��ئوالن ملی ایران دعوت شده ایم و این 

موضوع را بررسی می کنیم. 
همچنی��ن منابع امنیت��ی و مقامات صنعت نفت 
ع��راق گ��زارش دادند ک��ه انفجار چه��ار بمب در 
نزدیکی خط لوله ای واقع در منطقه کرکوک منجر 

به کشته شدن یکی از نیروهای امنیتی کرد شد. 
ای��ن خط لوله، نف��ت حوزه »بای حس��ن« را به 
ایس��تگاه گاززدایی در کرکوک می رساند. در زمان 
انفجار، فعالیت خط لوله به علت نگهداری و تعمیر 

متوقف بود. 
همچنین ش��رکت ملی نف��ت نیجریه اعالم کرد 
این کش��ور عضو سازمان کش��ورهای صادر کننده 
نف��ت )اوپ��ک(، هزینه های فنی تولی��د نفت را از 
70دالر برای هر بش��که )در سال ٢014 میالدی( 
به ٢7 دالر در انتهای سال ٢016 میالدی کاهش 

داد. 
این شرکت همچنین افزود: با کاهش هزینه های 
تولی��د، س��هم دول��ت از درآمد اقتص��ادی افزایش 

خواهد یافت و کسری بودجه جبران خواهد شد.
اداره تج��ارت، ان��رژی و راهبرده��ای صنعت��ی 
انگلیس اعالم کرد تولید نفت و میعانات گاز طبیعی 
این کش��ور در س��ال ٢016 میالدی در پی دومین 
سال متوالی رش��د، 4.۸درصد افزایش یافت. تولید 
گاز این کش��ور به تنهایی در سال گذشته میالدی 

شاهد 3.6 درصد رشد ساالنه بود. 
براساس این گزارش طبق قانون کنونی کالیفرنیا، 
این ایال��ت باید تا س��ال ٢030 میالدی ٥0درصد 
از نیازه��ای ان��رژی خ��ود را از طری��ق انرژی های 
تجدیدپذی��ر تامین کند، اما رهب��ر گروه دموکرات 
س��نای آمریکا در الیحه جدیدی پیشنهاد کرد که 
این ٥0درصد تا س��ال ٢0٢٥ میالدی عملیاتی و تا 
سال ٢04٥میالدی مصرف سوخت  های فسیلی به 

طور کامل متوقف شود. 
 این گزارش اعالم کرد شرکت ایتالیایی »انی« قصد 
دارد برداشت روزانه ٢00میلیون فوت مکعب گاز را از 
می��دان ظهر واقع در آب های عمیق مدیترانه مصر تا 

اکتبر ٢017 میالدی )مهر - آبان ۹6( آغاز کند. 
این شرکت تاسیسات فرآوری گاز را به طور موقت 

اجاره می کند تا پایگاه دائم خود را ایجاد کند. 
انی اعالم کرد: فاز نخس��ت پایگاه پردازش گاز با 
ظرفیت 6٥0میلیون فوت مکعب گاز در روز تا اواخر 

سال ٢017 میالدی تکمیل خواهد شد. 
همچنین شرکت تولیدکننده نفت و گاز کانادایی 
»هاس��کی انرژی« به منظور فراهم آوردن میلیاردها 
دالر نقدینگ��ی برای س��رمایه گذاری های جدید در 
آمریکای جنوبی، آفریقا یا آس��یا به دنبال واگذاری 
دارایی های نفت و گاز خود در فراس��احل شرقی این 

کشور است. 
ای��ن مذاکرات در مرحله ابتدای��ی بوده و ممکن 
است این شرکت در صورتی که پیشنهادهای خرید 
جذابی دریافت نکند، از تصمیم خود منصرف شود. 
همچنین براس��اس تازه ترین آمار منتشر شده از 
سوی سازمان اطالعات انرژی آمریکا، صادرات نفت 
این کش��ور در هفته منته��ی به هفدهم فوریه )٢۹ 
بهمن ماه( به یک میلیون و ٢10 هزار بش��که در روز 
رس��ید که این رقم در ٢4سال اخیر بی سابقه بوده 

است. 
تولی��د نفت این کش��ور نی��ز در ای��ن مقطع به 
۹میلی��ون بش��که در روز افزایش یاف��ت که از ماه 
آوریل س��ال گذش��ته میالدی تاکنون سریع ترین 

رشد تولید نفت ایاالت متحده بوده است.
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 معاون وزی��ر نفت در امور 
پتروش��یمی گف��ت: م��ا در 
س��ال جاری شاهد راه اندازی 
1٢واح��د تولید پتروش��یمی 
در کشور بودیم که 6میلیون 
تن به ظرفیت اضافه کرده و 
امیدواریم که سال آینده نیز 
ب��ا تکمیل طرح ها، پنج طرح 

دیگر افتتاح شود. 
به گ��زارش ایلن��ا، مرضیه 
شرکت  مدیرعامل  شاهدایی، 
پتروش��یمی  مل��ی  صنای��ع 
حاش��یه  در  روزگذش��ته 
پتروش��یمی،  همای��ش 
فرصت ها و چالش ها در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه بعد 
از برج��ام می��زان ص��ادرات 
پتروش��یمی افزای��ش یافت، 
راه اندازی واحدهای  با  افزود: 
می��زان  هم اکن��ون  جدی��د 
ص��ادرات به 1۹میلیون تن و 
ارزش صادراتی به 10میلیارد 
دالر رسیده است که این رقم 
ص��ادرات را مدیون ش��رایط 
بهبود  و  بین الملل��ی  خ��وب 
بیمه ها و ش��رایط حمل و نقل 
هس��تیم. همچنی��ن افزایش 
تولی��د واحده��ا منج��ر ب��ه 

افزایش حجم صادرات شد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
گذش��ته  یک س��ال  ط��ی 
و  بن��ام  س��رمایه گذاران 
متقاضی  پتروش��یمی  معتبر 
ما  س��رمایه گذاری در کشور 
بوده اند، اظهار داش��ت: البته 
برای ه��ر صنعت تهدیدهایی 
نیز وج��ود دارد که از جمله 
و  بین الملل��ی  رک��ود  آنه��ا 
ع��دم  ام��کان  همچنی��ن 
توانای��ی ما با به رش��د باالی 
ت��وان  ع��دم  و  تکنول��وژی 
رقابت ب��ا محص��والت دیگر 
دست اندرکاران  کشورهاست. 
این صنع��ت باید از فرصت ها 
بتوانن��د  و  ک��رده  اس��تفاده 
ب��ا اس��تفاده از تکنولوژی با 
ارزش اف��زوده باال محصوالت 
رقابتی در کشور تولید کنند. 
اینکه  بی��ان  با  ش��اهدایی 
براس��اس طرح ه��ای آین��ده 
ظرفیت تولی��د از 60میلیون 
ت��ن کنونی ب��ه 100میلیون 

تن ط��ی پنج س��ال آینده و 
1٥0میلیون تن طی 10 سال 
آینده می رسد به بحث امتناع 
برخی واحدهای پتروش��یمی 
در  محص��والت  عرض��ه  از 
داخل کش��ور اشاره و تصریح 
ک��رد: اگر ش��رکتی محصول 
تولی��دی خ��ود را در داخل 
کش��ور توزی��ع نمی کند باید 
ش��رایط به گون��ه ای فراه��م 
شده و مشوق ایجاد شود که 
به جای اینکه تمایل داش��ته 
باش��د محصوالت خود را در 
خ��ارج عرضه کند ب��ا همان 
امتیاز در داخل کشور توزیع 

کند. 
وی در ادام��ه گفت: ما در 
س��ال جاری شاهد راه اندازی 

1٢ واحد تولید پتروش��یمی 
در کشور بودیم که 6میلیون 
ت��ن به ظرفی��ت اضافه کرده 
و امیدواریم س��ال آینده نیز 
با تکمی��ل طرح ها پنج طرح 

دیگر افتتاح شود. 
ملی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
همچنین  پتروشیمی  صنایع 
گف��ت:  همای��ش  ای��ن  در 
مش��کالت ناش��ی از ش��یوه 
واگذاری  و  خصوصی س��ازی 
پتروش��یمی  واحده��ای 
خصوص��ی  بخ��ش  ب��ه 
کالن،  برنامه ری��زی  ب��ا 
رگوالتوری  و  سیاست گذاری 
یکپارچه این صنعت توس��ط 
NPC  می توان��د تبدی��ل به 
ی��ک فرص��ت ش��ده و باعث 

هم افزای��ی بخش خصوصی و 
دولتی شود. 

معاون وزیر نفت بیان کرد: 
تا پایان برنامه پنجم توس��عه 
صنع��ت پتروش��یمی ای��ران 
تولی��د محصوالت  زمینه  در 
پلیمری  ی��ا  پایه ش��یمیایی 
فعالیت کرده اما برای توسعه 
ب��ه طرح هایی  نی��از  صنعت 
اس��ت که زنجی��ره تولید را 
تکمی��ل ک��رده و محصوالت 
ب��ا ارزش اف��زوده باالتر برای 
صنای��ع  خ��وراک  تامی��ن 
پتروش��یمی  پایین دس��ت 
تولید کن��د. بنابراین رویکرد 
این صنعت تکمی��ل زنجیره 
تولید، ایجاد تنوع بیش��تر در 
ارزش  ارتق��ای  و  محصوالت 

س��بد محصوالت پتروشیمی 
اس��ت ک��ه ای��ن رویک��رد با 
ه��دف ارتقای نق��ش صنایع 
پتروش��یمی در شاخص های 
کالن اقتص��اد کش��ور اتخاذ 

شده است. 
وی همچنی��ن گفت: عدم 
باالدس��تی،  خ��وراک  تامین 
پتروش��یمی  طرح ه��ای 
می تواند یک تهدید محسوب 
ش��ود ولی با رویک��رد فعلی 
ک��ه چندی��ن ط��رح تامین 
خوراک مثل پاالیش��گاه گاز 
 NGL3200 بیدگلن��د٢، 
ش��رکت های  توس��ط 
پتروش��یمی در ح��ال انجام 
اس��ت، به یک فرصت تبدیل 

شده است. 
مدیرعامل ش��رکت صنایع 
ملی پتروش��یمی با اشاره به 
بین المللی  تحریم های  اینکه 
که مش��کالت زی��ادی برای 
توس��عه صنعت پتروش��یمی 
به وجود آورد نیز یک تهدید 
محس��وب می ش��ود، اظه��ار 
داش��ت: اما این تهدید باعث 
تقویت شرکت های مهندسی، 
پیمانکاران، سازندگان داخلی 
ش��رکت های  همچنی��ن  و 
دانش بنیان ش��د که موفق به 
ارتق��ای فناوری های موجود، 
تجاری سازی  و  بومی س��ازی 
آنه��ا ش��د. ش��اهدایی ادامه 
داد: مش��کل تامی��ن مناب��ع 
مال��ی جهت س��رمایه گذاری 
در طرح ها باعث اس��تفاده از 
مالی  منابع  تامین  روش های 
مانند صندوق توس��عه ملی و 

فاینانس خارجی شد. 
وی گف��ت: در حال حاضر 
خارج��ی  س��رمایه گذاران 
طرح ه��ای  در  می توانن��د 
در دس��ت اج��را ی��ا مطالعه 
هم��کاری  ب��ا  پتروش��یمی 
ش��رکت های ایرانی مشارکت 
 FIPPA قان��ون  و  کنن��د 
مانن��د  وی��ژه ای  تس��هیالت 
با  براب��ر  دریاف��ت خدم��ات 
تولیدکنن��دگان داخلی برای 
س��رمایه گذاران خارج��ی در 
صنعت پتروش��یمی ایران در 

نظر گرفته است.

معاون وزیر نفت:

صادرات 19میلیون تن محصوالت پتروشیمی پس از برجام
گازنفت

پتروشیمی

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی 
پاکستان: 

پاکستان همچنان خواهان گاز 
ایران است

رئیس کمیس��یون سیاس��ت خارجی مجلس ملی 
پاکس��تان با بیان اینکه پاکس��تان همچنان خواهان 
گاز ایران اس��ت، گف��ت بنادر چابهار ای��ران وگوادر 
پاکس��تان به عن��وان دو بندرخواهرخوانده و مکمل 

یکدیگر هستند. 
به گ��زارش ایلنا،  اویس احمد خان لغاری، رئیس 
کمیسیون سیاس��ت خارجی مجلس ملی پاکستان 
در جمع دانش��جویان پاکس��تانی و کارکنان ارش��د 
سفارت پاکس��تان در خصوص بهبود روابط بین دو 
کشور افزود: خط لوله صلح و افزایش روابط فرهنگی 
بهتری��ن و اساس��ی ترین امور در راس��تای محکم تر 

کردن روابط تهران-اسالم آباد است. 
وی همچنی��ن ب��ا متف��اوت ارزیابی ک��ردن نحوه 
کاربری دو بندر گ��وادر و چابهار گفت: این دو بندر 
خواهرخواندگ��ی و مکمل یکدیگر هس��تند و بازدید 
مش��ترک هیات ه��ای پارلمانی ایران و پاکس��تان از 
این دو بندر را در راس��تای خنثی کردن تالش های 
خارجی برای رقیب جلوه دادن چابهار و گوادر است. 
رئیس کمیس��یون سیاس��ت خارجی مجلس ملی 
پاکس��تان همچنی��ن اظهار داش��ت که پاکس��تان 
همچن��ان خواهان گاز ایران اس��ت و به دلیل برخی 
مس��ائل و مش��کالت داخلی نتوانس��ته است پروژه 
»خط لول��ه صلح« و خرید گاز از ای��ران را به پایان 
برس��اند که در آین��ده نزدیک با مرتفع ش��دن این 

مسائل واردات گاز از ایران آغاز خواهد شد. 
لغ��اری همچنین با تایید خبر خرید »ال ان جی« 
از قط��ر تاکید کرد که این امر به آن معنی نیس��ت 
که پاکس��تان عالقه ای به خری��د گاز از ایران ندارد. 
پاکس��تان به دلی��ل مواجه بودن با مش��کل کمبود 
انرژی س��عی دارد از منابع مختلف این نیاز را مرتفع 

کند و خرید گاز از ایران نیز در همین راستاست. 

مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران: 
روند کنونی توسعه فاز ١١ پارس 
جنوبی به قوت خود باقی است

مدیری��ت امور حقوقی ش��رکت ملی نف��ت ایران 
اع��الم کرد که ابطال مصوبه ش��ورای اقتصاد مربوط 
به توس��عه فاز 11 پارس جنوبی، ناظر بر قرارداد بیع 
متقابل اقاله ش��ده این فاز در س��ال 13۹1 است و 
تغییری در روند فعلی توسعه فاز 11 ایجاد نمی کند. 
ب��ه گزارش ش��انا، مدیریت امور حقوقی ش��رکت 
مل��ی نفت ای��ران در توضیحاتی اعالم ک��رد: ابطال 
مصوبه ش��ورای اقتصاد درباره طرح توس��عه فاز 11 
پارس جنوبی از س��وی دیوان عدالت اداری، مربوط 
به قرارداد این طرح اس��ت که ب��ه روش بیع متقابل 
ب��ا اس��تفاده از روش ت��رک تش��ریفات مناقصه در 
خردادماه س��ال 13۸۸ با شرکت CNPCI منعقد 
ش��ده بود. این قرارداد در فروردین ماه 13۸۹ نافذ و 
متعاقبا در مردادماه 13۹1 با توافق طرفین اقاله شد. 
براساس این گزارش، ابطال مصوبه شورای اقتصاد 
که ناظر بر قرارداد بیع متقابل اقاله شده به شرح یاد 
شده است، با مجوز انعقاد HOA اخیر بین شرکت 
ملی نفت ایران با ش��رکت های توتال، CNPCI  و 
پتروپ��ارس که ب��ا رعایت م��اده 11 قانون وظایف و 
اختیارات وزارت نفت صادر شد، هیچ ارتباطی ندارد 
و تغییری در روند فعلی توسعه فاز 11 پارس جنوبی 

با طرف های مذاکره ایجاد نمی کند. 
ش��رکت ملی نفت ایران به استناد ماده 11 قانون 
وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1۹/٢/13۹1 
با تأیید وزیر نفت و رعای��ت آیین نامه معامالت این 
  )HOA(  شرکت مبادرت به انعقاد توافقنامه اصولی
با ش��رکت های توتال، CNPCI  و پتروپارس کرده 
اس��ت تا با ش��رکت های مذکور درباره توس��عه این 
فاز براس��اس ش��رایط عموم��ی، س��اختار و الگوی 
قراردادهای باالدستی نفت و گاز مصوب سال 13۹٥ 
هیأت وزیران، قرارداد توسعه فاز 11 را منعقد کند. 

 

   
مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون: 

اقتصاد پتروشیمی از اقتصاد نفت و 
گاز پیشی می گیرد

مدیرعامل ش��رکت پتروش��یمی م��ارون با تأکید 
بر ضرورت یکپارچه س��ازی در صنعت پتروش��یمی، 
گف��ت تمامی ش��رکت های ب��زرگ دنی��ا در زمینه 
یکپارچه س��ازی با مفهومی جدید، این موضوع را در 

ساختار خود رونق دادند. 
به گزارش نیپنا، رحیم شریف موسوی، مدیرعامل 
پتروش��یمی مارون در همایش مل��ی آینده صنعت 
پتروش��یمی، فرصت ه��ا و تهدیدها، اظهار داش��ت: 
فروش محصوالت پتروش��یمی بیشتر از مبلغ فروش 
یک ساله نفت و گاز کشور است. طبق پیش بینی های 
انجام ش��ده طی دو دهه آینده اقتصاد پتروشیمی از 
اقتصاد نفت و گاز کش��ور به ش��رط حمایت، سرعت 
توس��عه همه جانبه، تقویت ساختار و زیرساخت های 
اداری، صنعتی، علمی و تجاری صنعت پتروش��یمی 

پیشی خواهد گرفت. 
وی با بی��ان اینکه صنعت پتروش��یمی مهم ترین 
بس��تر رش��د اقتصادی آینده کش��ور اس��ت، افزود: 
پتروش��یمی ایران فرصت اس��تثنایی اس��ت و زمان 
مح��دودی پی��ش رو دارد ک��ه اگر از ای��ن فرصت 
استفاده نکند باید منتظر تهدیدات آن باشد، چراکه 
رقبا به س��رعت در حال رش��د هس��تند و می توانند 
ظرفیت موجود صادرات کش��ور و بازار این صنعت را 

با تهدید روبه رو کنند. 
موس��وی تأکید کرد: پتروشیمی در مقوله اقتصاد 
کش��ور، هم در ارزیابی و هم در پیش بینی ها و نگاه 
ب��ه آینده انرژی )نفت و گاز( در اقتصاد ملی بس��یار 

تأثیرگذار است. 

دوشنبه
9 اسفند 1395

شماره 735

نمایندگان مجلس شورای اسالمی سهم 
صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت 

و گاز را 30درصد تعیین کردند. 
به گ��زارش ایرنا، نماین��دگان مجلس 
ش��ورای اس��المی در جلس��ه علنی روز 
یکش��نبه و در ادام��ه بررس��ی جزییات 
هزینه ای الیحه بودجه سال ۹6 کل کشور 
در بند الف تبصره 1 ، سهم صندوق توسعه 
ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، 
 میعان��ات گازی و خالص ص��ادرات گاز را 

30 درصد تعیین کردند. 
بان��ک مرک��زی نی��ز مکلف ش��د در 
طول س��ال و متناس��ب با وصول منابع، 
بالفاصله نس��بت ب��ه واریز ای��ن وجوه و 
س��هم چهارده و نیم درصد ش��رکت ملی 
نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات 
گازی )معاف از تقسیم سود سهام دولت( 
و همچنین سهم سه درصد )3%( مناطق 
نفت خی��ز، گازخیز و کمتر توس��عه یافته 
موضوع ردیف درآمدی ٢1010۹ جدول 
ش��ماره )٥( این قانون اق��دام کند. مبالغ 
مذک��ور به ص��ورت ماهانه واری��ز و از ماه 

یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. 
در بن��د )د( نیز وزارت نف��ت از طریق 
ش��رکت تابعه ذی ربط مکلف شد نسبت 
ب��ه نوس��ازی و توس��عه ش��بکه خطوط 
لوله انتقال نفت خ��ام و میعانات گازی و 
فرآورده ه��ای نفتی و تامی��ن منابع مالی 
س��هم دولت در توس��عه پاالیش��گاه ها و 

زیرس��اخت های تامین، ذخیره س��ازی و 
توزی��ع فرآورده  اقدام کن��د و منابع مورد 
نیاز را از محل افزای��ش پنج درصد )٥%( 
به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل 
بنزین، نفت س��فید، نفت گاز، نفت کوره، 
گاز مای��ع و س��وخت هواپیما تامین کند 
و پ��س از واریز ب��ه حس��اب خزانه  داری 
کل  کش��ور تا س��قف پانزده هزار میلیارد 
ب��ه  ری��ال   )1٥.000.000.000.000(
مصرف برس��اند. این منابع ج��زو درآمد 
شرکت محس��وب نمی ش��ود و مشمول 

مالیات با نرخ صفر است. 
نمایندگان مجلس همچنین در بند )ه(  
ش��رکت ملی نفت ایران را موظف کردند 
از مناب��ع خود معادل ریالی 4 میلیون تن 
قیر )VB( رایگان تا سقف مبلغ سی هزار 
ریال   )30.000.000.000.000( میلیارد 
به نسبت سیزده  درصد )13%( در اختیار 
وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جنگل ها، 
مرات��ع و آبخی��زداری کش��ور(، جه��ت 
خاک   پوش )مالچ( با قیرآبه )امولوسیون(، 
پنج��اه و چهاردرص��د )٥4%( در اختیار 
وزارت راه وشهرس��ازی جه��ت روک��ش 
آس��فالت و آس��فالت راه های روستایی و 
معاب��ر محالت هدف بازآفرینی ش��هری، 
هف��ده درص��د )17%( در اختی��ار بنیاد 
مس��کن انقالب اس��المی جهت آسفالت 
معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های 

مشارکتی با دهیاری ها، قرار دهد.

یکصد و ی��ازده میلیارد مترمکعب 
گاز ش��یرین از ابتدای س��ال جاری 
تا پایان بهمن ماه به طور متوس��ط از 
مجتمع گاز پارس جنوبی به ش��بکه 

سراسری انتقال تزریق شده است. 
به گزارش ش��انا، مسعود حسنی، 
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی 
ب��ا بی��ان این مطل��ب اظه��ار کرد: 
متوس��ط میزان دریافت گاز طبیعی 
از س��کوهای دریایی کلی��ه فازهای 
پارس جنوبی در یازده ماهه امسال، 
معادل 13٢ میلیارد مترمکعب بوده 

است. 
وی می��زان تولی��د میعانات گازی 
در مجتم��ع گازی پارس جنوبی در 
همی��ن بازه زمان��ی را رقمی معادل 
177 میلی��ون و 166 ه��زار و 33٥ 
بش��که اعالم کرد. مس��عود حسنی 
همچنی��ن می��زان تولی��د گوگ��رد 
دانه بندی ش��ده مرغوب را در یازده 
ماهه س��ال ج��اری در مجتمع گاز 
پارس جنوبی، 471 هزار و ٥٥٢ تن 

اعالم کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه می��زان اتان 
تولیدی تمامی پاالیشگاه های پارس 
جنوب��ی از ابتدای امس��ال تا پایان 
بهمن ماه، رقمی مع��ادل ٢ میلیون 
و ۸7 ه��زار و ٢۹۹ تن بوده اس��ت، 
تصریح ک��رد: همچنین میزان تولید 

ال پی جی مجتمع گاز پارس جنوبی 
در همی��ن ب��ازه زمان��ی ٢ میلیون 

و4٢6 هزار و 36۸ تن بوده است. 
مسعود حسنی، مدیرعامل مجتمع 
گاز پارس جنوبی با بیان این مطلب 
اظهار کرد: متوس��ط میزان دریافت 
گاز طبیعی از سکوهای دریایی کلیه 
فازهای پارس جنوبی در یازده ماهه 
امس��ال، مع��ادل 13٢ میلی��ارد متر 

مکعب بوده است. 
وی می��زان تولی��د میعانات گازی 
در مجتم��ع گازی پارس جنوبی در 
همی��ن بازه زمان��ی را رقمی معادل 
177 میلی��ون و 166 ه��زار و 33٥ 

بشکه اعالم کرد. 
میزان  مسعود حس��نی همچنین 
تولید گوگرد دانه بندی شده مرغوب 
را در ی��ازده ماه��ه س��ال جاری در 
مجتم��ع گاز پ��ارس جنوبی، 471 

هزار و ٥٥٢ تن اعالم کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه می��زان اتان 
تولیدی تمامی پاالیشگاه های پارس 
جنوب��ی از ابتدای امس��ال تا پایان 
بهمن ماه، رقمی مع��ادل ٢ میلیون 
و ۸7 ه��زار و ٢۹۹ تن بوده اس��ت، 
تصریح ک��رد: همچنین میزان تولید 
ال پی جی مجتمع گاز پارس جنوبی 
در همی��ن ب��ازه زمان��ی ٢ میلیون 

و4٢6 هزار و 36۸ تن بوده است. 

سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات 
نفت و گاز 30درصد شد

 رکورد تولید گاز در مجتمع گاز
پارس جنوبی شکست



کرباسیان تصریح کرد 
دامپینگ فوالد یک اتهام واهی 

است

 ای��ران در حالی متهم به دامپینگ در بازار جهانی 
فوالد ش��ده که رئیس هیأت عامل ایمیدرو با رد این 
اتهام می گوید برخی به دلیل اینکه نگران از دس��ت 
دادن ب��ازار خود هس��تند، چنین اتهام��ی به ایران 

زده اند. 
به گزارش ایلنا، مهدی کرباس��یان ب��ا بیان اینکه 
متاس��فانه برخی نگران بازاری هس��تند که ایران به 
دس��ت آورده است، اظهار داشت: ایران سال گذشته 
۴میلیون تن صادرات فوالد داش��ته و امسال رکورد 
سال گذش��ته را شکسته اس��ت، بنابراین یک سری 
ب��ه دلیل اینکه بازار خود را از دس��ت می دهند و از 
سوی دیگر رکود هم بر بازار جهانی حاکم است، این 

بحث ها را طرح کرده اند. 
 در دو سال گذش��ته صادرات صنعت فوالد کشور 
افزای��ش یافته و ایران جایگاه مناس��بی در بازارهای 
صادراتی به دس��ت آورده اس��ت، اما همین موضوع 
دستمایه برخی کشورها شده تا علیه ایران اقداماتی 
را انجام دهند. براین اس��اس به تازگی اتحادیه اروپا 
ایران را متهم به دامپینگ در بازار فوالد کرده است. 
 دامپین��گ از کلم��ه Dump ب��ه معن��ای ارزان 
فروختن، قیمت شکس��تن و بازار شکس��تن گرفته 
ش��ده و در اصطالح، عبارت است از فروش یک کاال 
در ی��ک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی 
تولید آن کاال در کش��ور فروشنده، به منظور کسب 
مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کاال. 

 در همین ارتباط مهدی کرباسیان با بیان اینکه ما 
چنین موضوع��ی را قبول نداریم، افزود: این موضوع 
درخصوص یک محصول خاص مطرح شده است در 
حالی که این صادرات براس��اس ضوابط بین المللی به 

اروپا انجام شده است.  

 

نخستین کارخانه بانوان در مازندران

نوار بهره برداری از نخس��تین کارخانه ای که صفر 
تا صد س��رمایه گذاری، راه اندازی و نیروهای کار آن 
را بانوان مازندران برعهده دارند روز یکش��نبه توسط 
معاون اس��تاندار مازندران در شهرک صنعتی شماره 
یک ساری قیچی ش��د. این کارخانه با بهره گیری از 
توان تحقیقاتی و بازاریابی بانوان کارشناس مازندران 
در عرصه کش��اورزی در خصوص فرآوری مطلوب و 
مناس��ب این محص��والت و تبدیل میوه ه��ا به انواع 
چیپس افتتاح شده اس��ت. مدیر عامل کارخانه افق 
تابان کاسپین به  ایرنا گفت: این کارخانه در زمینی 
به مس��احت یک هزار متر مربع در ش��هرک صنعتی 
س��اری و ب��ا ایجاد چهار س��وله راه اندازی ش��د. به 
گفت��ه مریم نصیری خلیلی، تمامی س��رمایه گذاری 
3 میلی��ارد ریالی این کارخانه توس��ط اعضای هفت 
نف��ره هیات مدیره که همگی بانوان هس��تند تامین 

شده است .
او گف��ت: با بهره برداری فاز نخس��ت، این کارخانه 
قادر به تولید روزانه ۴00کیلوگرم چیپس است که با 
اجرایی ش��دن طرح توسعه این میزان تولید افزایش 
خواه��د یافت.به گفته مدیر عامل کارخانه افق تابان 
کاسپین، به صورت مستقیم و غیرمستقیم 176 نفر 
از بانوان مازندران با راه اندازی این کارخانه مش��غول 
به کار شدند. وی ادامه داد: از این میزان اشتغال 30 
نفر به عنوان کادر اداری و کارگر این کارخانه هستند 
که در بخش های فرآوری و بس��ته بندی محصوالت 
فعالیت دارند.نصی��ری خلیلی افزود: زنجیره فعالیت 
بانوان در این کارخانه از مزرعه و کشت و جمع آوری 
محصوالت کش��اورزی آغاز می ش��ود و ب��ا تبدیل و 
تولید چیپ��س ادامه می یابد.وی اف��زود: هم اکنون 
محصوالت این کارخانه در بازار داخل کش��ور عرضه 
و به فروش می رسد که در چشم انداز آینده عرضه و 
فروش در بازارهای کشورهای دیگر از جمله روسیه 
و گرجستان در حال پیگیری است.براساس آمار ارائه 
شده از س��وی اس��تانداری مازندران، زنان مدیریت 
600 واحد تولیدی و خدماتی این اس��تان را برعهده 
دارن��د. مازندران 3 هزار واح��د تولیدی و صنعتی با 

بیش از80 هزار نیروی کار دارد.

3 تولید، تجارت، خدمات

برای نخستین بار در دوره 
ریاست شما بر کنفدراسیون 
تش�کل های  ص�ادرات، 
صادرات�ی را دور ه�م جمع 
کردید و همه از مش�کالت 
صادرات گفتند، موضوعاتی 
بس�یاری  در  ش�اید  ک�ه 
جاها مط�رح می ش�ود، آیا 
کنفدراسیون صادرات برای 
ارتق�ای وضعیت ص�ادرات 
چش�م انداز  غیر نفت�ی 

متفاوتی دارد؟ 
جلس��ات  ای��ن  ب��رای  م��ا 
داری��م.  برنامه ریزی های��ی 
نخستین جلسه را با تشکل های 
عض��و، غیرعضو و تش��کل های 
اس��تانی برگزار کردیم و جلسه 
بعدی ما با صادرکنندگان نمونه 
بخش��نامه  ابالغ  ب��ود.  خواهد 
رئیس جمه��ور،  اول  مع��اون 
نش��ان می دهد ص��دای واحد 
و انس��جام در بی��ن تش��کل ها 
نق��ش تعیین کنن��ده و مؤثری 
دارد. بعضا ش��اهد هستیم که 
حرف ه��ای متفاوتی از س��وی 
اف��راد گفته می ش��ود و برخی 
نظرات ه��م در مقابل هم قرار 
می گی��رد، ب��ه نظر م��ن این 
موضوع باید درچنین جلساتی 
اتفاق بیفت��د. بای��د اینجا این 
حرف ه��ا زده ش��ود و خروجی 
واح��دی از نهادهای��ی مانن��د 
کنفدراسیون صادرات یا مجمع 
واردات به عنوان تشکل تشکل ها 
ب��ه دس��ت سیاس��ت گذاران و 
تصمیم گیران در دولت برسد. ما 
به  را  می خواهیم کنفدراسیون 
پایگاهی برای مطالبات و نظارت 
بخش خصوصی  صادرکنندگان 
تبدیل کنیم ت��ا اینکه فعاالن 
این بخ��ش از طریق این کانال 
مشکالت و خواسته های شان را 

به دولت برسانند. 
جن�اب الهوت�ی در ای�ن 
تش�کل ها  برخی  نشس�ت 
به موض�وع ایج�اد معاونت 
ص�ادرات در دولت اش�اره 
کردن�د. ب�ه نظر می رس�د 
ه�م  ب�از  بخش خصوص�ی 
رف�ع  ب�رای  می خواه�د 

مشکالتش بیشتر به دولت 
تکی�ه کن�د، درحالی که در 
ریاس�ت  نشس�ت  همی�ن 
ب�زرگ  تش�کل  چندی�ن 
تأکید می کردن�د باید روی 
پ�ای خودم�ان بایس�تیم و 
با ق�وی کردن تش�کل های 
بهتری  س�اختار  صادراتی، 
برای صادرات ش�کل دهیم. 
برای ش�ما به عنوان ریاست 
این کنفدراسیون کدام یک  

اولویت است؟ 
ب��ه نظر من ای��ن موضوع به 
دول��ت  سیاس��ت گذاری های 
کش��وری  در  دارد.  بس��تگی 
مث��ل ترکی��ه، ات��اق بازرگانی 
صادرات��ی  تش��کل های  ی��ا 
تعیین کنن��ده  واردات��ی  و 
سیاس��ت گذاری های اقتصادی 
این کشورهس��تند. اگرکش��ور 
ما براس��اس ابالغی��ه اصل ۴۴ 
ب��ه س��مت خصوصی س��ازی 
از  دول��ت  و  کن��د  حرک��ت 
تصدی گری دس��ت بردارد آن 
زمان ان جی او ه��ای قوی مثل 
کنفدراسیون صادرات می توانند 
تأثیر گذار  تشکل های  به عنوان 
و تعیین کنن��ده ح��رف آخر را 
بزنند، اما اگر آن اتفاق نیفتد و 
سیستم به همین شکل اقتصاد 
دولت��ی جلو برود قطع��ا ما به 
معاونت صادرات که خواس��ته 

تش��کل ها بود نیازمند هستیم. 
البت��ه معاون��ت ص��ادرات که 
مطرح شد و به نظر من معاونت 
تج��ارت مناس��ب تر اس��ت، با 
نقشی که تشکل ها و ان جی او ها 
می خواهند داشته باشند، هیچ 

تضادی ندارد. 
امروز سازمان توسعه تجارت 
م��ا به رغم اینک��ه تعریفش در 
قان��ون متولی تجارت اس��ت، 
تأثیری در تجارت کشور ندارد 
و عمال مصوبات وزارتخانه های 
دیگ��ر را اجرایی می کند. چون 
زیرمجموع��ه وزارت صنع��ت، 
معدن و تجارت اس��ت، مثال در 
بخش صنعت نمی تواند مستقل 
تصمیم بگیرد یا در کش��اورزی 
چون قانون انت��زاع وجود دارد 
نمی تواند مستقال  این سازمان 
واردات  و  ص��ادرات  درب��اره 
تصمیم بگیرد. اینها مشکالتی 
را ه��م ب��رای وزارتخانه ه��ا به 
وج��ود آورده و هم برای فعاالن 
بخش اقتص��ادی. ل��ذا به نظر 
می رس��د اگر معاونت مستقلی 
درح��وزه تج��ارت و زی��ر نظر 
بگیرد،  رئیس جمه��ور ش��کل 
رون��د کار را تس��ریع می کند و 
تصمیم گیری ها براساس اقتصاد 
کالن کشور و منافع ملی گرفته 
می ش��ود تا منافع بخش��ی یا 
بین وزارتخانه ای. از این جهت ما 

این پیشنهاد را داریم. در مقابل 
با تقویت تشکل های باال دستی 
مثل کنفدراس��یون صادرات و 
هم��ه صادرکنندگان  عضویت 
در این تش��کل، صادرکنندگان 
به صدای واحدی می رسند که 
می تواند برای دولت هم مثبت 
باشد. به نظر من دولت ها قطعا 
از این حرکت حمایت می کنند، 
چون به جای طرف بودن با 60 
تش��کل صادراتی با یک صدای 
واحد و منسجم طرف خواهند 

شد. 
در جلس�ه اش�اره کردید 
ک�ه  تش�کل   30 از  بی�ش 
تش�کل های  مهم تری�ن 
در  هس�تند  صادرات�ی 
کنفدراسیون عضو هستند 
و گفتید که نیم�ی دیگر از 
در  صادرات�ی  تش�کل های 
سراس�ر کش�ور هنوز عضو 
نیستند،  کنفدراسیون  این 
آیا برنامه ای برای جذب آنها 

دارید؟ 
می ت��وان گف��ت 80 درصد 
توس��ط  غیرنفت��ی  ص��ادرات 
همین 30 تشکل کنفدراسیون 
می ش��ود،  انج��ام  ص��ادرات 
تش��کل هایی که عضو نیستند 
اس��تانی  تش��کل های  معموال 
هس��تند یا برخی تشکل هایی 
هس��تند ک��ه اخی��را در اتاق 

ثب��ت ش��دند. ش��اید آنچنان 
ی  فعالیت ه��ا  ب��ا  آش��نایی 
باشند،  نداش��ته  کنفدراسیون 
این نشس��ت ها برای هم افزایی 
و همفکری بیش��تر و آشنایی 
و ج��ذب تش��کل ها اس��ت. ما 
عضوی��ت  و  پذی��رش  آم��اده 
هم��ه تش��کل های صادرات��ی 
بخش خصوصی از اس��تان های 
همچنین  هس��تیم.  مختل��ف 
باشگاه صادرکنندگان را ایجاد 
کردیم ت��ا صادرکنندگانی که 
به عن��وان صادرکنندگان نمونه 
ممتاز یا برتر هستند بتوانند در 
این باشگاه عضو شده و دراتاق 
فکر کنفدراسیون شرکت داشته 
و مشکالتش��ان را مطرح کنند. 
کنفدراس��یون وظیفه خودش 
می داند در پیگیری و حل این 

مشکالت اقدام کند. 
شما در شورای گفت وگوی 
بخش خصوص�ی  و  دول�ت 
ه�م حض�ور داری�د، ای�ن 
دسترسی به دولت انتظارات 
را  صادرات�ی  تش�کل های 
افزای�ش  کنفدراس�یون  از 
خواهد داد. این دسترس�ی 
می تواند کمک کننده باشد. 

بله، ب��ودن من در ش��ورای 
گفت وگو می تواند کمک کننده 
باش��د. موضوعات و مشکالتی 
که در این حوزه در سطح کالن 
هس��ت آنجا مطرح و پیگیری 
خواهد ش��د. یا آقای مرتضوی 
نای��ب رئی��س کنفدراس��یون، 
رئی��س خان��ه صنعت اس��تان 
دبیرکل خانه  تهران همچنین 
صنعت کشور هستند. یا دیگر 
کس��انی ک��ه در هیأت مدی��ره 
کنفدراسیون هستند، امکاناتی 
ب��رای رفع مش��کالت را دارند. 
همه اینها ظرفیت بسیار خوبی 
در کنفدراس��یون صادرات  به 
وجود آورده که اگر ما به عنوان 
از  ب��ا حمایت  بخش خصوصی 
این NGO آن را قوی تر کنیم، 
ب��رای مطالبات م��ان برط��رف 
کردن مشکالت مان و تعامل با 
دولت صدای بلندتری خواهیم 

داشت.

وزیر جهاد کش��اورزی حرکت 
ب��ه س��وی افزای��ش محصوالت 
ارگانی��ک را ب��ا توجه ب��ه اقلیم 
گرم و خشک در کشور ضروری 
دانس��ت. محم��ود حجت��ی روز 
یکش��نبه در مراسم مجمع ملی 
سالمت در س��الن همایش های 
رازی تهران با اش��اره به تشکیل 
کمیته فنی ارگانیک و ش��ورای 
ارگانیک  محص��والت  راهبردی 
در ای��ن وزارتخانه گفت: اقدامی 
که در این دولت انجام می شود، 
ش��یمیایی  کودهای  جایگزینی 
با کودهای ارگانیک اس��ت که با 
همکاری شرکت های دانش بنیان 
با توج��ه به اقلیم کش��ور انجام 
می ش��ود.  او با اش��اره به کنترل 
بیولوژیک محصوالت کشاورزی 
گف��ت: در گذش��ته ۲30 ه��زار 
هکتار از مزارع کنترل بیولوژیک 
می شدند که این میزان در دولت 
یازدهم سه برابر شد و اکنون به 

83۵ هزار هکتار رسیده است. 
حجتی گفت: اکن��ون ۵000 
نوع کود در کش��ور ثبت ش��ده 

ک��ه 3300 ن��وع آن واردات��ی و 
1۵00مورد تولید داخل اس��ت، 
البت��ه در گذش��ته 108۲ک��ود 
غیر مجاز وجود داشت که اکنون 
ممنوع اعالم ش��ده اس��ت. این 
کودها یا بی اث��ر بودند یا میزان 
باالیی فلزات سنگین داشتند که 
همه آنها از چرخه مصرف حذف 
شده است.  وزیر جهاد کشاورزی 
گفت: تا قبل از برجام، هر کسی 
از ه��ر جایی س��م کش��اورزی 

بی کیفیت و غیر مجاز می آورد اما 
برج��ام مردم را از این بال و خطر 

بزرگ نجات داد. 
ب��ه گفته حجت��ی، ورود انواع 
س��موم و کوده��ای کش��اورزی 
غیر مج��از در زم��ان تحریم ه��ا 
ضایع��ات و خطرات زی��ادی را 
متوجه س��المت م��ردم کرده  و 
غذا و سبزی و میوه های مصرفی 
مردم را آلوده کرده بود، اما پس 
از برجام این مشکل برطرف شد. 

او اضافه ک��رد: در دولت تدبیر و 
امید ارزیابی و بازنگری مجددی 
روی سموم و کودهای کشاورزی 
ص��ورت گرف��ت. تع��داد زیادی 
از س��موم و کوده��ای منس��وخ 
شناسایی و حذف و سموم موثر 

و کم خطر جایگزین شد. 
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: 
تا قبل از برجام نظارت درس��تی 
بر مصرف سموم کشاورزی وجود 
نداشت و این حوزه کامال بی سر و 

سامان بود. هر کسی در هر جایی 
پودری را تولید و عرضه می کرد 
و ادعای سم فروش��ی داشت، نه 
ثبت و استانداردی وجود داشت 
و نه صالحیت ها تایید می شد و 
نه فروشنده و تولید کننده تحت 
نظارت بودن��د و به همین علت 
مشکالت زیادی برای کشاورزان 
به وجود آمد و مق��دار زیادی از 
سرمایه و تولید کشاورزان از بین 
رفت. حجتی گفت: در سه سال 
گذش��ته 3۵00 فروشگاه عرضه 
مجاز س��موم کشاورزی با کمک 
اس��تانداری ها ساماندهی شد اما 
هنوز فروش��گاه هایی هستند که 

باید تعیین تکلیف شوند.
وی اع��الم کرد: هزار کلینیک 
گیاه پزشکی با حضور کارشناسان 
در کش��ور ایجاد شده است و به 
این س��مت می رویم که س��موم 
در  نس��خه  ب��دون  کش��اورزی 
اختیار کش��اورزان ق��رار نگیرد 
و کارشناس��ان پ��س از بازدید و 
نظارت بر زمین کش��اورزی سم 

مورد نیاز را تجویز کنند. 

در هفت��ه ابتدایی اس��فندماه 
سبزی های تازه رکورد گرانی را 
در بین س��ایر کاالهای خوراکی 
شکس��ت و تا 30 درصد افزایش 
قیمت داشت. به گزارش ایسنا، 
تازه ترین گ��زارش بانک مرکزی 
از تح��والت قیمت��ی کااله��ای 
خوراک��ی در هفت��ه منتهی به 
ششم اس��فندماه، حاکی از رشد 
۲9/۴ درصدی قیمت سبزیجات 

نس��بت ب��ه هفت��ه ماقب��ل و 
همچنین افزایش 36/3درصدی 
آن در مقایسه با هفته مشابه ماه 
قبل است. این در حالی است که 
میوه های تازه ه��م بعد از گروه 
سبزی ها باالترین رشد قیمت را 
داشته و تا 6/1 درصد گران شد. 
گوش��ت مرغ نیز ت��ا 3/7درصد 
در هفته اول اس��فندماه افزایش 
قیم��ت داش��ته و تا ه��ر کیلو 

7۴10 تومان در س��طح ش��هر 
ارائه ش��ده اس��ت. گوشت قرمز 
ح��دود 0/8 درصد گران ش��د و 
هر کیلو گوشت گوسفند تا ۴۲ 
هزار و 300 تومان و گوشت گاو 
و گوساله 36 هزار و 700 تومان 
در سطح شهر فروش رفته است. 
در گروه لبنیات هم در مجموع 
کاه��ش 0/3 درص��دی قیم��ت 
ثبت ش��ده و کره پاس��توریزه تا 

3/7درصد ارزان شد. قیمت سایر 
اقالم گروه ثابت باقی مانده است. 
تخم م��رغ 6/۲ درص��د افزای��ش 
قیمت داشته و شانه ای 10 هزار 
و 600 ت��ا 1۲هزار تومان فروش 
رفت. برنج بس��یار اندک رش��د 
قیمت داشته و حدود 0/1 درصد 
گران شد. این در حالی است که 
بهای برنج داخل��ی درجه یک، 
0/3درص��د افزایش داش��ت اما 

قیم��ت برنج داخل��ی درجه دو 
کاه��ش 0/8 درصدی را پش��ت 
سر گذاش��ت. گروه حبوبات هم 
در مجموع 0/۴ درصد گران شد. 
قند و ش��کر که 0/9 درصد ارزان 
شده به همراه لبنیات، دو گروه 
کااله��ای خوراکی را تش��کیل 
می دهن��د که ب��ا کاهش قیمت 
هم��راه بوده اند. چ��ای و روغن 
نباتی نیز تغییر قیمتی نداشتند. 

در نخستین نشست کنفدراسیون صادرات با حضورتشکل های بزرگ صادراتی غیرنفتی بخش خصوصی مطرح شد 

در تدارک صدای واحد
مینوگله- تجمیع تش�کل های صادراتی کشور 
در کنفدراس�یون ص�ادرات ات�اق ایران ش�اید از 
مهم ترین اهداف این کنفدراسیون در دوره جدید 
باشد؛ نهادی مردمی که توانسته فعاالن صادراتی 
بزرگ�ی را ک�ه س�همی 80 درص�دی در صادرات 
غیرنفت�ی کش�وردارند، دورهم جمع کن�د. اما به 
اعتق�اد محمد الهوتی، رئیس این کنفدراس�یون 

این NGO هنوز هم می تواند بزرگ و قوی تر شود؛ 
دغدغه ای که به گفته او با ابالغ بخشنامه معاونت 
اول ریاس�ت جمهوری درخصوص دادن س�هم در 
دول�ت به نظ�رات بخش خصوصی مهم تر ش�ده و 
حاال با برگزاری جلس�اتی که این کنفدراس�یون 
در برنام�ه دارد، در هم اندیش�ی ب�ا تش�کل های 
صادراتی می خواهد این دغدغه را به صدای واحد 

در می�ان صادرکنن�دگان تبدیل کن�د؛ موضوعی 
که در نخس�تین نشس�ت ای�ن کنفدراس�یون به 
خواس�ته هم�ه تش�کل های حاض�ر در نشس�ت 
تبدیل ش�د. محمد الهوت�ی در گفت وگوی زیراز 
اهمی�ت این ه�دف گفت�ه و از تأثی�ر این حرکت 
بر تصمیم گیری ه�ا و سیاس�ت گذاری های دولت 

درصادرات پیش بینی هایی دارد. 

هشدار به فعاالن دخانیات
فروش سیگار و تنباکو بدون 

پروانه تخلف است
رئی��س مرک��ز برنامه ریزی و نظارت ب��ر دخانیات در 
خصوص ثبت دقیق نشانی انبارهای نگهداری محصوالت 
دخان��ی از جمله س��یگار و تنباکو ب��ه تولیدکنندگان، 
واردکنندگان و توزیع کنندگان هش��دار داد. علی اصغر 
رمزی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به راه اندازی سامانه 
شناس��ه رهگیری در آینده نزدیک، اظهار کرد: باید به 
کلیه فعاالن صنعت دخانیات کش��ور در خصوص ثبت 
دقیق نشانی و کدپستی انبار و محل نگهداری محصوالت 
دخانی هشدار داد چراکه مطابق قانون انحصار دخانیات 
و مقررات مربوطه در مجوزهای صادره از سوی این مرکز 
محل نگهداری محصوالت دخانی برای تولیدکنندگان، 

واردکنندگان و توزیع کنندگان قید شده است. 
وی ادامه داد: با راه اندازی س��امانه شناس��ه رهگیری 
تمامی دستگاه های نظارتی و بازرسی براساس کدپستی 
و نشانی قید شده در مجوزها در سامانه اقدام به بازرسی 
می کنند و در صورتی که کدپستی و نشانی انبار صحیح 
نباشد تمامی محصوالت دخانی موجود در انبار توقیف و 

به عنوان کاالی قاچاق تلقی می شود. 
رم��زی همچنین با اش��اره ب��ه اینکه فروش��ندگان 
محصوالت دخانی باید پروانه خرده فروش��ی محصوالت 
دخان��ی را دریافت کنند، اظهار کرد: فروش س��یگار و 
تنباکو بدون پروانه خرده فروشی تخلف محسوب و ضمن 
ضبط محصوالت یاد شده نسبت به برخوردهای قانونی و 

جرائم مربوطه اقدام می شود. 
به گفته او، محص��والت دخانی در فاصله 100متری 
مدارس، مراکز آموزش��ی، ورزش��ی، تفریحی، فرهنگی، 
مساجد و اماکن مذهبی و نیز فروش این محصوالت به 

افراد زیر 18 سال و به صورت نخی ممنوع است. 
 

کاهش 20درصدی قاچاق در سال 95
س��خنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز از 
کاهش ۲0درصدی قاچاق کاال در 10 ماهه امسال خبر 
داد و گفت انتظار می رود تا پایان امس��ال، برآورد حجم 
قاچاق به 1۲ تا 13 میلیارد دالر کاهش یابد. به گزارش 
ایرنا، قاسم خورشیدی روز یکشنبه در نشستی خبری، 
حجم قاچ��اق کاال در س��ال های 139۲ و 1393 را به 
ترتیب ۲۵ و 19میلیارد دالر بیان کرد و گفت: این رقم 

سال گذشته به 1۵.۵ میلیارد دالر کاهش یافت. 
به گفته خورشیدی، دستگاه های کاشف در سال های 
1393 و 139۴ به ترتیب یک هزار و هش��تصد و ۵هزار 
میلیارد تومان کاالی قاچاق کش��ف کردند که این رقم 
ب��ا 1۲0درصد افزایش در 10 ماهه امس��ال به 1۲ هزار 

میلیارد تومان افزایش یافت. 
خورشیدی از ۲۵6 هزار بازرسی در سطح عرضه خبر 
داد و گفت: بازرسی ها نسبت به سال گذشته 10درصد 
رشد داش��ته که در این زمینه 1۲ هزار پرونده تشکیل 

شده است. 
س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز درباره 
امح��ای کاالی قاچ��اق مکش��وفه نیز گفت: پارس��ال 
1۴میلیارد تومان کاالی مکشوفه قاچاق امحا شد و این 
رقم در 10 ماهه امس��ال به بیش از 7۴ میلیارد تومان 

رسیده است. 
او درمورد وصول جرایم ناش��ی از قاچاق کاال و ارز نیز 
گف��ت: درآمدهای حاصل از ای��ن بخش – که به خزانه 
واریز می شود – در سال های اخیر رشدی قابل مالحظه 
داشته است و در حالی که وصول جرایم در سال 139۲ 
کمت��ر از یک درصد بود، به بیش از ۲7درصد در س��ال 

جاری رسیده است. 
 

سفیر ارمنستان خبر داد
افزایش 30درصدی ورود گردشگران 

ایرانی به ارمنستان پس از لغو ویزا
آرتاشس تومانیان، سفیر ارمنستان در ایران از افزایش 
30درصدی ورود گردشگران ایرانی به این کشور پس از 

لغو روادید میان ایران و ارمنستان خبر داد. 
به گفته سفیر ارمنستان، حجم روابط تجاری بین دو 
کشور هیچ گاه از 300میلیون دالر بیشتر نبوده است که 
رقم زیادی نیست و باید برای افزایش آن تالش دوجانبه 
صورت گیرد. آرتاشس تومانیان در گفت وگو با اتاق ایران 
گفت: تجارت فقط تبادل کاال نیست، بلکه باید شرایط 
سرمایه گذاری فعاالن اقتصادی دوطرف در هر دو کشور 
تسهیل شود، به همین جهت است که در حال احداث 
منطقه آزاد تجاری در نزدیکی مرز ایران هس��تیم تا به 

تجارت و سرمایه گذاری بیشتر، کمک کند. 
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، آرتاشس تومانیان 
درب��اره وضعیت صنای��ع در ایران گفت: ای��ران در اکثر 
زمینه ها در حد اس��تاندارد جهانی اس��ت مثال صنعت 
تولی��د دارو و صنع��ت نانوتکنول��وژی در ایران بس��یار 
پیشرفته است. البته هنوز هستند زمینه هایی که ایران از 

نظر استاندارد جهانی عقب است. 
به گفته او، ایران و ارمنستان می توانند در زمینه های 
مختلف��ی از جمل��ه تکنولوژی ه��ای برتر و پیش��رفته، 
تکنولوژی های اطالعاتی، مخابراتی، کشاورزی، صنایع و 
تولیدات غذایی، داروس��ازی، آموزش و دیگر زمینه ها با 

یکدیگر روابط تجاری داشته باشند. 
به اعتقاد سفیر ارمنستان، مانع جدی بر سر راه توسعه 
روابط تجاری ایران و ارمنستان وجود ندارد و هم اکنون 
که ارمنس��تان عضوی از اتحادیه اوراسیا شده، برقراری 
روابط تس��هیل شده است. البته برخی مشکالت از نظر 
گمرک��ی، حقوقی و مالیاتی وج��ود دارد که می توان با 

تعامل آنها را برطرف کرد. 
در خرداد ماه س��ال جاری توافقنامه لغو روادید برای 
اتباع دو کش��ور ایران و ارمنس��تان امضا شد و شاوراش 
کوچاریان، معاون وزیر امور خارجه ارمنستان امضای این 
توافقنامه را در راس��تای تحکیم روابط دو جانبه ایروان 
– تهران ضروری و آن را موجب تقویت منافع مشترک 
در هم��ه زمینه ها از جمله اقتصادی و تجاری دانس��ت. 
به گفته س��فیر ارمنس��تان، پس از این توافقنامه تعداد 
توریست هایی که از ایران به ارمنستان رفته اند، 30درصد 

رشد داشته است. 
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وزیر جهاد کشاورزی خبر داد 
حرکت به سوی تولید محصوالت ارگانیک

بر اساس گزارش بانک مرکزی 

سبزیجات 30 درصد گران شد

 



مجل��س  نماین��دگان 
بخشودگی  اس��امی،  شورای 
جرای��م دیرک��رد وام های زیر 
۱۰۰میلیون تومان را در سال 

۹۶ تمدید کردند. 
امروز«،  گزارش»فرصت  به 
تلفیق  کمیس��یون  اینک��ه  با 
مجلس پیش از این از تمدید 
ای��ن فرص��ت بخش��ودگی تا 
پایان س��ال آین��ده خبر داده 
ب��ود، اما ب��ا توجه ب��ه اباغ 
دس��تورالعمل بخش��ودگی از 
سوی بانک مرکزی در آخرین 
روزه��ای بهمن م��اه و فرصت 
ان��دک باق��ی مانده ت��ا پایان 
س��ال، این انتظار می رفت که 
مجل��س، بخش��ودگی جرایم 
دیرک��رد بده��کاران ت��ا زیر 
۱۰۰میلیون تومان را در سال 
جدی��د تمدید کن��د. اگرچه 
بانک هایی که براساس دستور 
بان��ک مرکزی ملزم به اجرای 
این ماده از قانون بودجه سال 
بانک ه��ای  هس��تند   ۱۳۹۵
دولت��ی ی��ا نیمه دولتی اند که 
منابع مع��وق زی��ادی دارند، 
ام��ا با این ح��ال گزارش های 
میدانی از سطح شعب برخی 
از  عام��ل، حاکی  بانک ه��ای 
روند کند اجرایی این فرصت 

بخشودگی است و از همین رو، 
بان��ک مرکزی چن��دی پیش 
اعام ک��رده بود ب��ا توجه به 
اباغی ک��ه به ش��بکه بانکی 
ش��ده اگر بانک ها در این باره 
اقدامی نکنند در واقع مرتکب 
تخلف ش��ده اند. براساس این 
مجلس  نماین��دگان  گزارش، 
اس��امی در جلسه  ش��ورای 
علنی روز گذش��ته و در ادامه 
بررس��ی جزیی��ات درآم��دی 
الیح��ه بودجه س��ال ۹۶ کل 
به  الحاقی  بنده��ای  کش��ور، 
تبص��ره ۱7 را مصوب کردند. 
براس��اس بند الحاقی 4 قانون 
اصاح قانون بودجه سال ۹۵ 
برای س��ال ۹۶ تنفیذ و شرط 
عدم افزایش پایه پولی شامل 
بخش��ودگی س��ود و جرای��م 
از ۱۰۰میلیون  وام های کمتر 
حک��م  و  نمی ش��ود  توم��ان 
تبصره ۳۶ در س��قف ۱7هزار 
و ۵۰۰میلی��ارد توم��ان برای 
س��ال ۱۳۹۶ تمدید می شود. 
براس��اس تبص��ره ۳۵قان��ون 
بودجه سال ۹۵، دولت اجازه 
دارد از مح��ل حس��اب مازاد 
حاص��ل از ارزیاب��ی خال��ص 
دارایی ه��ای خارج��ی بان��ک 
مرک��زی جمهوری اس��امی 

ای��ران، ت��ا س��قف 4۵ه��زار 
پرداخت  برای  تومان  میلیارد 
دولت  از  بانک ه��ا  مطالب��ات 
و افزای��ش س��رمایه دولت در 
بانک ه��ای دولتی و همچنین 
بخش��ودگی سود تسهیات تا 
۱۰۰میلی��ون تومان با رعایت 

بندهای زیر تسویه کند: 
۱- افزایش پایه پولی از این 
محل ب��ه هر ص��ورت ممنوع 

است. 
2- تسویه مطالبات بانک ها 
از دول��ت، تنها پ��س از احراز 
قانونی بودن مطالبات و تایید 
سازمان حسابرسی قابل انجام 

است. 
افزای��ش مان��ده بدهی   -۳
دول��ت و ش��رکت های دولتی 
به هر ی��ک از بانک ها و بانک 
مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ 
نس��بت به ارقام پس از اجرای 

این قانون ممنوع است. 
س��ود  بخش��ودگی   -4
تس��هیات مذک��ور منوط به 
بازپرداخ��ت اصل تس��هیات 
اس��ت و کلی��ه جریمه ه��ای 
متعل��ق به این تس��هیات در 
زمان تسویه بخشوده می شود. 
 ۵ - گ��زارش اج��رای ه��ر 
از تس��ویه مطالبات و  مرحله 

افزایش سرمایه باید در مقاطع 
س��ه ماهه به دیوان محاسبات 
کش��ور، کمیسیون های برنامه 
و  محاس��بات  و  بودج��ه  و 
اقتص��ادی مجل��س ش��ورای 
اس��امی ارائه شود. نظارت بر 
حس��ن اجرای ای��ن تبصره بر 
دیوان محاسبات کشور  عهده 

است. 
۶ - وزارت امور اقتصادی و 
دارایی مکلف است در اجرای ماده 
)۱۰۳( قانون محاسبات عمومی 
کشور مصوب ۶/۱/ ۱۳۶۶ منابع 
استفاده  شده از محل حساب 
مازاد حاصل از ارزیابی خالص 
دارایی ه��ای خارج��ی بان��ک 
اس��امی  جمهوری  مرک��زی 
صورتحس��اب  در  را  ای��ران 

عملکرد بودجه درج کند. 
7- نحوه اجرای این تبصره 
برمبن��ای آیین نامه ای اس��ت 
مش��ترک  پیش��نهاد  ب��ه  که 
وزارت اموراقتصادی و دارایی، 
سازمان برنامه و بودجه کشور 
و بان��ک مرک��زی جمه��وری 
اس��امی ای��ران ب��ه تصویب 

هیات وزیران می رسد. 
 ۳۶ تبص��ره  در  همچنی��ن 
ای��ن قانون ب��ه دول��ت اجازه 
داده می ش��ود جهت پرداخت 

بدهی خ��ود به طلب��کاران از 
پیمان��کاران،  بانک ها،  جمل��ه 
اولوی��ت  )ب��ا  ش��هرداری ها 
ش��هرهای زی��ر 2۰ه��زار نفر 
مربوط  بدهی های  و  جمعیت( 
به خری��د تضمینی محصوالت 
ت��ا  کش��اورزی،  اس��تراتژیک 
میلیارد  4۰۰صده��زار  معادل 
ری��ال اوراق اس��ناد خزان��ه یا 
سایر اوراق اسامی با سررسید 
تا پنج س��اله منتشر و از طریق 
واگذاری آن به طلبکاران مزبور 
براس��اس جدول ش��ماره )۳(، 
تم��ام یا بخش��ی از بدهی های 
خود را تس��ویه کن��د. اصل و 
س��ود و هزینه ه��ای مترتب بر 
انتشار این اوراق در بودجه های 
س��نواتی کل کشور پیش بینی 
ش��ده و خزانه داری کل کشور 
با اولویت یا از سرجمع بودجه 
نس��بت به تس��ویه این اوراق 
اقدام می کن��د. به دولت اجازه 
داده می ش��ود مع��ادل س��ود 
سررس��ید ش��ده این اوراق در 
سال ۱۳۹۵ را از محل فروش 
اوراق منتش��ر شده تامین کند 
و هرگون��ه تکلی��ف ب��ه بانک 
مرک��زی جمه��وری اس��امی 
ایران مبنی بر خرید این اوراق 

ممنوع است.  

س��������ازمان  رئی����س 
خصوصی س��ازی گفت طرح 
س��اماندهی س��هام عدال��ت 
از اوای��ل هفته آین��ده آغاز 
خواه��د ش��د و کس��انی که 
طرح  ای��ن  کرده اند  گم��ان 
از  بهره ب��رداری  جه��ت  در 
از  پی��ش  مناف��ع سیاس��ی 
انتخاب��ات اس��ت، برداش��ت 
اشتباهی داش��ته اند بلکه در 
ش��کل گیری این طرح تمام 
نقش  سیاس��ی  جناح ه��ای 

داشته اند. 
ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
پوری حس��ینی در نشس��ت 
خبری »س��اماندهی س��هام 
عدالت« با اش��اره ب��ه اتمام 
مهلت ۱۰ساله حصول سود 
س��هام عدالت گفت: با توجه 
به انقضای این مهلت، زمان 
حصول س��ود س��هام عدالت 
و واریز آن به خزانه رس��یده 
اس��ت و در حال حاضر باید 
صورتحس��اب شرکت ها ارائه 
ش��ود. طب��ق مصوب��ه هفته 
اصل  عالی  گذشته ش��ورای 
44، سازمان خصوصی سازی 
موظف شده است سود سهام 
عدال��ت را به اندازه ای که به 
مشمولین تعلق دارد، وصول 
و توزیع کند که این موضوع 
نادرستی  باعث برداشت های 

شد. 
س�����ازمان  رئی�������س 
خصوصی سازی با بیان اینکه 
سیاس��ی ش��دن آفت سهام 
اس��ت، خاطرنش��ان  عدالت 
ک��رد: طب��ق قان��ون پس از 
۱۰س��ال بدهی این س��هام 
بای��د به خزانه ریخته ش��ود 
و این مهلت س��ال ۱۳۹4 به 
اتمام رسید و در صورتی که 
به تصویب  مالی  صورت های 
مجام��ع عمومی ش��رکت ها 
برس��د تا پایان اس��فند سود 

سهم ها قابل وصول است. 
پوری حس��ینی افزود: پس 

از اتم��ام ۱۰س��ال به میزان 
آزاد  س��هم  س��ود،  واری��ز 
می ش��ود ی��ا مش��مولین با 
می توانند سهم  نقدی  آورده 

را آزاد کنند. 
بی��ان  ب��ا  پوری حس��ینی 
اینک��ه مطابق قانون تجارت، 
مجام��ع عمومی ش��رکت ها 
طی چه��ار ماه بای��د برگزار 
اکثر شرکت ها  افزود:  شوند، 
مجم��ع عمومی خ��ود را در 
و  می دهند  تش��کیل  تیرماه 
مهلت دارند س��ود شناسایی 
شده را تا هش��ت ماه پس از 
آن به س��هامداران برس��انند 
و معم��وال ش��رکت ها زودتر 
از موعد مقرر اقدام به توزیع 

سود نمی کنند. 
وی ب��ا انتقاد از سیاس��ی 
کردن س��هام عدال��ت تاکید 
در  عدال��ت  س��هام  ک��رد: 
دولت هش��تم تصویب شد و 
در دولت نه��م و دهم ادامه 
پیدا کرد، س��پس در دولت 
به س��رانجام رسید.  یازدهم 
پس تمام جناح های سیاسی 

کش��ور در آن سهیم بودند و 
نمی توان این طرح را متعلق 

به گرایش خاصی دانست. 
س������ازمان  رئی�����س 
خصوصی س��ازی با اشاره به 
گفت:  س��هام  س��بد  اصاح 
پس از مصوب��ه دولت مبنی 
بر اصاح سبد سهام عده ای 
گم��ان کردن��د با ای��ن کار 
س��هام عدال��ت آب رفته یا 
رقیب شده است. در صورتی 
که این سومین یا چهارمین 
باری ب��ود که دولت اقدام به 
اصاح س��بد می ک��رد و این 
شفاف س��ازی  در جهت  کار 
و بهبود عملک��رد این طرح 

بوده است. 
اش��اره  با  پوری حس��ینی 
در  دول��ت  مالکی��ت  ب��ه 
پاالیش��گاه ها گفت: اکنون ۹ 
پاالیش��گاه در شرکت داریم 
ک��ه از این تع��داد دولت در 
هفت مورد آن هیچ س��همی 
نداش��ت که این برای آینده 
این ش��رکت ها خ��وب نبود، 
دو  در  ب��ود  ممک��ن  زی��را 

پاالیشگاه دولتی رانت ایجاد 
ش��ود و ب��ه پاالیش��گاه های 
خصوصی فش��ار وارد ش��ود 
در نتیجه قرار شد دولت در 
تمام پاالیش��گاه ها 2۰درصد 
تا  باش��د  داش��ته  مالکی��ت 
ش��رکتی  برای  فایده ای  اگر 
داشت، بقیه شرکت ها نیز از 

آن بهره مند شوند. 
وی اف��زود: در این صورت 
در پاالیش��گاه های دولتی و 
مش��خصی  درصد  خصوصی 
به سهام عدالت تعلق گرفت 
و با این کار ارزش این طرح 
پایی��ن نیامد بلک��ه افزایش 
نیز داش��ت. رئیس س��ازمان 
بی��ان  ب��ا  خصوصی س��ازی 
اینکه ط��رح س��هام عدالت 
به س��ه مرحله تقسیم شده 
اس��ت، گفت: در مرحله اول 
ارائ��ه و صدور صورتحس��اب 
کار  دس��ت  در  ش��رکت ها 
اس��ت و مرحل��ه دوم توزیع 
س��هام به مردم است. اکنون 
در مرحل��ه اول قرار داریم و 
قرار نیس��ت ورقه سهمی به 

مشمولی داده شود بلکه تنها 
ارائه صورتحساب ها در دست 
اقدام اس��ت که برای تشریح 
اقداماتی ک��ه در مرحله اول 
انجام می شود، سامانه سهام 
عدالت راه اندازی شده است. 
در  پوری حس��ینی 
همی��ن رابط��ه اف��زود: ب��ه 
 جز این س��امانه ب��ه آدرس
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هیچ سامانه دیگری در رابطه 
با این طرح ب��ا مردم تماس 
نخواهد گرف��ت و راه اندازی 
ه��ر س��امانه و دریاف��ت هر 
نوع وجوه از مشمولین طرح 
س��هام عدال��ت غیرقانون��ی 
اس��ت. این س��امانه از اوایل 
راه ان��دازی  آین��ده  هفت��ه 
خواهد شد و مردم می توانند 
ش��رکت های  صورتحس��اب 
مورد نظر را در آن مش��اهده 
کنند، همچنین شماره تلفن 
۸۳۳۳۸ از روز گذشته فعال 
ش��د که مش��مولین س��هام 
آن  از  می توانن��د  عدال��ت 

استفاده کنند. 
س������ازمان  رئی������س 
درب��اره  خصوصی س��ازی 
استفاده از این سامانه گفت: 
براس��اس رقم یکان کد ملی 
مش��مول در روزهای خاصی 
باید به این س��امانه مراجعه 
ش��ود. برای مثال اگر سامانه 
در روز ۱۶اسفند افتتاح شد، 
تنها مشمولین با کد ملی که 
آخرین رقم س��مت راس��ت 
آن ش��ش اس��ت، می توانند 
صورتحس��اب ش��رکت خود 
را مش��اهده کنن��د و در روز 
بعد از آن یعنی ۱7اس��فند، 
مش��مولین با رق��م هفت در 
یکان کد ملی خود می توانند 
از سامانه استفاده کنند. پس 
از اتمام ۱۰روز سامانه برای 
تمام افراد ب��از خواهد بود و 
همه می توانند از آن استفاده 

کنند.  

با تصویب مجلس

بخشودگی جرایم وام های زیر 100میلیون در سال 96 تمدید شد

رئیس سازمان خصوصی سازی: 
سیاسی کردن طرح سهام عدالت، آفت است

بانک، بیمه، توسعه4
خبرنامــه

استقبال خوب عالقه مندان از دومین 
جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد

دومین جش��نواره فیل��م ۱۸۰ثانیه ای پاس��ارگاد که 
ب��ه ابت��کار بانک  پاس��ارگاد در حال برگزاری اس��ت، با 
استقبال بس��یار خوب از سوی هنرمندان، عاقه مندان 
و هنردوس��تان مواج��ه ش��ده  اس��ت و ارس��ال آثار به 
دبیرخانه جشنواره ادامه دارد. به گزارش روابط  عمومی 
بانک پاس��ارگاد، خس��رو رفیعی، دبی��ر اجرایی و عضو 
هیأت داوران جش��نواره، با اعام ای��ن خبر گفت: بانک  
پاس��ارگاد در پی استقبال بس��یار خوب عاقه مندان از 
نخستین جشنواره، دومین جشنواره فیلم ۱۸۰ثانیه ای 
پاسارگاد را برگزار می کند. این جشنواره به منظور ایجاد 
فرص��ت برای ارائه ایده ه��ا و نگاه های مختلف به حفظ 
محیط  زیس��ت و منابع طبیعی، تکریم خانواده و حقوق 
اجتماعی و همچنین اهدای عضو و با هدف جلب افکار 
عمومی به موضوعات فوق و مش��ارکت اقش��ار مختلف 
مردم، همچنین شناسایی جوانان مستعد در این حوزه، 
در حال پیگیری اس��ت. در بخش جنبی جش��نواره نیز 
ایده های هر بخش که امکان ساخت پیدا نکرده اند، مورد 
ارزیابی داوران قرار خواهند گرفت. رفیعی تصریح کرد: 
از زمان اعام فراخوان برای این جشنواره، عاقه مندان، 
هنرمن��دان و جوانان بس��یاری از آن اس��تقبال کرده و 
آثار خود را به دبیرخانه ارس��ال کرده اند. وی با اشاره به 
اینکه ارس��ال آثار همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: 
س��ازندگان آثار حداکثر تا پایان تیر سال ۱۳۹۶ فرصت 
دارند نسخه نهایی فیلم خود را همراه با عکس کارگردان 
برای دبیرخانه ارس��ال کنند. زمان آثار ارائه  شده نباید 
بیش از ۱۸۰ثانیه باش��د. همچنین طرح و ایده اثر باید 
در یک صفحهA4 ارائه شود. رفیعی در خصوص جوایز 
این جش��نواره اضافه کرد: به نفرات اول تا چهارم در هر 
بخش این جشنواره به ترتیب تندیس جشنواره به همراه 
دیپلم افتخار و مبلغ ۸۰میلیون ریال، تندیس جشنواره 
به همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۶۰میلیون ریال، تندیس 
جش��نواره به هم��راه دیپلم افتخ��ار و مبلغ 4۰میلیون 
ریال و تندیس جش��نواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 
2۰میلیون ریال اهدا می شود. همچنین در بخش جنبی، 
به چهار ایده برتر در هر بخش که امکان س��اخت پیدا 
نکرده اند، تندیس جش��نواره به هم��راه دیپلم افتخار و 
مبل��غ ۱۰میلیون ری��ال پرداخت خواهد ش��د. گفتنی 
است عاقه مندان می توانند برای کسب اطاعات بیشتر، 
تماس با دبیرخانه و همچنین ثبت نام به سایت جشنواره 
 http: //www. pasargadfilmfest. ir ب��ه آدرس

مراجعه کنند. 

تندیس بلورین  »هفتمین دوره 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران« برای 

بانک کارآفرین
بان��ک کارآفری��ن موفق به کس��ب تندی��س بلورین  

»هفتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران« شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، در  »هفتمین 
دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران« که با حضور عباس 
آخوندی وزیر مس��کن و شهرسازی، محمدعلی نجفی، 
مش��اور رئیس جمه��ور و جمعی از مس��ئوالن در محل 
سالن اجاس سران کشورهای اسامی  برگزار شد، بانک 
کارآفرین با توجه به عملکرد مطلوب و شایسته خود در 
حوزه های مدیریت مالی، ش��فافیت مالی، اقتصادی و. . . 
جایزه تندیس بلورین را کس��ب کرد. این جایزه با هدف 
حمایت مدیریت مالی حرفه ای در مس��یر دس��تیابی به 
جایگاه واقعی در سازمان ها، تشویق و ترغیب شرکت ها 
ب��رای انجام خودارزیابی و ش��ناخت نقاط قوت و ضعف 
و زمینه ه��ای بهب��ود، ایج��اد فضای رقابتی مناس��ب و 
حرفه ای سازمان های ایرانی، تعریف راهبردی از مدیریت 
مالی و اقتصادی س��ازمان در جهت دستیابی به اهداف 
استراتژیک، معرفی شرکت های برتر و فراهم کردن امکان 

تبادل تجربیات موفق مدیران مالی برگزار می شود. 

تخفیف های بهاران بیمه پاسارگاد
شرکت بیمه پاسارگاد در آستانه فرارسیدن سال نو 
و به منظور گرامیداش��ت دهمین س��الروز تاس��یس 
ش��رکت، براس��اس رعایت اصول مشتری مداری و با 
در نظر گرفت��ن رفاه عمومی هموطنان در زمان تهیه 
بیمه نامه، نسبت به ارائه  »تخفیف های ویژه بهاران« 

اقدام کرده است. 

به گزارش روابط عمومی بیمه پاسارگاد، خریداران 
بیمه نامه های بدن��ه اتومبیل و همچنی��ن بیمه نامه 
آتش سوزی منازل مس��کونی می توانند از تاریخ اول 
اس��فندماه ت��ا ۱۵فروردین ماه ۱۳۹۶ ب��ا مراجعه به 
بیش از 7۶ش��عبه و 2۱۸۰نماینده در سراسر کشور 

از تخفیف های ویژه این شرکت برخوردار شوند. 
جه��ت  می توانن��د  گرام��ی  هموطن��ان  کلی��ه 
کس��ب اطاع��ات بیش��تر و دسترس��ی به نش��انی 
ش��عبه ها و نمایندگی های این ش��رکت در سراس��ر 
 کش��ور ب��ه پای��گاه اطاع رس��انی بیمه پاس��ارگاد
 www. pasargadinsurance. ir مراجعه یا با 
تلفن گویای ۸24۸۹  )۰2۱( تماس حاصل کنند.  

نرخنــامه
قیمت سکه افزایش یافت

صرافان بازار ارز و طا نرخ هر دالر آمریکا را ۳.7۸۰ 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 
۱.2۱۱.۹۰۰ توم��ان تعیی��ن کردند که نش��ان دهنده 

ثبات قیمت دالر و افزایش قیمت انواع سکه است.
هر ی��ورو در بازار آزاد 4.۰7۱ توم��ان و هر پوند نیز 
4.۸27 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۶۸۵.۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع س��که ۳۸۸.۰۰۰ تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی 2۳۳.۰۰۰  تومان 
خرید و فروش شد و هر گرم طای ۱۸ عیار ۱۱۶.۱۹۵ 

تومان قیمت خورد.

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد
وجود دارایی های سمی در نظام پولی 

ایران
وزیر راه و شهرسازی گفت نظام پولی ما دچار بیماری 
پول های س��می اس��ت. بخ��ش عم��ده ای از دارایی های 
مؤسس��ات مال��ی م��ا، دارایی س��می اس��ت و ت��ا وقتی 
دارایی های سمی از ترازنامه مؤسسات مالی تصفیه نشود، 

امکان داشتن یک بازار مالی کارآمد غیرممکن است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس 
آخوندی در دهمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی 
و هفتمی��ن جایزه مل��ی مدیریت مالی ای��ران که هفتم 
اسفندماه در س��الن اجاس سران کش��ورهای اسامی 
برگزار ش��د، افزود: وجود دارایی های س��می برای نظام 
مالی، بیماری مهلکی اس��ت و به گمان من، بدون درمان 
آن نمی توان از نهادهای مالی کش��ور انتظار گره گشایی 
و تأمی��ن مالی طرح های مهم را داش��ت ولی نکته مهم 
این اس��ت که قب��ول کنیم درمان پول های س��می نه با 
بخشنامه و نه با دستورالعمل قابل انجام نیست. آخوندی 
ادامه داد: متخصصان مالی می دانند که این موضوع فقط 
خاص ایران هم نیس��ت. اس��پانیا، آمریکا، کره جنوبی و 
بس��یاری از کش��ورها هم مفهوم پول س��می را در نظام 
پولی خود تجربه کرده اند. این مس��ئله برای نخس��تین 
ب��ار در ای��ران رخ نداده اس��ت. ولی آیا با دس��تورالعمل 
حس��ابداری می توانی��م آن را درمان کنی��م یا باید بانک 
تصفیه تأس��یس شود و یا مؤسس��ه ای برای تصفیه مالی 
باید وجود داش��ته باشد؟ سوال اصلی این است. دو سال 
قبل نیز در همین س��مینار آن را مط��رح کردم و هنوز 
ه��م جای بانک تصفیه در ایران خالی اس��ت. نکته دیگر 
این اس��ت که اگر بخواهیم به اقتصاد کارآمد و یک بازار 
مال��ی کارآمد برگردیم، نیاز به نقطه بازگش��ت داریم که 
این نقطه بازگش��ت باید بسیار شفاف و ملموس باشد تا 
همه احس��اس کنند که در اقتص��اد ملی اتفاقی در حال 
رخ دادن اس��ت. وزیر راه و شهرسازی گفت: آقای دکتر 
مسعود نیلی در گزارش های خود با ارقام نشان می دهند 
که در ایران در س��ال ۸۵ نقطه بازگش��ت داشته ایم، اما 
متأسفانه نقطه بازگش��ت منفی! روند رشد اقتصادی که 
در ایران در حال تداوم بوده  اس��ت در این سال جهتش 
تغییر می یابد و روند منفی را شروع می کند. این روند که 
بیش از هشت س��ال به طول می انجامد، گپی را در رشد 
اقتصادی ایران ایجاد می کند که آثارش را در نرخ رش��د 
اقتصادی و رشد بیکاری و بحث های کاهش درآمد سرانه 
و فاصله گرفتن از روند رشد سایر اقتصادهای منطقه ای 
و جهان��ی می توان دید. البته بس��یاری از محققان دیگر 
نیز نش��ان داده اند که چگونه در سال ۸۵ نقطه بازگشت 
منفی داش��ته ایم. آخوندی تاکید ک��رد: این دولت تمام 
تاش��ش ای��ن بوده که ای��ن روند منفی ب��ا کاهش نرخ 
ت��ورم و محدود س��اختن تعهدات دولت کنترل ش��ود، 
ولی هنوز نمی توانیم نشانه ای بیابیم که بگوییم به نقطه 
برگشت مثبت و باثبات رسیده ایم و می توانیم این گپ را 
پرکنیم. پر کردن این گپ نیازمند یک دهه رش��د مثبت 
حتی دورقمی اس��ت که دسترسی به آن در این محیط 

پرتاطم منطقه ای کار بسیار دشواری است.  

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

۳.7۸۰دالر آمریکا

4.۰7۱یورو اروپا

4.۸27پوند انگلیس

۱.۰۵۵درهم امارات

۱.۰۸۱لیر ترکیه

۵۸۰یوان چین

۳4ین ژاپن

2.۹۸۱دالر کانادا

۳.۸۶۸فرانک سوئیس

۱2.۳۵۰دینار کویت

۱.۰2۰ریال عربستان

۳۰۵دینار عراق

7۰روپیه هند

۹2۰رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۵۰۳.۳۰۰مثقال طا

۱۱۶.۱۹۵هر گرم طای ۱۸ عیار

۱.۱۸۱.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.2۱۱.۹۰۰سکه طرح جدید

۶۸۵.۰۰۰نیم سکه

۳۸۸.۰۰۰ربع سکه

2۳۳.۰۰۰سکه گرمی

دریچه

دوشنبه
9 اسفند 1395

شماره 735

گزارش2



5 بورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073296

معاون جدید عملیات شرکت 
سمات منصوب شد

مدیرعامل ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تس��ویه وج��وه  )س��مات( در حکمی فریبا 
اخ��وان را به عن��وان مع��اون جدی��د عملی��ات این 
ش��رکت منصوب کرد. محمدرضا محس��نی در این 
حکم ب��ر ایج��اد انس��جام در انجام ام��ور عملیاتی 
ش��رکت و پیش��برد امور توس��عه ای، فراهم س��ازی 
و   Income Collection فرآینده��ای  انج��ام 
Corporate Action  و نیز توس��عه تسویه وجوه 
ابزارهای مورد معامله در بورس ها تأکید کرده است. 
براس��اس نمودار س��ازمانی، مدیریت ام��ور عملیات 
س��هامداری، ام��ور ناش��ران، ارتباط با مش��تریان و 
خدم��ات الکترونیک و تس��ویه وجوه معامالت اوراق 
به��ادار و بورس کاال تحت نظ��ارت معاونت عملیات 
شرکت سپرده گذاری مرکزی هستند. اخوان یکی از 
مدیران باس��ابقه بازار سرمایه ایران است که فعالیت 
حرفه ای خود را س��ال 74 به عنوان مس��ئول تسویه 
و پایاپای وجوه در س��ازمان کارگزاران بورس اوراق 
بهادار آغاز کرد. وی بعد از تصویب قانون جدید بازار 
اوراق بهادار به ش��رکت سپرده گذاری مرکزی ملحق 
ش��د و به عنوان مدیرعاملیت س��هامداران به فعالیت 
خود در بازار سرمایه ادامه داد. پیش از این، محسن 
خدابخش، معاونت عملیات ش��رکت س��پرده گذاری 
مرکزی را برعهده داش��ت و ماه گذشته به مدیریت 
نظارت بر بورس های س��ازمان بورس و اوراق بهادار 

منصوب شد.

 

تاالر محصوالت کشاورزی میزبان 
عرضه 25هزار تن گندم

تاالر محصوالت کش��اورزی دی��روز میزبان عرضه 
21هزار تن گندم خوراکی و 4هزار تن گندم دوروم 
بود. در این روز 670تن مرغ منجمد رنج دو، 2هزار 
تن ش��کر س��فید و 300تن روغن نی��ز در این تاالر 
عرضه ش��د. ع��الوه براین، 5 ه��زار و 972 تن ذرت 
دان��ه ای در قالب طرح قیم��ت تضمینی و به صورت 
فیزیکی و 384 تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت 
تضمینی و به صورت گواهی س��پرده کاالیی در تاالر 
محصوالت کش��اورزی عرضه شد. تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی نی��ز در این روز ش��اهد عرضه 
146ه��زار و 920 تن انواع قیر، وکی��وم باتوم، لوب 
کات، گوگ��رد، مواد پلیمری و مواد ش��یمیایی بود. 
22ه��زار و 110تن گوگرد، قی��ر و عایق رطوبتی در 
ت��االر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه ش��د. تاالر 
محص��والت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز 
در این روز ش��اهد عرضه 120 تن سولفور مولیبدن، 
100 تن ش��مش سرب و 12 تن کنس��انتره فلزات 
گرانبه��ا بود. بازار فرعی ب��ورس کاالی ایران نیز در 
این روز شاهد عرضه 10 تن گوشت منجمد، 2 هزار 
تن ضایعات فلزی، 400 تن سولفات آمونیوم و 576 

تن رب گوجه فرنگی بود.

 

عرضه بیش از 12 هزار تن میعانات 
در رینگ داخلی

در جلسه معامالتی روز یکشنبه 8 اسفند ماه 95، 
کاالهای آیزوریس��ایکل پاالیش نف��ت بندرعباس و 
تهران، حالل 400، 402، 406 و 410 پاالیش نفت 
اصفهان، نفتای سبک و سنگین پاالیش نفت تهران 
 )TP-200(  و میعانات گاز پاالی��ش گاز خانگیران
و پاالی��ش گاز ایالم در رین��گ داخلی بازار فیزیکی 
عرضه ش��دند. از نکات مهم عرضه های روزگذش��ته 
می ت��وان به عرضه 10ه��زار و 10تن میعانات گازی 
پاالیش گاز ای��الم و 2508 تن میعانات گاز پاالیش 
گاز خانگی��ران  )TP-200( در رین��گ داخلی بازار 

فیزیکی بورس انرژی ایران اشاره کرد.

 

 اختصاص 296ریال سود
 به ازای هر سهم سیمان شمال

شرکت سیمان شمال صورت های مالی 9ماهه سال 
مالی منتهی به 30 آذرماه 95 را با سرمایه 826 میلیارد 
و 978میلیون ریال به صورت حسابرسی شده منتشر 
کرد. ش��رکت سیمان شمال در س��ه ماهه سوم سال 
مالی جاری، مبلغ 607 میلی��ارد و 176 میلیون ریال 
درآمدهای عملیاتی کسب کرد. از درآمدهای عملیاتی 
این ش��رکت بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی کسر 
ش��د و سود ناخالص دوره به مبلغ 136میلیارد و 929 
میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های 
فروش، اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی دوره 
معادل 96میلیارد و 21میلیون ریال محاس��به شد. از 
سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر 
ش��د و پس از افزوده شدن درآمدهای غیر عملیاتی به 
آن سود خالص دوره 245میلیارد و 194میلیون ریال 
رس��ید و بر این اساس مبلغ 296ریال سود به ازای هر 
سهم کنار گذاش��ت که نسبت به دوره مشابه در سال 
گذشته تغییری را نشان نمی دهد. به سود خالص دوره 
نیز س��ود انباشته ابتدای س��ال اضافه شد و در نهایت 
مبلغ 784میلیارد و 295میلیون ریال س��ود انباش��ته 

پایان دوره در حساب های »سشمال« منظور شد. 

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

اوراق  بورس  کل  ش��اخص 
پای��ان  در  ته��ران  به��ادار 
ب��ا یکش��نبه  روز   معام��الت 

 288 واح��د کاه��ش به پله 
واح��دی   574 و  77ه��زار 
رسید. بیش��ترین تاثیر منفی 
ب��ر دماس��نج بازار س��هام در 
روزگذش��ته به ن��ام نمادهای 
معامالت��ی گس��ترش نفت و 
گاز پارسیان، س��ایپا و پست 
بان��ک ایران ش��د و در مقابل 
نماده��ای معامالت��ی بان��ک 
و  ف��والد خوزس��تان  مل��ت، 
س��رمایه گذاری آتی��ه دماوند 
با رش��د خ��ود مان��ع ریزش 
بیش��تر ش��اخص کل شدند. 
در ابت��دای معام��الت نم��اد 
ایران  ماشین س��ازی  و  لول��ه 
پ��س از اع��الم تعدیل مثبت 
323درص��دی، ب��ا 13درصد 
مثبت در قیم��ت 6022ریال 
روزگذشته  بازگش��ایی ش��د. 
نماد حفاری شمال در قیمت 
3هزار و 462ریال صف خرید 
پرحج��م 6میلی��ون س��همی 
تش��کیل داد. گروه خودرو اما 
در معرض فش��ار فروش قرار 
گرف��ت. از س��وی دیگر پس 
از عرض��ه ص��ف خری��د مس 
باهنر و ثبت 21میلیون حجم 
معامالتی، این نماد مجددا در 
آس��تانه صف خرید در قیمت 
2430ری��ال قرار گرفت. نماد 
ریل س��یر گس��تر نیز پس از 
عرض��ه ص��ف خری��د و ثبت 
9میلی��ون حج��م معامالتی، 
کوچکی  خری��د  مجددا صف 
تش��کیل داد. ای��ن نماد یک 
بل��وک در قیمت 4500 ریال 
معامالتی  نم��اد  کرد.  معامله 
از  پ��س  ای��ران  پس��ت بانک 
توقف بیش از پنج ماه، با افت 
22درصدی قیمت س��هام در 
تابل��وی معامالت بازگش��ایی 
شد.پس��ت بانک در عملک��رد 
حسابرس��ی ش��ده شش ماهه 
س��ال مالی 95 خود با تحقق 
عایدی یک ریالی به ازای هر 

سهم توانسته 5درصد از سود 
20ریال��ی )EPS( به ازای هر 
سهم خود را در بودجه امسال 

محقق کند.
  

 سهم های جذاب
 برای نوسان گیری 

در دومی��ن روز معامالت��ی 
هفت��ه ب��ورس تهران ش��اهد 
غلبه عرضه بر تقاضای س��هام 
اغلب نماده��ای معامالتی  در 
به ویژه در برخی هدلینگ های 
سرمایه گذاری پتروشیمی بود.  
نزدیک شدن به موعد مجامع 
س��االنه برخ��ی ش��رکت های 
سرمایه گذاری و در عین حال 
تمایل برای نقد کردن س��هام  
در روزهای پایانی س��ال باعث 
ش��ده تا بورس ای��ن روزها در 
اوج کمبود نقدینگی باشد. در 
این بین، تک س��هم های گروه 
معدنی ها و فلزات اساس��ی در 
کنار سیمانی های جذاب برای 
تا  باعث ش��ده  نوس��ان گیری 

در  نقدینگی کوچک  صاحبان 
بازار بهانه ای برای نوسان گیری 
داش��ته باش��ند. همچنین در 
داده پرداز  آتیه  معامالتی  نماد 
پرحجم  از عرضه ه��ای  پ��س 
س��هامدار عم��ده حقیق��ی و 
پایدار  حقوقی، ص��ف خری��د 
این سهم 3میلیونی شد.  این 
نم��اد معامالت��ی طی هش��ت 
روز معامالت��ی اخی��ر بی��ش 
از 30درص��د بازده��ی مثبت 
برجای گذاش��ته اس��ت. آنچه 
بیش از همه در معامالت بازار 
سهام به چش��م می آمد اینکه 
حج��م و ارزش بازار پایین بود 
که این امر در اغلب نمادهای 
معامالتی سبب افزایش عرضه 

در مقابل تقاضای سهام شد.
 

رشد بیش از یک واحدی 
آیفکس

از  معامالت��ی  روز  دومی��ن 
هفت��ه گذش��ته ب��رای ب��ازار 
فراب��ورس ای��ران ب��ا تغیی��ر 

277میلیون  ح��دود  مالکیت 
ارزش  ب��ه  به��ادار  ورق��ه 
همراه  ری��ال  2226میلی��ارد 
بود. روز یکشنبه 8 اسفند ماه 
ارزش معام��الت در مجم��وع 
بازارهای مبادله س��هام شامل 
و  پای��ه  اول، دوم،  بازاره��ای 
شرکت های کوچک و متوسط 
نیز به بیش از رقم 965میلیارد 
ریال رس��ید که نتیجه معامله 
در  ب��ود.  س��هم  236میلیون 
بازار س��هام فراب��ورس بلوک 
شرکت ریل سیر کوثر در نماد 
»حس��یر4« به فروش رسید. 
ب��ه این ترتی��ب 94میلیون و 
360هزار س��هم این ش��رکت 
با قیم��ت 4500ریال به ازای 
ه��ر س��هم فروخته ش��د که 
ارزش آن بالغ ب��ر 424میلیارد 
ریال بود. نم��اد »حریل« نیز 
در حال��ی با بیش��ترین حجم 
معام��الت ب��ه می��زان 46.6 
میلیون س��هم روبه رو شد که 
ارزش  باالترین  »اپرداز«  نماد 

دادوستد س��هام در رقم 142 
میلیارد ری��ال تجربه کرد. در 
جریان ب��ازار فرابورس پس از 
اف��ت ش��اخص کل در دقایق 
آیفکس  معام��الت،  ابتدای��ی 
ب��ا اه��رم »م��ارون« صعودی 
ش��د تا در نهایت رش��د بیش 
از ی��ک واح��دی را در پایان 
معام��الت ثب��ت کن��د و در 
ارتف��اع 866واحدی بایس��تد. 
بر این اس��اس نماد »مارون« 
ت��ا س��طح 4.5درص��د تاثیر 
مثبت بر آیفکس داش��ت، اما 
در مقابل نمادهای »زاگرس« 
و »ش��رانل« ت��ا س��طح 2.5 
واح��د تاثی��ر منف��ی ب��ر این 
نماگر به جا گذاشتند. از دیگر 
رخداده��ای ب��ازار فراب��ورس 
می توان به بازگشایی نمادهای 
»حریل«،  »ارفع«،  »قچار«،  
»زگلدش��ت«،  »بساما« و دو 
حق تق��دم س��هام مرب��وط به 
دارویی  مواداولیه  شرکت های 
الب��رز بالک و س��رمایه گذاری 
مس��کن پردیس اش��اره کرد. 
از  پ��س  نم��اد  چه��ار  ای��ن 
اطالع��ات پیش بین��ی  ارائ��ه 
ب��ا محدودیت دامنه نوس��ان 
قیم��ت ت��ا س��قف 50درصد 
اوراق  بازار  بازگشایی ش��دند. 
ب��ا درآمد ثاب��ت فرابورس نیز 
میزب��ان معامله ی��ک میلیون 
 ورق��ه ب��ه ارزش اف��زون ب��ر
 1026 میلی��ارد ری��ال ب��ود. 
در ای��ن ب��ازار اس��ناد خزانه 
مرحل��ه نهم ب��ا معامله بیش 
از 144ه��زار ورق��ه به ارزش 
128میلی��ارد ری��ال در صدر 
این بازار قرار گرفت. معامالت 
س��رمایه گذاری  صندوق های 
قاب��ل معامل��ه هم دادوس��تد 
ارزش  ب��ه  س��هم  29میلیون 
بی��ش از 174 میلی��ارد ریال 
را ب��ه ثب��ت رس��اند. صندوق 
س��رمایه گذاری اعتماد آفرین 
با معامله 17میلیون  پارسیان 
ارزش 17میلیارد  ب��ه  س��هم 
ری��ال، باالترین حجم و ارزش 
معامالت ETFها را در اختیار 

گرفت. 

تمایل سرمایه گذاران برای نقد کردن سهام  در روزهای پایانی سال تشدید شد

توقف روند صعودی شاخص کل

تنها 15روزکاری برای بورس 
و اوراق به��ادار تا پایان س��ال 
باقی مان��ده و هم��ه انتظ��ارات 
فع��االن بازار س��هام به س��ال 
آینده و س��ال انتخابات ریاست 
جمه��وری اس��ت تا ش��اید در 
این آخری��ن ماه های باقی مانده 
از فعالیت دول��ت تدبیر و امید 
در  مثب��ت  تحول��ی  و  تغیی��ر 
بازار س��هام کش��ور رخ دهد و 
به  را  بورس��ی  س��رمایه گذاران 
آین��ده امیدوار کند.  به گزارش 
ایبن��ا، س��هامداران دالیل��ی را 
ب��رای ع��دم رون��ق ب��ورس و 
ش��رکت های  خواب آلودگ��ی 
بورس مطرح می کنند و برخی 
از آنها را از چش��م نظام بانکی 
می بینند یا مس��ائل مربوط به 
نرخ سود بانکی یا جذابیت های 
قیم��ت ارز و امثاله��م را پیش 
می کش��ند.  فردی��ن آقابزرگی، 

تحلیلگ��ر ب��ازار س��هام درباره 
وضعیت بازار سهام در روزهای 
پایانی سال جاری و چشم انداز 
س��ال 96 گف��ت: در ابت��دا به 
واس��طه فعل و انفع��االت بازار 
اوراق  مث��ل  رقبای��ی  و  پ��ول 
بده��ی، جذابی��ت خاصی برای 
بازار س��هام متصور نبود، اما به 
مرور زمان مش��خص شد که با 
افزایش و باالرفتن نرخ بازدهی 
زمان ک��ه ب��ه منزله ریس��ک 
ب��رای این اوراق اس��ت، تقریبا 
جذابیت هایی برای بازار س��هام 
ایجاد شده است.  این تحلیلگر 
مس��ائل بازار س��هام با اشاره به 
رفع دغدغه هایی که نس��بت به 
مس��ائل مذکور وجود داش��ت، 
انتظ��ارات  همچنی��ن  اف��زود: 
تورم��ی وجود داش��ت ب��ه این 
معنا ک��ه به نظر می رس��د که 
نرخ تورم واقع��ی و قابل لمس 

برای مردم بیش از نرخی است 
که از سوی مراجع آماری اعالم 
می ش��ود. نرخ ارز نیز که پیش 
از این تا ح��دودی تعادل خود 
را از دس��ت داده ب��ود در حال 
حاض��ر نرخی منطبق با س��ایر 
بازارها دارد، بنابراین با توجه به 
تمام این مسائل به نظر می رسد 
که ب��رای حفظ و نگهداش��ت 
ارزش س��رمایه، بورس و اوراق 
در  س��رمایه گذاری  و  به��ادار 
آن می تواند بهترین راه باش��د. 
آقا بزرگی گفت: اغلب گزارشات 
چش��م اندازها  پیش بینی ه��ا  و 
را مثب��ت نش��ان می دهد، مثل 
سهام ش��رکت های پتروشیمی 
و پاالیش��ی که وزن مناسب تر 
ب��ه  ب��ورس  در  بیش��تری  و 
خود اختص��اص داده ان��د و به 
نظ��ر می رس��د ک��ه وضعیت و 
قیمت های رو به کاهش و نزولی 

در پی��ش نداری��م کارش��ناس 
چش��م اندازهای  بورس  مسائل 
ب��رای  قوت قلب��ی  را  مثب��ت 
بورس  فعاالن  و  سرمایه گذاران 
و بازار س��هام برشمرد و عنوان 
کرد: در عین حال انتظار نداریم 
که به یکباره یک ش��یب مثبت 
و تندی را در بازار سهام شاهد 
باش��یم. وی به راه ان��دازی بازار 
تثبی��ت و امثالهم اش��اره کرد 
و ادام��ه داد: باف��ت این گون��ه 
صندوق ها کامال دولتی است و 
ممکن است که کارایی چندانی 
را نداش��ته باشد؛ با این وجود و 
با تمامی این دالیل ذکر ش��ده 
اگ��ر اتف��اق و روی��داد خاصی 
ب��ه لحاظ اقتصادی و سیاس��ی 
رخ ندهد، می توان چش��م انداز 
مثبتی را برای بازار سهام کشور 
درباره  آقا  بزرگی  کرد.  ترس��یم 
نیز  درب��ورس  بانک ه��ا  نم��اد 

عنوان کرد: هر صنعت و نمادی 
ممک��ن اس��ت که دس��تخوش 
یک س��ری تغیی��ر و تحوالت��ی 
شود که بازگشایی نماد بانک ها 
لزوما به معنی ب��ر هم خوردن 
کل سیس��تم و تش��کیالت در 
مزیت  مهم ترین  نیست،  بورس 
بحث نقدشوندگی است و اینکه 
س��هام بانک ها یا ش��رکت های 
بورس��ی بتوانن��د ب��ه راحت��ی 
جابه جا ش��ود. وی اضافه کرد: 
اینک��ه تم��ام تقصی��رات را به 
گردن IFRS بیندازیم یا بحث 
مطالب��ات بانک ها ی��ا ذخایر را 
مطرح کنی��م، جایز نیس��ت و 
این مباحث ب��رای مدتی کوتاه 
م��ورد ارزیابی ق��رار می گیرد و 
نمی ت��وان ارزیابی ک��رد که اثر 
این موارد و مباحث به پررنگی 
ک��ه برخی ها عن��وان می کنند، 

باشد. 

مدیرعامل ش��رکت تامین سرمایه امید، 
ب��ا بیان اینک��ه بخش عم��ده ای از تامین 
مالی ش��رکت ها از طری��ق بانک ها صورت 
می گیرد، گفت: برای افزایش تامین مالی 
در بازار سرمایه باید به سمتی حرکت کرد 
ک��ه بین دو ب��ازار پول و س��رمایه ارتباط 
نزدیکی ایجاد شود. حبیب رضا حدادی در 
گفت وگو با سنا، اظهار داشت: بازار سرمایه 
مهم تری��ن مح��ل تامین مال��ی بلند مدت 
ش��رکت ها در اقتصاد ش��ناخته می شود و 
بیش��ترین سهم تامین مالی متعلق به این 
بازار اس��ت و بانک به عنوان بازار پول برای 
تامین مالی کوتاه مدت و مبلغ کمتر مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. این مقام مسئول 
در خص��وص راهکاره��ای افزایش س��هم 
ب��ازار س��رمایه در تامین مالی ش��رکت ها 
گف��ت: برای رس��یدن به افزای��ش تامین 

مالی شرکت ها از مسیر بازار سرمایه، باید 
زیرساخت های مناسب این موضوع فراهم 
شود که نیازمند زمان بیشتری است. وی 
کاه��ش نرخ س��ود بانک��ی و برنامه ریزی 
برای تک رقمی ش��دن این نرخ را یکی از 
گام های موثر در جهت افزایش سهم بازار 
س��رمایه در تامین مالی شرکت ها خواند و 
عنوان کرد: باید کنترل این نرخ به سرعت 
اتف��اق بیفتد چراکه ت��ا زمانی که بانک ها 
بدون ریس��ک س��ود ثاب��ت باالی��ی را به 
سرمایه گذاران پرداخت می کنند، سرمایه 
به س��ختی وارد بازار س��هام می شود و تا 
زمانی که س��رمایه در بازار س��هام تزریق 
نش��ود فرآیند تامین مالی به درس��تی از 
طریق بازار س��رمایه انجام نخواهد ش��د. 
مدیرعامل ش��رکت تامین س��رمایه امید 
با اش��اره به اینکه ابزارهای متنوعی برای 

تامی��ن مال��ی در بازار س��رمایه منتش��ر 
ش��ده اند، تصریح کرد: طراح��ی اوراقی به 
نام س��لف موازی اس��تاندارد، اتفاقی بود 
که در چند س��ال اخیر رخ داد و مختص 
تامین مال��ی از طریق بورس کاال و انرژی 
و شرکت های پتروشیمی و فوالدی است. 
وی در خصوص اوراق س��لف موازی ادامه 
داد: ای��ن اوراق ج��زو بهتری��ن اوراق های 
تامین مالی کوتاه مدت یک ساله بوده و این 
نوع ابزار برای شرکت های تولیدی که کاال 
ارائه می دهند و کاالی ش��ان هم در بورس 
کاال پذیرفته شده است، بسیار مفید است. 
ح��دادی افزود: اوراق های مش��ابه دیگری 
نیز در دس��ت اقدام و بررس��ی اس��ت که 
پس از بررس��ی های الزم سازمان و رفتن 
ب��ه کمیته های فقه��ی و گرفتن ابالغیه ها 
در راستای تامین مالی سایر صنایع به کار 

برده خواهد شد و کمک خیلی شایانی به 
تامین مالی ش��رکت ها خواه��د کرد. وی 
با اش��اره به اینکه یک��ی از راه های تامین 
مالی، جذب س��رمایه گذار خارجی است، 
گفت: برای دس��ت یافتن ب��ه تامین مالی 
از طری��ق س��رمایه گذاران خارج��ی، باید 
بسترسازی ورود سرمایه گذاران خارجی را 
تسریع کنیم و یکی از اقدامات موثری که 
در این خصوص می توان انجام داد، ایجاد 
صندوق های ارزی اس��ت. با صندوق های 
ارزی تعام��ل ب��ا س��رمایه گذاران خارجی 
تس��هیل می ش��ود. این مقام مس��ئول در 
خصوص صندوق ه��ای ارزی تصریح کرد: 
موضوع راه ان��دازی صندوق های ارزی در 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در دس��ت 
مطالعه اس��ت و در ای��ن زمینه مجوزهای 

الزم باید اخذ شود.  

چشم انداز رونق بازار سهام در سال96

بازار سرمایه، مسیری مطمئن برای تامین مالی بلندمدت

دریچه

نگاه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

لوله و ماش��ین س��ازی ایران در حالی عنوان نخست 
جدول بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود کرد که 
داروسازی ابوریحان در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
6.10514.45فلوله
8.00011.37دابور

3.00011.03سخوز
1.6214.99شفارس
2.2434.96خشرق
12.7154.92شسینا
2.4304.74فباهنر

 بیشترین درصد کاهش
پس��ت بانک ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. بانک اقتصاد نوی��ن در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. گسترش س��رمایه گذاری ایران خودرو هم در 
میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)22.64(1.705وپست
)5.3(1.841ونوین

)4.81(3.737خگستر
)4.78(3.807غشان
)4.77(799خاور
)4.65(10.792لخزر

)4.38(1.724خمحرکه

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
سرمایه گذاری سایپا در رده دوم این گروه ایستاد. زامیاد 

هم در رده های باال قرار گرفت. 
تعداد دفعهقیمتنام

99.250 1129خساپا

41.544 891وساپا
39.871 799خزامیا
36.596 1608ولساپا

32.672 741وتجارت
28.542 1419فوالد
25.195 2430فباهنر

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را سایپا به 
خ��ود اختصاص داد و مس باهنر رتبه دوم را به دس��ت 
آورد. لیزینگ رایان سایپا هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
112.005 1129خساپا
61.218 2430فباهنر
58.857 1608ولساپا
49.266 3348فاذر
40.494 1419فوالد
38.990 6105فلوله
37.006 891وساپا

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله ش��ده را به دس��ت آورد که زامیاد در این گروه 
دوم شد و سرمایه گذاری سایپا در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
11295186خساپا
7992674خزامیا
8911825وساپا
24301771فباهنر
33361585کرازی
16081465ولساپا
20081265برکت

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
کاش��ی سعدی به دست آورد. س��ایپا شیشه در جایگاه 

بعد قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

18431843کسعدی
1519760کساپا

2893723خمحور
4806343فمراد
2303209تکنو

2243204خشرق
2587144بالبر

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

جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 

P/Eقیمتنام شرکت
7201.92وخارزم
10581.96واعتبار
10033.00پردیس
18923.64وبانک
10993.64وصنا
11463.92ورنا

33604.19شاراک

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

سیگنال های مثبت در بازار مسکن
بانک مرک��زی از افزایش حج��م معامالت و البته 
قیمت هر متر واحد مس��کونی طی ۱۱ ماهه امسال 
خبر داده و اعالم کرده که بازار مسکن در این مدت 

بهبود یافته است. 
به گزارش ایسنا، آمار تازه بانک مرکزی از تحوالت 
بازار مسکن حاکی از آن است که در ۱۱ ماهه منتهی 
به بهمن ماه تعداد معامالت آپارتمان های مس��کونی 
شهر تهران به مرز ۱۵۰ هزار واحد رسیده که حدود 
۶.۵درصد نسبت به همین دوره در سال قبل افزایش 
دارد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای 
واحد مس��کونی حدود ۴ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان 

بوده که تا ۵.۴درصد گران شده است. 
این در حالی اس��ت که در بهمن ماه امسال تعداد 
معام��الت آپارتمان های مس��کونی ش��هر تهران در 
مجم��وع کاه��ش یافته و به ۱۵ ه��زار و ۶۰۰ واحد 
رس��یده است. به طوری که این رقم نسبت به دی ماه 
۶. ۷درصد و در مقایس��ه با بهمن ماه سال گذشته تا 

۴.۵درصد کاهش دارد. 
بررس��ی توزی��ع تع��داد واحده��ای مس��کونی به 
تفکیک عمر بنا نش��ان می دهد که واحدهای تا پنج 
س��ال ساخت با س��هم ۵۳.9 درصد بیشترین میزان 
واحده��ای معامله ش��ده را داش��ته اند. همچنین از 
میان مناطق بیست و دوگانه شهر تهران منطقه۵ با 
س��هم ۱۶.۲درصدی از کل معامالت بیشترین تعداد 
قراردادهای مبایعه نامه را داراست. مناطق ۴ و ۲ در 

رتبه های بعدی قرار دارند. 
در رابط��ه با تغییرات قیمت��ی افزایش وجود دارد. 
متوس��ط قیمت خریدوفروش ه��ر مترمربع زیربنای 
واحد مسکونی از طریق بنگاه های معامالت ملکی به 
۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده که نشان دهنده 
رشد ۰.۲درصدی در مقایسه با دی ماه و تا ۷.۶درصد 

نسبت به بهمن ماه سال گذشته است. 
بیش��ترین رش��د متوس��ط قیمت در بهمن ماه به 
منطق��ه ۱۲ اختص��اص دارد که در مقایس��ه با ماه 
مشابه س��ال قبل ۱۳درصد افزایش داشته است. در 
 مقابل کمترین رش��د قیمت به منطق��ه ۳ با حدود

۷.۰درصد تعلق دارد. 
 

۲۰۰ میلیارد تومان مسکن مهر از 
بلوکه درآمد 

ن��وری، مدیر کل تلفی��ق برنامه و بودجه س��ازمان 
مدیری��ت در تماس با ش��رکت اعالم کرده اس��ت که 
عالوه بر ۵۰ میلیارد تومان قبلی، مبلغ ۱۵۰ میلیارد 
تومان  )یعنی جمعا ۲۰۰ میلیارد تومان( یارانه مسکن 
مه��ر نیز تأیید ش��ده و برای پرداخت ب��ه خزانه کل 
ارس��ال شده اس��ت.  به گزارش ایلنا از روابط عمومی 
شرکت عمران شهر جدید پردیس، پس از ارسال نامه 
بلوکه ش��دن ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه مس��کن مهر 
به رئیس مجمع نمایندگان اس��تان تهران و رسانه ای 
ش��ده این نام��ه، غفوری روز گذش��ته گف��ت: نوری 
مدی��ر کل تلفیق برنامه و بودجه در تماس با ش��رکت 
اعالم کرده است که عالوه بر ۵۰ میلیارد تومان قبلی، 
مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان )یعن��ی جمعا ۲۰۰ میلیارد 
توم��ان( یارانه مس��کن مه��ر نیز تأیید ش��ده و برای 
پرداخت به خزانه کل ارسال شده است و در چند روز 
آینده به وزارت راه و شهرس��ازی ابالغ و سریعا منابع 

مالی به پروژه های پردیس تزریق می شود. 
وی افزود: این یارانه برای همه پروژه های مس��کن 
مهر کش��ور است اما به دلیل حجم گسترده عملیات 
زیرس��اخت و آماده س��ازی پردی��س و همچنی��ن 
پروژه های پردی��س آخرین پروژه  مس��کن مهر بود 
که عملیات اجرای��ی آن کلید خورد، بنابراین بخش 
عم��ده این اعتبار به پردیس پرداخت می ش��ود. این 
یارانه قرار اس��ت جهت تکمیل عملیات آماده سازی 
و خدم��ات روبنایی و زیربنایی مس��کن مهر پردیس 

هزینه شود.  

 
ورود 1۲۰ واگن جدید به ناوگان 

رجا تا پایان سال 97 
مدیرعامل ش��رکت حمل و نقل ریل��ی رجا با بیان 
اینکه شهریورماه س��ال آینده دومین مناقصه بزرگ 
ریل��ی در اروپا برای تأمین ۲۵۰ دس��تگاه واگن رجا 
در اروپا برگزار می ش��ود، گفت: تا پایان س��ال 9۷، 
۱۲۰ دس��تگاه واگن جدید س��اخت کنسرسیوم های 

داخلی و خارجی وارد ناوگان رجا می شود. 
به گزارش ایلنا، محمد رجبی با اشاره به برنامه های 
نوروزی رجا و با بیان اینکه ش��رکت رجا س��فرهای 
ن��وروزی را با ۸۶۰ واگن مس��افری و خدماتی انجام 
می دهد، گفت: از ۸۶۰ واگن، ۶۸۰ واگن مس��افری 
اس��ت و ۱۴۶ واگن ذخیره در نظ��ر گرفته ایم تا در 
مواقع اضطراری به عنوان واگن پشتیبان عمل کنند 

و هیچ تأخیری در حرکت قطارها نداشته باشیم. 
وی گف��ت: س��االنه ۸۵۰ میلی��ون نفر مس��افر از 
طریق انواع ش��قوق حمل و نقل استفاده می کنند که 
س��هم ش��رکت حمل و نقل ریلی رجا ۲درصد معادل 

جابه جایی ۲۴ میلیون نفر است. 
مدیرعامل ش��رکت حمل و نقل ریل��ی رجا با بیان 
اینک��ه یک میلی��ون صندل��ی برای مس��یر رفت و 
برگش��ت در ایام ن��وروز تدارک دیده ای��م، گفت: از 
این تع��داد تاکنون بلیت ۲۲۰ هزار صندلی فروخته 
ش��ده است و مابقی ظرفیت ها خالی است که انتظار 
م��ی رود از هفته دیگر موج جدی��دی از تقاضا برای 

خرید بلیت قطار ایجاد شود. 
وی اف��زود: روزان��ه ۱۳۵ رام قط��ار در ایام نوروز 
حرک��ت می کنند ک��ه امیدواریم با توج��ه به تدابیر 
اندیش��یده ش��ده هیچ تأخیری در س��اعت حرکت 

قطارها نداشته باشیم. 
رجبی با بیان اینکه از سال 9۵ تاکنون ۱۲ میلیون 
مس��افر را توانسته ایم با قطارهای رجا جابه جا کنیم، 
گفت: از اع��داد و ارقام برنامه های پیش بینی ش��ده 
عقب هس��تیم اما طبق برنامه ریزی های انجام شده 
س��هم قطارهای رجا را از کل آمار استفاده از شقوق 
مختل��ف حمل و نقل در برنامه ۱۰ س��اله تا ۵ درصد 
افزایش می دهیم. وی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر 
میانگین س��ن قطارهای رجا چیزی حدود ۳۲ سال 
اس��ت، گفت: هزینه های نگه��داری و حفظ ناوگان 
فرس��وده بس��یار زیاد اس��ت و نیاز به رسیدگی های 
دوره ای دارد، بنابرای��ن ش��رکت رج��ا برنامه ه��ای 
توس��عه ای ناوگان خود را از طری��ق تولید داخل در 
دستور کار قرار داده است. مدیرعامل رجا با اشاره به 
انعقاد قرارداد این ش��رکت برای خرید ناوگان جدید 
با دو ش��رکت داخلی واگن پارس و پلور س��بز گفت: 
امیدواری��م قبل از نوروز 9۶ ش��اهد ورود ۱۲ واگن 
ن��و تولید داخل به ناوگان رجا باش��یم. رجبی تأکید 
کرد: با ورود واگن های جدید تا تابستان سال آینده، 
امیدواریم س��ن ن��اوگان رجا به کمتر از ۲۸ س��ال 
کاهش پیدا کند. مدیرعامل شرکت ریلی رجا با بیان 
اینکه ب��ه زودی مناقصه خری��د ۲۵۰ واگن جدید با 
حضور شرکت های داخلی و خارجی برگزار می شود، 
اظهار داش��ت: ش��رط مه��م و اساس��ی در برگزاری 
ای��ن مناقصه این اس��ت که ش��رکت های خارجی با 
ش��رکت های داخل��ی در قالب یک کنسرس��یوم در 
این مناقصه ش��رکت کنند و مراحل تولید در ایران 
انجام شود که این به معنای انتقال تکنولوژی است. 
وی افزود: مقدم��ات برگزاری این مناقصه از مهرماه 
شروع شده است و تا شهریورماه سال آینده برندگان 
آن مشخص می شوند که 9 شرکت خارجی با ایجاد 
کنسرسیوم های داخلی در این مناقصه حضور دارند. 
رجب��ی درباره برگزاری ای��ن مناقصه توضیح داد: 
ارزش ریالی این مناقصه ۱۲۰۰ میلیارد تومان اس��ت 
ک��ه تأمین مال��ی ۸۵ درصد آن برعه��ده متقاضیان 
ش��رکت برنده و ۱۵ درصد آن برعهده رجاست. وی 
افزود: ناوگان رجا نیاز به ورود ۵۰۰ واگن جدید دارد 
ک��ه در فاز اول این مناقصه ۱۲۰ واگن جدید تأمین 

می شود. 

عمران

فعالی��ت کارگاه��ی بیش 
از ۱۱۰ پروژه زیرس��اختی؛ 
اس��ت  آماری  آخرین  ای��ن 
که شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور 
درب��اره طرح های��ی داده که 
به طور رسمی  آنها  س��اخت 
در دس��تور کار ق��رار دارد و 
نیاز به تأمین مالی آنها یکی 
از اصلی تری��ن اولویت ه��ای 
شهرس��ازی  و  راه  وزارت 

است. 
در شرایطی که وزیر راه و 
شهرسازی اعالم کرده صرف 
ناوگان  نوسازی  مالی  تأمین 
در عرصه ه��ای هوایی، ریلی 
و جاده ای ب��ه چند میلیارد 
دالر بودج��ه احتیاج خواهد 
داش��ت، بخش قابل توجهی 
از تمرکز در ای��ن حوزه نیز 
باید ب��ه تکمی��ل طرح های 
یابد  اختصاص  نیمه تمام��ی 
س��ال های  ط��ول  در  ک��ه 

گذشته کلنگ زنی شده اند. 
از برنامه ه��ای کالن ریلی 
به  کریدورهای ش��رق  ک��ه 
غ��رب و ش��مال ب��ه جنوب 
ت��ا  می کنن��د  تکمی��ل  را 
برنامه هایی که به طور خاص 
ب��ر آزادراه ه��ا و بزرگراه ه��ا 
تمرکز یافته، تنها بخشی از 
برنامه هایی را نشان می دهد 
که رس��اندن منابع اعتباری 
جدید ب��ه آنه��ا اصلی ترین 
موضوع در ماه های آینده را 

خواهد ساخت. 
هرچن��د اجرای��ی ش��دن 
برج��ام و افزای��ش دوب��اره 

درآمده��ای دولت��ی، قدری 
امیدواری ه��ا در ای��ن حوزه 
را افزای��ش داده، اما با توجه 
به محدودیت بودجه دولتی 
از یک س��و و نی��از فوری به 
رس��یدن مناب��ع م��ورد نیاز 
از س��وی دیگ��ر، ب��ه نظ��ر 
می رس��د راهی جز استفاده 
وج��ود  بیرون��ی  مناب��ع  از 
نخواه��د داش��ت؛ موضوعی 
ک��ه صحبت ه��ای مدیرکل 
برنامه ریزی و بودجه شرکت 
س��اخت نی��ز ب��ر آن صحه 
این  در  سفیدیان  می گذارد. 
رابطه گفته در سال گذشته 
از مجم��وع ۶۵۲۳ میلی��ارد 
تومان بودجه ابالغی، معادل 
۴۲۳۰ میلیارد تومان منابع 
ج��ذب ش��د، اما در س��ال 
تخصیص  می��زان  گذش��ته 
نق��دی نس��بت ب��ه س��ال 
ج��اری در س��طح باالت��ری 
قرار داش��ت. س��ال گذشته 
حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان 
اما  داشتیم  نقدی  تخصیص 
در سال جاری تاکنون میزان 
تخصیص نقدی حدود ۳۷۳ 
میلی��ارد تومان بوده اس��ت 
که امیدواریم تا پایان س��ال 
ج��اری این می��زان افزایش 
یابد. ای��ن منابع محدود نیز 
ص��رف تملک اراضی ش��ده 
و به نظر می رس��د ش��انس 
چندانی برای رس��یدن آنها 
برنامه های عمرانی وجود  به 

ندارد. 
در کن��ار نی��از ب��ه تزریق 
تس��ویه  جدی��د،  مناب��ع 
بدهی های سابق نیز اهمیت 
وج��ود  ب��ا  دارد.  بس��یاری 

اس��ناد خزانه  انتش��ار  آنکه 
توانس��ته بخشی از مطالبات 
سال های گذشته پیمانکاران 
را پاس��خ دهد اما همچنان 
تمدی��د انتش��ار آنه��ا یکی 
گزینه ه��ای  اصلی تری��ن  از 
باقی مانده اس��ت. سفیدیان 
در این رابطه نی��ز گفته در 
ب��ا تخصیص  ابتدای س��ال 
منابع از سوی سازمان برنامه 
عمده ای  بخ��ش  وبودج��ه، 
از بده��ی ش��رکت س��اخت 
پرداخ��ت  پیمان��کاران  ب��ه 
ش��د. در حال حاضر میزان 
بدهی شرکت به پیمانکاران 
حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان 
اس��ت، هرچند این رقم در 
حال نوس��ان اس��ت، چراکه 
متناس��ب ب��ا ارائ��ه صورت 
پیمانکاران،  توسط  وضعیت 
پرداخ��ت ب��ه آنه��ا صورت 

می گیرد. 

توان فنی داخلی، جذب 
سرمایه خارجی

انجمن ش��رکت های  دبیر 
با  اس��ت  راهس��ازی معتقد 
توج��ه ب��ه ش��رایط رقابتی 
ک��ه می��ان س��رمایه گذاران 
دارد،  وج��ود  بین الملل��ی 
این انتظ��ار که مناب��ع آنها 
چشم داش��تی  هی��چ  بدون 
تزریق  ایرانی  به طرح ه��ای 
شود غیر واقعی است، از این 
رو باید تأکید روی اس��تفاده 
حداکث��ری از ت��وان داخلی 

باشد. 
عل��ی آزاد در گفت وگو با 
تأکید کرد:  امروز«  »فرصت 
مشکالت و مسائل مالی که 

زیرس��اختی  طرح ه��ای  در 
کش��ور وجود داش��ته باعث 
به وج��ود آمدن ابهاماتی در 
این مس��یر شده اس��ت. ما 
از یک س��و نیاز ب��ه تکمیل 
داریم  نیمه تم��ام  طرح های 
و از س��وی دیگ��ر طرح های 
فعل��ی که ث��روت مل��ی به 
حساب می آیند نیاز به حفظ 
و مراقب��ت دارند که این امر 
نیز منابع مالی خاص خود را 

می طلبد. 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
پیمان��کاران با وج��ود تمام 
شرایط دش��وار به کار خود 
ادام��ه داده ان��د، اظهار کرد: 
اگ��ر دولت توان تأمین مالی 
طرح ه��ا را به طور مس��تقیم 
ام��کان آن وج��ود  ن��دارد، 
دارد که از ش��یوه های مالی 

متفاوت استفاده کند. 
پذیرفته ان��د  پیمان��کاران 
طلب ه��ای  از  بخش��ی 
خ��ود را از طری��ق اس��ناد 
خزان��ه دریاف��ت کنند و در 
دولت  با  همکاری  راس��تای 
می ت��وان به تداوم این روش 
نظ��ر  تأمی��ن  ص��ورت  در 
س��رمایه گذاران امیدوار بود. 
در حف��ظ طرح ه��ای فعلی 
نیز شیوه هایی چون دریافت 
عوارض و گرفتن س��همی از 
فروش س��وخت برای تأمین 
مالی آنها مس��ئله ای اس��ت 
که می تواند مورد توجه قرار 

گیرد. 
دلخ��وش،  مرتض��ی 
کالن  اقتص��اد  کارش��ناس 
نی��ز در گفت وگو با »فرصت 
ام��روز« ب��ه تغییر ش��رایط 

طرح های  در  سرمایه گذاری 
از  پس  ای��ران  زیرس��اختی 
اجرای برجام اش��اره کرد و 
گفت: پ��س از آنک��ه توافق 
افق  هس��ته ای اجرایی شد، 
بسیار  ایران  اقتصادی  آینده 
روش��ن تر از س��ابق به نظر 
می رس��د و از ای��ن رو ب��ه 
سرمایه گذاران  می رسد  نظر 
انگیزه  به گذش��ته  نس��بت 

بیشتری دارند. 
ب��ه گفت��ه وی، در چنین 
انتظار  می ت��وان  ش��رایطی 
داش��ت محوری��ت دیگ��ر با 
مناب��ع دولتی نباش��د و چه 
سرمایه گذاران داخلی و چه 
سرمایه گذاران خارجی توان 
آن را خواهن��د داش��ت بار 
سنگین ورود به این برنامه ها 
را از دوش دولت بردارند. به 
این ترتی��ب بودجه عمرانی 
برنامه ه��ای  ب��ه  کش��ور 
خواهد  اختصاص  اولویت دار 
یاف��ت و دیگ��ر طرح ها که 
تعدادشان نیز بسیار باالست 
می توان��د از طری��ق مناب��ع 

غیر دولتی ساخته شود. 
ب��ا وج��ود آنکه ش��رکت 
ساخت اعالم کرده در قالب 
طرح های اقتص��اد مقاومتی 
تع��داد زی��ادی از طرح های 
پیگیری  را  بلندمدت خ��ود 
می کن��د و می ت��وان انتظار 
داشت این برنامه ها در آینده 
نزدی��ک نهای��ی ش��وند، اما 
هنوز بسیاری از برنامه ها به 
تکمیل مناب��ع اعتباری نیاز 
دارن��د و این موض��وع تنها 
ب��ا اتکا به مناب��ع غیر دولتی 

ممکن خواهد شد.  

تزریق نقدی طرح های عمرانی آب رفت

مدلهایمالیجدیدامیداصلیزیرساختها

تلفن مستقیم: 86073288 www.forsatnet.ir
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 تولید خودرو تا پایان سال
 از یک میلیون و 200 هزار دستگاه 

خواهد گذشت
از سال آینده بخش مهمی از محصوالتی که قراردادهای 
تولید آن با شرکت پژو بسته شده است وارد بازار خواهد 
شد. مشاور انجمن خودروسازان ایران و مدیرعامل اسبق 
ایران خودرو معتقد است که صنعت خودروی ایران سال 
بس��یار خوبی را پشت سر می گذارد و پیش بینی می کند 
با توجه به ش��رایط کنونی چش��م انداز روشنی در انتظار 
صنعت خودروی کشورمان برای سال آینده وجود دارد. 

 داوود میرخوانی رش��تی می گوی��د: »امس��ال ش��اهد 
ای��ن بودیم که صنعت خ��ودرو کار بس��یار بزرگی کرد 
و حرکت ه��ا در این حوزه بس��یار مهم ب��ود تا جایی که 
توانستیم عقب افتادگی های س��ال گذشته را هم جبران 
کنیم و بر مشکالت ایجاد شده فائق بیاییم و امسال تولید 
30 تا 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.«او در 
ادامه با بیان اینکه تا پایان سال تولید خودرو در کشور به 
یک میلیون و 200 هزار دستگاه خواهد رسید، می گوید: 
»این عدد یک رکورد مهم برای کش��ور می تواند باشد و 
نشان دهنده رش��د بس��یار مطلوب در صنعت خودروی 
کش��ور اس��ت و از این رو رش��د و تولید ناخالص داخلی 
اثر بسیار مثبتی داشته است.«میرخوانی رشتی در ادامه 
صحبت هایش با اش��اره به اینکه با توجه به عملکرد سال 
جاری پیش بینی ها برای سال آینده نیز در صنعت خودرو 
مثبت است، گفت: »اگر این آقای ترامپ مشکل خاصی 
ایجاد نکند ما در سال آینده نیز انتظار داریم و پیش بینی 
می کنیم که این روند رش��د تولید کنونی ادامه پیدا کند 
و حتی می توانیم دوباره در صنعت خودرو ش��اهد جهش 
باش��یم، زیرا قراردادهایی که با شرکت هایی همچون پژو 
بسته شده است به نتیجه خواهد رسید.« او می گوید: »از 
س��ال آینده بخش مهمی از محصوالتی که قراردادهای 
تولید آن با شرکت پژو بسته شده است وارد بازار خواهد 
ش��د، همچنین امیدواریم تا پایان س��ال جاری قرارداد 
رنو نیز به ثمر بنش��یند.« او با اش��اره به اینکه چشم انداز 
صنعت خودروی ایران بس��یار خوب است، درباره اینکه 
آیا شرکت های خودروسازی از کشورهای دیگر همچون 
آمری��کا و. . . ه��م وارد ایران خواهند ش��د، یا نه، گفت: 
»ش��رکت های آمریکایی قطعا فعال برنام��ه ای برای ورود 
به ایران نخواهند داش��ت و االن مهم ترین ش��رکت های 
خودروس��از ک��ه ب��رای حض��ور در ای��ران برنامه ریزی 
کرده اند همان فرانس��وی ها هستند، نکته مهم این است 
که مس��ئوالن وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ش��رط 
ورود ش��رکت های خودروس��از به ایران را سرمایه گذاری 
قرار داده اند و ش��رکت های خارجی ه��م تنها با دریافت 
تضمین ها و س��ود مطمئن حاضر به س��رمایه گذاری در 
این ش��رایط هستند، به همین دلیل در حال حاضر روند 
مذاکرات به جز با ش��رکت های فرانس��وی که سال های 

طوالنی در کشورمان بوده اند، کند پیش می رود.«

خبر خبــــر

7 خودرو

عضو هیأت علمی دانشگاه 
بیان  با  صنعتی خواجه نصیر 
اینک��ه ت��ا س��ال 97 تعداد 
ب��رای  اس��تاندارد  هش��ت 
داخل  س��اخت  خودروهای 
اجباری خواهد ش��د، گفت: 
ای��ن اس��تانداردها موج��ب 
خودروهای  کیفیت  افزایش 

ساخت داخل می شود. 
به گ��زارش ایس��نا، دکتر 
ش��هرام آزادی روز یکشنبه 
در  اس��فندماه،  هش��تم 
س��مینار نقش خودروها در 
آلودگی هوا که در دانشکده 
مهندس��ی مکانیک دانشگاه 
ش��د،  برگزار  خواجه نصی��ر 
ب��ا بی��ان نق��ش فناوری ها 
در بهب��ود کیفی��ت ه��وا و 
کاه��ش مص��رف س��وخت 
خودروه��ا، اف��زود: در حال 
حاضر با مس��ئله گرم شدن 
هوا به دلیل افزایش انتش��ار 
مواج��ه  منواکس��یدکربن 

هستیم. 
وی ب��ا بیان اینکه افزایش 
با  منواکس��یدکربن  می��زان 
مص��رف س��وخت خودروها 
اظه��ار  اس��ت،  مرتب��ط 
معض��الت  از  یک��ی  ک��رد: 
می��زان  افزای��ش  جهان��ی 
منواکسیدکربن است. از این 
رو در دنی��ا مطالعات خود را 
در حوزه کاهش میزان تولید 

این گاز متمرکز کرده اند. 
آزادی ب��ا تاکی��د بر اینکه 
اس��تفاده از ای��ن فناوری ها 
صنای��ع  کار  دس��تور  در 
قرار  کش��ور  خودروس��ازی 
خاطرنش��ان  اس��ت،  گرفته 
ک��رد: با تحوالتی که صورت 
خودروسازها  اس��ت،  گرفته 
متوج��ه معض��الت زیس��ت 
و  ش��ده اند  محیط��ی 
اس��تراتژی های خود را روی 
کرده اند،  متمرکز  این حوزه 
ضمن آنکه قوانین و مقرراتی 

اس��تانداردهای  زمین��ه  در 
خودرو وضع شده  است. 

علم��ی  هی��أت  عض��و 
دانش��کده مکانیک دانشگاه 
خواجه نصی��ر اضاف��ه ک��رد: 
براس��اس ای��ن مق��ررات تا 
سال 1397 در کشور هشت 
ب��رای خودروها  اس��تاندارد 
این  اجب��اری خواهد ش��د. 
بهبود  موجب  اس��تانداردها 
کیفیت خودروه��ا و ارتقای 
فناوری های ب��ه کاربرده در 

آنها خواهد شد. 
وی ب��ا تاکید ب��ر ضرورت 
فناوری ه��ای  از  اس��تفاده 
نوی��ن در ارتق��ای کیفی��ت 
ش��د:  ی��ادآور  خودروه��ا، 
فناوری ه��ای مدنظر در این 
بخش های  ش��امل  زمین��ه، 
الکتریکی ب��رای خودروهای 
برقی و هیبریدی اس��ت که 
در این زمینه پروژه هایی در 
ش��رکت های خودروس��ازی 

در  ایران خ��ودرو  و  س��ایپا 
دستور کار است. 

آزادی ب��ا تاکی��د بر اینکه 
این پروژه ها وارد فاز اجرایی 
شده است، گفت: با استفاده 
از فناوری های کس��ب شده، 
ای��ن  جدی��د  محص��والت 
ش��رکت ها ک��ه در دس��ت 
به سمت  طراحی هس��تند، 
الکترونیک��ی ش��دن حرکت 

خواهند کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه این 
براس��اس  جهت گی��ری 
دولت  سیاس��ت گذاری های 
و سازمان اس��تاندارد است، 
امی��دوارم  ک��رد:  اظه��ار 
در آین��ده نزدی��ک ش��اهد 
جدی��د  محص��والت 
خودروس��از  ش��رکت های 

داخلی باشیم. 
موان��ع  بی��ان  ب��ه  آزادی 
خودروه��ای  گس��ترش 
الکتریکی در کشور پرداخت 

و افزود: زیرس��اخت ها یکی 
از موان��ع اس��ت. در کن��ار 
در  که  س��رمایه گذاری هایی 
صنعت خودروس��ازی انجام 
ش��ده اس��ت، کش��ور بای��د 
روی زیرساخت ها به منظور 
فناوری ها  این  پیاده س��ازی 

سرمایه گذاری کند. 
وی ایس��تگاه های شارژ را 
یک��ی از این زیرس��اخت ها 
نام ب��رد و یادآور ش��د: اگر 
بخواهند  برق��ی  خودروهای 
به صورت گسترده در کشور 
ت��ردد داش��ته باش��ند، باید 
متعددی  شارژ  ایستگاه های 

ایجاد شود. 
آزادی با اش��اره به تجربه 
کش��ور برای افزای��ش تردد 
خودروهای گازی در کشور، 
خاطر نشان کرد: عالوه بر آن 
انرژی برق در  باید مدیریت 
کش��ور صورت گیرد، چراکه 
ش��ارژ بات��ری خودروه��ای 

برق��ی ب��ار مضاعف��ی روی 
نیروگاه ه��ا ایجاد می کند. از 
این رو بای��د مدیریت انرژی 
در کش��ور ص��ورت گیرد و 
مدیریت  برای  سیستم هایی 

این بار طراحی شود. 
تامی��ن  محق��ق  ای��ن 
زیرس��اخت ها را از وظای��ف 
ادامه داد:  دولت دانس��ت و 
در کن��ار ای��ن اقدامات باید 
از سوی دولت حمایت هایی 
برای افزایش توجه مردم به 
این خودروها صورت گیرد. 

آزادی، تولی��د خودروهای 
ب��ا  داخل��ی  الکتریک��ی 
قیمت های پایین را از دیگر 
گسترش  برای  زیرساخت ها 
این خودروها در کش��ور نام 
برد و گف��ت: در حال حاضر 
خودروی  مح��دودی  تعداد 
برقی و هیبری��دی با قیمت 
باال عرضه می ش��وند که در 
این صورت مصرف کنندگان 
ای��ن خودروها تع��داد کمی 
اس��ت  الزم  ک��ه  هس��تند 
اس��تفاده از این خودروها را 

گسترش دهیم. 
خودروه��ای  عرض��ه  وی 
به عن��وان  کوچ��ک  برق��ی 
خ��ودروی دوم را از جمل��ه 
در  مناس��ب  راهکاره��ای 
این زمینه ن��ام برد و یادآور 
شد: اس��تفاده از خودروهای 
برق��ی می توان��د در کش��ور 
فرهنگ سازی شود که افراد 
برای احترام قائل ش��دن به 
طبیعت از آن استفاده کنند. 
صنعت  با  تعام��ل  آزادی، 
خودروسازی و فرهنگ سازی 
را از مهم ترین عوامل توسعه 
خودروهای برقی در کش��ور 
ذک��ر و اظه��ار ک��رد: بای��د 
صنعت خودروس��ازی کشور 
به س��متی حرک��ت کند که 
تولی��د خودروهای  به  اقدام 

مناسب کشور کنند.  

در راستای کاهش آالیندگی هوا صورت می گیرد

اجباری  شدن 8 استاندارد برای خودروهای ساخت داخل
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مدیرعامل گروه سایپا در بازدید از سایپا  پرس: 
سایپا پرس یکی از شرکت های 

استراتژیک صنعت خودرو خواهد شد

مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا گف��ت 
س��ایپا پرس یکی از فرصت های گروه س��ایپا اس��ت 
و با توجه به اس��تراتژی صنعت خ��ودرو برای تولید 
3 میلیون دستگاه تا سال 1404، یکی از شرکت های 
اس��تراتژیک در کل صنع��ت خودروس��ازی کش��ور 

خواهد بود. 
به گ��زارش ایلنا، مهدی جمال��ی مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا و جمعی از مدیران ارشد سایپا از 
خطوط تولید سایپا پرس بازدید کردند و از نزدیک با 

فرآیندهای این شرکت آشنا شدند. 
دکت��ر جمال��ی در این بازدید گف��ت: پرس کاری، 
نخستین مرحله و بنیان خودرو سازی است و با توجه 
به سیاس��ت های دولت در خصوص عدم ادامه روند 
تولید به ص��ورت CKD در صنعت خودروی داخلی 

این اهمیت بیشتر از قبل نمود دارد. 
وی اف��زود: ع��الوه بر ای��ن، آزاد ش��دن ارز برای 
خودرو های��ی که کمت��ر از 20 درصد داخلی س��ازی 
دارند و تاکید دولت در مقوله داخلی س��ازی خودرو، 
حتما به توان ش��رکت س��ایپا پرس به عنوان یکی از 
شرکت های با توانمندی باال در فرآیند داخلی سازی 
به ش��دت احس��اس نیاز می ش��ود و از این رو آینده 

درخشانی را برای سایپا پرس متصوریم. 
مدیرعام��ل گروه س��ایپا گفت: دول��ت در مقوله 
داخلی سازی پافش��اری دارد و این اصرار و پافشاری 
دول��ت ب��ا توجه به وج��ود نیروی جوان در کش��ور 
ض��روری اس��ت و با این هم��ه نیروی ج��وان نباید 
صرفا مونتاژ کننده خودروهای خارجی باش��یم و این 

سیاست دولت شایسته تقدیر است. 
وی تاکید کرد: یکی از ش��رکت های اس��تراتژیک 
سایپا که باید توسعه یابد سایپا پرس است و با تالش 
مدیران، کارکنان و کارگران س��ایپا پرس توسعه این 
شرکت در اولویت گروه خودرو سازی سایپا قرار دارد. 
 جمال��ی افزود: ب��ا توجه ب��ه افزایش50 درصدی 
تولید در گروه س��ایپا و برنام��ه افزایش 20 درصدی 
تولید برای س��ال آینده ضرورت توس��عه سایپا پرس 

مضاعف است. 
وی تصری��ح ک��رد: بای��د در س��اختار ها و نح��وه 
جابه جایی محصوالت در درون گروه سایپا اصالحاتی 

صورت گیرد تا بهره وری سایپا پرس افزایش یابد. 
مدیرعام��ل گروه س��ایپا تاکید ک��رد: باید از همه 
پتانسیل های س��ایپا پرس اس��تفاده کنیم به همین 
خاطر تصمیم گرفته شد که شرکت های پرسی گروه 

سایپا در سایپا پرس ادغام شوند. 
 جمالی گفت: شرکت سایپا پرس این توانمندی را 
دارد که در صنعت خودرو رشد و توسعه یابد و نقش 

کلیدی خود را در صنعت خودرو ایفا کند. 
وی تصری��ح ک��رد: اعتق��اد دارم ک��ه می توانیم با 
تغییرات محدودی، س��اختار این ش��رکت را اصالح 
کنی��م تا به بهره وری مطلوب برس��د. ع��الوه بر این 
س��ایپا پرس حتم��ا باید از زی��ان خارج ش��ود و به 
س��وددهی برس��د و همچنین ظرفیت های تولیدش 

افزایش یابد. 
مدیرعامل گروه س��ایپا در پای��ان تاکید کرد: باید 
از فرصت ه��ای موجود در صنعت خودرو بیش��ترین 
اس��تفاده را ببریم و به آینده س��ایپاپرس خوش بین 

هستیم. 
 

وضعیت نامناسب صادرات خودروهای داخلی
برنامه ها محقق می شود؟ 

در حالی ک��ه وضعیت صادرات خ��ودرو و قطعات 
تولید داخل مناسب نیست، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مکلف به اقداماتی برای افزایش صادرات این 

محصوالت شده است. 
به گزارش ایس��نا، در حال حاضر صادرات خودرو 
و قطعات داخلی بس��یار ناچیز ب��وده و پایین  بودن 
کیفیت خ��ودرو و قطعات تولیدی، عمده ترین دلیل 

پایین بودن صادرات است. 
این وضعیت در حالی است که در سند »اهداف و 
سیاس��ت های توسعه صنعت خودرو در افق 1404« 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت مکلف به اقداماتی 
ب��رای افزای��ش صادرات خ��ودرو و قطع��ات داخلی 
ش��ده اس��ت. در این زمینه وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت مکلف به اقداماتی چون تس��هیل و تقویت 
زیرساخت های مورد نیاز و بسترهای قانونی صادرات 
و افزایش مشوق های صادراتی و اعطای آن متناسب 
ب��ا ارزش  اف��زوده محص��والت صادرات��ی و نس��بت 
صادرات به تولید داخل، ش��ده اس��ت. ارتقای نقش 
صنعت خ��ودرو در پیمان های منطق��ه ای و جهانی 
جهت توس��عه صادرات، مساعدت در تامین خطوط 
اعتباری مناس��ب با بازارهای هدف صادراتی، ایجاد 
و توس��عه مراک��ز بازاریابی بین الملل��ی و پیش بینی 
ص��ادرات محص��ول در قرارداده��ای هم��کاری ب��ا 
طرف های خارجی، از دیگر وظایف تعیین شده برای 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات 
خودرو و قطعات تولید داخل اس��ت. پیش بینی این 
اقدام��ات ب��رای افزایش صادرات خ��ودرو و قطعات 
تولید داخل در حالی اس��ت ک��ه هم اکنون به دلیل 
کیفیت نامناس��ب خ��ودرو و قطع��ات تولید داخل، 
خودروس��ازان و قطعه س��ازان داخل��ی موفقیتی در 

خارج از کشور ندارند. 



یک نهنگ بزرگ در سواحل چابهار خودکشی کرد.

رئی��س جمهوری، توس��عه پوش��ش 11 میلی��ون نفری 
بیمه ش��دگان و اقدامات حوزه سالمت را از افتخارات بزرگ 
ای��ن دولت برش��مرد و با تأکید بر اینکه س��المت، مقدم بر 
درمان است، اظهارداشت: برای حل مشکالت باید »مجمع« 
باش��یم و دس��ت به دس��ت هم دهیم و ب��دون تردید آینده 

درخشانی در انتظار کشور است. 
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، حجت االس��الم 
و المسلمین دکتر حسن روحانی دیروز در نخستین مجمع 
ملی س��المت و تقدیر از برگزیدگان جش��نواره مؤلفه های 
اجتماعی مؤثر بر س��المت اظهار داش��ت: اتکال ما به خدا و 
اعتماد ما به حق و همراهی مردم است، مسیر توسعه کشور 

را پر قدرت ادامه می دهیم. 
رئیس  جمهوری سالمت را یکی از موضوعات حائز اهمیت 
در کش��ور برش��مرد و با اش��اره به اینکه مس��ئوالن بخش 
بهداشت و سالمت مسئولیت سنگین و مقدسی را بر دوش 
دارند، گفت: مجمع ملی سالمت راهنمای خوبی برای ماست 
و معنای آن این است که اوال سالمت فرای درمان و مهم تر 
و مقدم بر درمان بوده و ثانیا سالمت، ارگان، جایگاه و نهادی 

خاص نداشته و به قشری خاص تعلق ندارد. 
دکتر روحان��ی ادامه داد: البته در بخ��ش درمان معموال 
بیمارستان ها و مراکز درمانی عهده دار انجام این کار هستند، 
اما در بخش سالمت دنیایی بسیار وسیع و مهم وجود دارد. 
رئیس  جمهوری با بیان اینکه بس��یار مهم اس��ت که چه 
کاری انج��ام دهیم و چه اقدام��ات و برنامه هایی را پیش رو 
داش��ته باشیم که موضوع س��المت از زمان تشکیل زندگی 
مش��ترک مورد توجه قرار گیرد، گفت: اینکه در دین اسالم 
تأکید ش��ده زن و ش��وهر باید از لحاظ فرهنگی به یکدیگر 
نزدیک باش��ند و از نظر فکری، ایمانی و بینشی فاصله آنها 
زیاد نباشد، به این دلیل است که نخستین قربانی اختالفات، 

عصبانیت ها و دعواهای خانوادگی، فرزندان هستند. 
رئیس  جمهوری اظهار داش��ت: اگ��ر بانوان ما که در حال 
عبور در خیابان ها هس��تند از سوی انس��ان های الابالی آزار 
کالمی ببینند، آرامش آنها از بین رفته و روح آنان مورد آزار 
قرار می گیرد.  دکتر روحانی ترافیک و استفاده از بوق توسط 
خودروها را باعث از بین رفتن س��المت در جامعه دانست و 
گفت: این س��روصدا و شلوغی در سالمت روح و روان مردم 

تأثیرگذار است. 
رئیس  جمهوری با اش��اره به اینکه ابوعلی س��ینا می گوید 
جس��م س��الم در روح و روح سالم در جسم اثرات متقابل بر 
یکدیگر دارند، گفت: انسان مضطرب و ناآرام نمی تواند بدن 
سالمی داشته باشد و از این روست که سالمت دنیای وسیعی 

دارد. 
دکت��ر روحانی با بیان اینکه متأس��فانه برخی از تعامل با 
جهان بدش��ان می آید و از تقابل استقبال می کنند که البته 
این تقابل برای برخی نان داش��ته است، گفت: هنگامی که 

تعامل با جهان وجود نداشته و دچار تحریم هستیم، به ناچار 
برای کشاورزی، باید از کود و سم غیراستانداد استفاده کنیم. 
رئیس  جمهوری با اش��اره به اینکه برخی کشورهای دنیا 
و صنعت ش��ان تنها برای کشورهای تحریمی به وجود آمده، 
گف��ت: هنگامی که کش��اورزی ما نمی توان��د در چارچوب 
سالمت حرکت کند، ناچاریم از میوه، سبزیجات، گندم و بذر 
نادرست استفاده کنیم. ما باید بتوانیم نیازمندی های خود در 
بخش مواد غذایی را تأمین کنیم و باید به گونه ای برنامه ریزی 

کنیم که سالمت از باغ ها و مزارع اصالح و تأمین شود. 
رئیس  جمهوری با اش��اره به ضرورت تعامل با جهان برای 
توسعه سالمت در کشور، افزود: این طور نیست که در دارو و 
درمان و پزشکی بتوانیم بدون تعامل با جهان پیشرفت کنیم، 

بلکه دانشگاه ها و محققین ما باید در تعامل با دنیا باشند. 
دکتر روحانی اظهار داش��ت: برخی تصور می کنند هر چه 
قفل های دروازه کشور بیشتر باشد، امنیت و سالمت بیشتر 
خواهد بود، اما این طور نیس��ت، چرا که ما ملتی بزرگ و با 
فرهنگ داریم.  رئیس  جمهوری با بیان اینکه آیا باید نسبت 
به استاد دانشگاهی که می خواهد برای مطالعه به خارج رفته 
یا محققی که می خواهد به کش��ور بیاید ابراز نگرانی داشته 
باشیم، گفت: برخی ذهن نگرانی دارند و نگرانی را در جامعه 
ترویج می کنند و این در حالی اس��ت که اس��اتید ما باید در 

تعامل با اساتید و محققان جهان، پیشرفت کنند. 
دکت��ر روحانی افزود: گاهی یک تحقیق کوچک با تبدیل 
شدن به یک دارو و واکسن می تواند یک بیماری را درمان یا 

حتی از آن پیشگیری کند. 
رئی��س  جمهوری با بیان اینکه با اتکا به س��رمایه داخلی 
نمی توانیم توس��عه خوبی در زمینه سالمت و درمان انجام 
دهیم، گفت: در ابتدای س��ال 92 آمار و ارقام نشان می دهد 
که مشکالت فراوانی از قبیل کمبود دارو و قیمت باالی آن 

داشتیم. 
دکت��ر روحانی با بیان اینکه زمانی که دولت قبل بر س��ر 
کار بود وقتی می خواس��تیم انتقاد کنیم، می گفتند دولت را 
تضعی��ف نکنید و امروز هم که می خواهیم از اقدامات دولت 
قبل انتقاد کنیم، می گویند، کاری به گذشته نداشته باشید 
و اقدامات دولت خود را بگویید، اظهار داش��ت: برخی دچار 
آلزایمر سیاسی هس��تند و یادشان می رود که وضع درمان، 
قیمت دارو و تجهیزات پزشکی چه وضعی در کشور داشت 
و برخی داروها و تجهیزات پزشکی به سختی تهیه می شد. 

رئیس  جمهوری با اش��اره به اینکه عالقه داشتم به جای 
عنوان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از عنوان وزیر 
سالمت استفاده کنم، گفت: براساس گزارش ایشان، حداقل 
20 درصد داروهای خارجی و 40درصد تجهیزات پزش��کی 

نسبت به آغاز دولت ارزان تر شده است. 
دکت��ر روحانی با گالی��ه از عملکرد رس��انه ملی در بیان 
موفقیت ه��ای دولت از جمله در بخش س��المت گفت: اگر 

گوش��ت در کش��ور دو روز گران شود این موضوع تبدیل به 
خبر یک و رسمی تلویزیون خواهد شد. 

رئیس  جمهوری تأکید کرد: این اقدام دولت ارزشمند است 
ک��ه به هر حال تالش کرده که مردم در این دولت از لحاظ 
درمان و س��المت وضع شان بهتر شده اس��ت، البته این به 
معنای آن نیست که امروز در وضعیت خوبی قرار داریم، بلکه 
باید گام های بلندتری برداش��ته شود تا به وضعیت مطلوب 
برس��یم.  رئیس  جمهوری با اشاره به کاهش قیمت نفت از 
112 دالر در س��ال 92 به 25 دالر در ماه هایی در سال 94 
و حدود 50 دالر در س��ال جاری، گفت: سال های 94 و 95 
برای دولت سال های سختی بود که بخش سالمت نیز از این 

سختی ها مستثنی نیست. 
دکتر روحانی با اش��اره به اینکه در دورانی که درآمد نفت 
کشور بس��یار کاهش یافته بود و دیگر کشورهای نفت خیز 
منطقه از ذخایر خود در این بحران اس��تفاده کردند، دولت، 
در س��ال های 93 و 94، هرس��ال 20 درص��د از درآمد خود 
را به صندوق توس��عه ملی واریز کرد و این در حالی اس��ت 
 که براس��اس مصوبه مجل��س این مقدار در س��ال آینده به 
30 درصد افزایش خواهد یافت.  دکتر روحانی با بیان اینکه 
نباید مردم را با دروغ گفتن نس��بت به آینده نظام و کش��ور 
مأیوس کرد، گفت: باید دس��ت به دس��ت هم بدهیم و این 
معنای مجمع ملی سالمت است.  رئیس  جمهوری با تأکید 
بر ضرورت تبادل تجربیات با دیگران در بخش های مختلف، 
گفت: مس��ئله ریزگردها و محیط زیس��ت که در خوزستان 
مش��کالت فراوانی را برای مردم فداکار و مرزدار این منطقه 

ایجاد کرده، باید حل و فصل شود. 
دکتر روحانی نپرداختن حق آبه ها، عمل نکردن به وظایف 
قانون��ی و قطع آب تاالب ها و اس��تفاده نادرس��ت از محیط 
زیست را باعث این مشکالت زیست محیطی دانست و گفت: 
دولت تالش های زیادی برای احیای محیط زیست و تاالب ها 
در کشور داشته و اگر این اقدامات برای احیای دریاچه ارومیه 
نبود و این دریاچه خش��ک می شد در شرایط به وجود آمدن 
توفان نمک در این منطقه، 14 استان کشور درگیر می شدند. 
رئیس  جمهوری افزود: دولت نسبت به احیای هورالعظیم 
نیز تصمیم و اهتمام دارد و براس��اس اقدامات انجام ش��ده، 
تاکن��ون 70 درصد این تاالب آب گیری ش��ده و 30 درصد 

باقیمانده نیز انجام می شود. 
 دکت��ر روحان��ی با بی��ان اینکه س��االنه یک میلی��ارد و 
800 میلیون متر مکعب آب در سال های 93 و 94 به تاالب 
هورالعظیم ریخته ش��ده و امسال نیز تاکنون یک میلیارد و 
300 میلیون متر مکعب آب به این تاالب ریخته شده، گفت: 
برخی می گویند چرا دولت امروز که خاک در خوزس��تان به 
راه افتاده به فکر این منطقه افتاده و این در حالی اس��ت که 
دولت از سال 93 کارگروه مقابله با ریزگردها در این منطقه 

را تشکیل داده و اقدامات زیادی، انجام داده است. 

رئیس کمیس��یون س��المت، محیط زیس��ت و خدمات 
شهری شورای ش��هر تهران با بیان اینکه مخالف افزایش 
بهای بلیت مترو تهران هس��تم، گفت: نباید اس��تفاده از 

حمل و نقل عمومی برای مردم گران باشد. 
رحمت اهلل حافظی در جلسه دیروز شورای شهر تهران، 
در بررسی الیحه » تعیین قیمت بلیت مترو در سال 96« 
با بیان اینکه کمیسیون سالمت با افزایش تنها 10 درصد 
قیمت بلیت موافق است، اظهار کرد: من شخصا با افزایش 
قیمت بلیت مترو موافق نیستم زیرا این افزایش قیمت ها 
با شعار تش��ویق مردم به اس��تفاده از حمل و نقل عمومی 
مغای��رت دارد. این افزایش قیمت ها به گونه ای اس��ت که 
خارج از توان عامه مردم بوده و عمال این ش��عار بی محتوا 

می شود. 
وی با اشاره به اینکه شرکت بهره برداری مترو محاسبه 
و اعالم کرده که هزینه هر س��فر ب��ا مترو، 2 هزار و 400 
تومان اس��ت، تاکید کرد: این شرکت اعالم کند که بر چه 
اساسی این هزینه برآورد شده است؟ شرکت بهره برداری 
مترو 4هزار پرس��نل مازاد داش��ته و با محاس��به حقوق 

نیروهای مازاد این نرخ را اعالم کرده است. 
رئیس کمیس��یون س��المت، محیط زیس��ت و خدمات 
ش��هری ش��ورای ش��هر ته��ران با بی��ان اینکه ش��رکت 
بهره برداری مترو هزینه های س��ربار به شهروندان تحمیل 
می کند و باید مبنای محاس��به بلیت مترو مشخص شود، 

گفت: شورا وظیفه سیاست گذاری برای شهر تهران دارد، 
لذا باید برای کمبود مناب��ع برنامه ریزی کند. برای نمونه 
در کنار اخذ عوارض پای��ه از هر خودرو، باید از خودروها 

براساس میزان پیمایش، عوارض مازاد دریافت کرد. 
حافظی اعالم کرد: اگ��ر می خواهید به عقل و منطق و 
عدالت نزدیک ش��وید، باید این کار را انجام دهید و اجازه 
ندهید اس��تفاده از مترو و حمل و نقل عمومی برای مردم 

گران و غیرقابل دسترس باشد. 
وی با اشاره به اینکه گزارش شرکت مترو درباره چرایی 
افزای��ش قیمت بلیت مترو کارشناس��ی نیس��ت، تصریح 
کرد: س��ازمان بازرسی کل کشور در گزارش 93 صفحه ای 
پاس��خ های مدیرعامل س��ابق ش��رکت بهره برداری مترو 
نس��بت به جذب 4200 نفر نیروی مازاد طی س��ال های 
91 و 92 را نپذیرفته است.  وی گفت: در گزارش بازرسی 
آمده است که از ابتدای سال 90 تا آبان 92 طول خطوط 
مت��رو 18 درص��د و تعداد ایس��تگاه های مت��رو 23 درصد 
افزای��ش یافت��ه در حالی ک��ه تعداد پرس��نل، 82 درصد 
افزایش داشته اس��ت. میزان حقوق و اضافه کار پرداختی 
به پرس��نل در فروردین 1390 از حدود 4 میلیارد تومان 
به ح��دود 15 میلیارد تومان در آبان 92 رس��یده، یعنی 

3/75 برابر و معادل 275 درصد افزایش یافته است. 
رئیس کمیس��یون س��المت، محیط زیس��ت و خدمات 
ش��هری شورای ش��هر تهران، همچنین اعالم کرد: سرانه 

حقوق پرس��نل این ش��رکت بین 9 تا 11 میلیون تومان 
اس��ت در حال��ی که در یکی از ش��رکت های ش��هرداری 
س��رانه حقوق یک میلیون و 800 هزار تومان اس��ت، این 
هزینه های سربار باید اصالح و نباید به مردم تحمیل شود. 
وی گفت: 400 نفر از پرس��نل جذب شده این شرکت 
باالی 40 سال س��ن دارند که مدرک تحصیلی 50 درصد 
ای��ن افراد زیر دیپل��م بوده، همچنی��ن 30 درصد نیز زیر 
پنجم ابتدایی یا بی سواد هستند، اما نکته مهم دیگر اینکه 
300 نفر از نیروهای ش��رکت بهره برداری مترو منتس��ب 
به افراد خاص هس��تند که در گزارش س��ازمان بازرس��ی 
کل کش��ور با ذکر نام از آنها یاد ش��ده است.  وی درباره 
بررسی الیحه »اصالحیه مصوبه چگونگی محاسبه و اخذ 
بهای مدیریت پسماند« نیز گفت: بهای هزینه جمع آوری 
و حمل یک کیلوگرم پس��ماند عادی در شهریورماه سال 
94، 427 تومان و هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی 
در ش��هر تهران نیز 255 تومان مصوب ش��د. برای امسال 
ای��ن بها با 10درصد افزای��ش در هزینه جمع آوری، 470 
تومان و در دفع پس��ماند، 280 تومان پیشنهاد می شود.  
حافظی اعالم کرد: س��ازمان مدیریت پسماند مکلف است 
تا پایان سال 96 نسبت به اجرایی شدن کامل تفکیک از 
مبدا در 70 ناحیه ش��هرداری اقدام و تغییر در اخذ بهای 
خدمات در س��نوات بعدی منوط به اجرایی شدن تفکیک 

از مبدا خواهد بود. 

 رئیس جمهوری: توسعه پوشش 11 میلیون نفری بیمه شدگان
و اقدامات حوزه سالمت از افتخارات بزرگ این دولت است

حافظی: نباید استفاده از حمل و نقل عمومی برای مردم گران باشد

رواب��ط عموم��ی وزارت اطالعات با ص��دور اطالعیه ای 
هرگونه ارتباط بین فوت خان��م مهدیس لبابی میرقوامی 

با این وزارتخانه را تکذیب کرد. 
به گزارش ایسنا در این اطالعیه آمده است: 

براس��اس بررس��ی ها و رصده��ای اطالعات��ی، وی در 
تاری��خ 7 بهمن به علت بروز برخی مش��کالت خانوادگی، 
خودکش��ی کرده است.  ش��ایان ذکر است در تاریخ پنجم 
اس��فند مصادف با روز مهندس، اخباری درباره فوت خانم 
مهن��دس مهدیس لباب��ی میرقوامی، یکی از ش��هروندان 
اس��تان کرمانشاه و دانشجوی کارشناس��ی ارشد دانشگاه 
س��هند تبریز به علت تجاوز مام��وران اداره کل اطالعات 

کرمانشاه در شبکه ها و خبرگزاری های وابسته به معاندین 
و ضدانقالب منتشر شد. 

نامبرده هیچ گونه س��ابقه دستگیری، احضار یا بازداشت 
در وزارت اطالع��ات و اداره کل اطالع��ات کرمانش��اه را 

نداشته است. 
براس��اس بررس��ی ها و رصدهای اطالعاتی، خانم لبابی 
میرقوامی در تاریخ 7 بهمن امس��ال ب��ه علت بروز برخی 

مشکالت خانوادگی، خودکشی کرده است. 
به نظر می رسد فضاس��ازی و خبرسازی های شبکه های 
معاند به منظور ضدیت با نظام جمهوری اسالمی و بدبین 

کردن مردم به نهادهای مقدس در کشورمان باشد. 

بین فوت  »مهدیس میرقوامی« و وزارت اطالعات ارتباطی وجود ندارد

  احم�د رضوان�ی نایین�ی از س�وی 
وزیر کش�ور به عنوان فرماندار جدید 
شهرستان اصفهان جایگزین فضل اهلل 
کفیل ش�د. او پی�ش از ای�ن فرماندار 
واق�ع در 16کیلومتری  خمینی ش�هر 
غ�رب اصفه�ان ب�ود. گفته می ش�ود 
مراسم تکریم و معارفه فرماندار جدید 
امروز برگزار می شود. وی در دولت نهم 
و دهم مسئولیت مشاور استاندار وقت 
اصفهان و مس�ئولیت فرمانداری های 
در  را  خوانس�ار  و  تی�ران  مبارک�ه، 
دوره های مختلف برعهده داشته است. 

رئیس جمهوری اس�المی ایران به دعوت رسمی نخس�ت وزیر پاکستان و به 
منظور شرکت در سیزدهمین اجالس  سران کشورهای عضو سازمان همکاری 

اقتصادی  )اکو(، فردا عازم اسالم آباد می شود.  

تیتر اخبار

وزیر کشور از اجرای برنامه پایلوت عملیات ویژه مبارزه 
ب��ا اعتی��اد و اجتماعی کردن این مبارزه در چهار اس��تان 
خبر داد و گف��ت: 80درصد درمان اعتیاد توس��ط بخش 

خصوصی و سازمان های مردم نهاد انجام می شود. 
عبدالرضا رحمانی گفت: نتایج این تحقیقات جمع آوری 
و تحلیل ش��د و نتایج آن در چهار جلس��ه ای که تاکنون 
با حضور متولیان دس��تگاه های مختل��ف در خدمت مقام 
معظ��م رهبری داش��تیم، خدمت ایش��ان گزارش ش��د و 
ایش��ان بر اولویت ساماندهی آس��یب های اجتماعی تاکید 
کردند. قرار اس��ت، جلس��ه پنجم ارائه گزارش عملکرد در 
حوزه آس��یب های اجتماعی در اردیبهش��ت سال آینده در 
محض��ر مقام معظ��م رهبری ارائه ش��ود.  رحمانی فضلی 
گفت: براس��اس تحقیقات انجام ش��ده، اعتی��اد مهم ترین 

آس��یب اجتماعی کشور اس��ت و بعد از آن حاشیه نشینی، 
ط��الق، مفاس��د و مناطق بح��ران زا به عن��وان مهم ترین 
آس��یب های اجتماعی بای��د در اولوی��ت رس��یدگی ق��رار 
گیرن��د. وی افزود: س��ند مل��ی دولت برای رس��یدگی به 
آسیب های اجتماعی تدوین شده و وظایف همه دستگاه ها 
مشخص شده است و ستادهای متناظر برای رسیدگی به 

آسیب های اجتماعی در استان ها نیز تشکیل شده است. 
وزیر کش��ور گفت: برنامه مبارزه با آسیب های اجتماعی 
در 31شهرستان بحران زا که فراوانی آسیب های اجتماعی 
در آ نها باالس��ت و نیز 31روستای کشور در حال اجراست 
و عالوه بر آن مبارزه ب��ا اعتیاد به صورت ویژه و با اولویت 
اجتماعی ک��ردن و درگیر کردن مردم در مبارزه با اعتیاد 

به صورت پایلوت در چهار استان شروع شده است. 

وزیر کشور: 80درصد درمان اعتیاد در بخش خصوصی انجام می شود

  علیرض�ا دبیر، رئیس کمیس�یون 

برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر 
ته�ران از تصویب ن�رخ 800 تومانی 
ب�رای بلی�ت ت�ک س�فره مت�رو بر 
حسب کیلومتر خبر داد و گفت: این 
افزای�ش قیمت در حال�ی 14درصد 
محاس�به شده اس�ت که شهرداری 
پیش�نهاد افزایش قیمت حدود 200 

درصد را داشت. 
 

موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح: در سال 
آینده نیز با مصوبه مجلس طرح جریمه ریالی س�ربازی اجرا خواهد شد و برابر 

آخرین تصمیمات و مصوبه تغییری در میزان رقم جریمه ریالی رخ نداده است. 

تیتر اخبار

همای��ش بین المللی نس��خ خطی فارس��ی در بالکان و 
اروپای مرکزی همزمان با صدوبیس��تمین س��ال برقراری 
رواب��ط ایران و بلغارس��تان با حض��ور نمایندگانی از ایران 
و س��ایر کش��ورها از جمل��ه نماین��ده پژوهش��گاه میراث 
فرهنگی و گردشگری در صوفیه برگزار شد.  این همایش 
در بال��کان و اروپ��ای مرکزی در چهار محور اصلی نس��خ 
خطی فارس��ی، اسناد فارسی، نسخ خطی مربوط به ایران 
در زبان های دیگر و اس��ناد مربوط ب��ه ایران در زبان های 
دیگر در ش��هر صوفیه کشور بلغارستان برگزار شد.  آنگل 
اربتس��ف، )مدیر کل آسیا، اقیانوسیه و استرالیا وزارت امور 
خارجه بلغارس��تان( با اش��اره به اهمی��ت برگزاری چنین 

همایش هایی گفت: نس��خ خطی نه تنه��ا یک اثر هنری، 
بلک��ه یکی از سرچش��مه های اصلی تاریخ نیز محس��وب 
می ش��وند.  ای��ن عض��و انجم��ن دوس��تداران فرهنگ و 
زبان فارس��ی کشور نس��خ خطی را یکی از عوامل نزدیکی 
م��ردم کش��ورهای مختلف ب��ه یکدیگر دانس��ت و گفت: 
امسال یکصدوبیستمین س��الگرد برقراری روابط سیاسی 
میان جمهوری اس��المی ایران و بلغارستان است و مراسم 
بزرگداشت این رخداد مهم در هر دو کشور برگزار خواهد 
ش��د.  او در ادامه از جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی 
از نخس��تین کش��ورهایی نام برد که اس��تقالل جمهوری 

بلغارستان را در سال 1897 به رسمیت شناخت.   

همایش بین المللی نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی 

س�اماندهی،  جام�ع  »پ�روژه    
مرم�ت  و  حفاظ�ت  مستندس�ازی، 
یکپارچ�ه مجموع�ه آث�ار موج�ود در 
اتاق پذیرایی کوشک احمدشاهی آغاز 
ش�د.« مهدی کلیایی، مس�ئول واحد 
حفاظ�ت و مرمت این مجموعه با اعالم 
این خب�ر گفت: به دنبال بررس�ی های 
انجام شده روی آثار تاریخی و فرهنگی 
موج�ود در مجموعه، واح�د حفاظت و 
مرم�ت پ�الن و برنامه ای ب�رای اجرای 

پروژه های آتی در نظر گرفته است. 

 »مت دیمون« بازیگر سرش�ناس آمریکایی، لوح ویژه فیلم های نامزد اسکار 
فیلم »فروش�نده« را در غیاب این کارگ�ردان به »چارلز کوهن« بنیان گذار و 

مدیرعامل کمپانی پخش این فیلم داد. 

تیتر اخبار

مدیرعامل باش��گاه نفت تهران از مس��ئوالن فدراسیون 
فوتبال خواس��ت در برداشته ش��دن موانع انتقال مالکیت 
باشگاه کوشا باش��ند تا مالکان نفت تعهدات مالی خود را 

اجرایی کنند. 
 »حس��ین ش��هریاری« در گفت وگ��و با ایرنا با اش��اره 
ب��ه اینکه باش��گاه نفت خصوصی اس��ت و مال��کان فعلی 
درخواست هایی از مس��ئوالن فوتبال کشور دارند، تصریح 
کرد: مالکان پیش��ین نس��بت به تغییر مالکی��ت و انتقال 
آن ب��ه بخش خصوصی اقدام نکرده اند که بهتر اس��ت این 

موضوع سریع تر برطرف شود. 
وی در خصوص اجرایی نش��دن تعهدات مالی باش��گاه 

نسبت به باریکنان گفت: بخش خصوصی صاحب حق است 
و مالکان جدید اعالم کرده اند در صورت انتقال نهایی این 

باشگاه به تعهدات عمل کنند. 
ش��هریاری با تأکی��د براینکه اعضای تی��م فوتبال نفت 
تهران، 41درصد از مبلغ قرارداد خود را دریافت کرده اند، 
گف��ت: آنان خواس��تار دریاف��ت مفاد قرارداد امضا ش��ده 

هستند که امری منطقی است. 
باش��گاه نفت تهران در ابتدای فصل جاری از پوش��ش 
وزارت نفت خارج و به بخش خصوص واگذار شد که بنابر 
اعالم  »حسین ش��هریاری« هنوز موضوع انتقال مالکیت 

باشگاه نهایی نشده است. 

توضیحات مدیرعامل باشگاه نفت در خصوص علت پرداخت نشدن مطالبات بازیکنان

باش�گاه    مدی�ر رواب�ط عموم�ی 
اعضای  بازگشت  زمان  پرس�پولیس 
ای�ن تیم ب�ه ته�ران را اع�الم کرد. 
به گ�زارش ایلنا و به نقل از س�ایت 
رسمی باش�گاه پرسپولیس، اعضای 
تیم بعد از بازی با الوحده در ابوظبی 
می مانند و در س�اعت 14:35 دقیقه 
وارد  قرمزپوش�ان  چهارش�نبه  روز 

تهران خواهند شد. 
علیرضا منصوریان پیش از بازی با التعاون: این تیم را کامال می شناسیم و بازی های 

این تیم را آنالیز کامل کرده ایم. می دانیم از بازی امروز چه می خواهیم. 

تیتر اخبار
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از روش های قصه گویی استفاده 
کنید

آی��ا می توانید دوره ه��ای قبل از اخت��راع بلک بری، 
کامپیوترهای ش��خصی، ایمیل، پاورپوینت، مداد و. . . 
را تصور کنید که چگونه در آن دوران ارتباطات صورت 
می گرفته است. جالب اس��ت بدانید به رغم تصور اکثر 
اف��راد در آن دوران تب��ادل اطالعات ب��ه خوبی انجام 
می گرفته اس��ت. حتماً از خود می پرسید چگونه بدون 
در اختیار داشتن وسایلی که در حال حاضر در اختیار 
همگان قرار دارد توانس��ته اند در این ام��ر موفق ظاهر 
شوند. جواب مدنظر اس��تفاده از داستان است. درواقع 
مردمان آن روزگار مطالبی را که قصد گس��ترش آن را 
داشتند در قالب داستان بیان می کردند تا به خوبی در 
مخاطبان اثر گذارد. در یک تعریف مختصر داستان را 
می توان بازآفرینش رویدادها و حوادث به    ظاهر واقعی 
دانست. شاید این گونه  استنباط شود که این امر مربوط 
به گذشته است که انسان از س��طح تکنولوژی باالیی 
برخوردار نبوده و به ناچار از این ابزار استفاده می کرده 
اس��ت. درحالی که تحقیقات در این رابط��ه بیانگر آن 
است که عالقه مندی انس��ان به داس��تان امری ذاتی 
بوده و هنوز هم برای همگان جذابیت باالیی دارد. این 
امر در زمینه کپی رایت نیز مهم است و می تواند منجر 
به موفقیت شما در کسب و کارتان شود. در صورتی که 
از ما بپرس��ند برای موفقیت در مذاکره، داش��تن چه 
توانمندی هایی ضروری اس��ت، احتماالً بسیاری از ما 
فهرست بلندباالیی از انواع دانش ها و مهارت ها را اعالم 
خواهیم کرد. اما یک مهارت مهم وجود دارد که کمتر 

مورد توجه ما قرار می گیرد: داستان گویی! 
داستان گویی الزم نیس��ت حتماً از زندگی شخصی 
یا س��ازمانی ما باشد. طبیعی است کس��ی که داستان 
و داس��تان گویی را به عنوان یک اب��زار در ارتباطات و 
مذاکره ارزش��مند می داند و برای بهب��ود این مهارت 
تالش می کند، باید همیشه در حال مطالعه و یادگیری 
باشد و داستان های زیادی از تاریخ، جغرافیا، مشاهیر و 
سازمان های بزرگ ایران و جهان در ذهن داشته باشد،تا 
به اقتضای ش��رایط بتواند فضای گفت وگو را به سمت 
فضای مطلوب خود هدایت و تنش ها و دش��واری ها و 

چالش های مذاکره را با کمک این ابزار مدیریت کند. 

ایده

 hamleyes این ایده از شرکت اسباب بازی فروشی
کپی برداری شده است. این شرکت سایتی را برای خود 
ایجاد کرد تا در آن بتواند تاریخچه شرکت را قرار داده و 
بازدیدکنندگان بتوانند با گذشته آن بهتر آشنا شوند. با 
این حال اقدامی که باعث شد فعالیت این سایت چندین 
برابر حد انتظار مورد توجه قرار بگیرد این بود که برای 
اولین ب��ار تاریخچه موس��س آن و روند ش��کل گیری 
ش��رکت را تا به ام��روز در قالب داس��تانی جذاب بیان 
کردند ک��ه خواندن آن حتی برای کودکان خردس��ال 
نیز دارای جذابیت باالیی بود. این اقدام آنان باعث شد 
تاریخچه شرکت به داستان پرطرفداری تبدیل شود که 
هر شنونده ای را به وجد می آورد. این امر درنهایت منجر 
به افزایش میزان محبوبیت آنها خصوصاً در بین قش��ر 
جوان جامعه شد. این یک اصل است، هنگامی که بیشتر 
در ذهن مخاطب قرار بگیرید به اولویت آنها برای خرید 
تبدیل خواهید شد که این برای هرشرکتی یک مزیت 
محسوب می ش��ود. با داس��تان جذابی که این شرکت 
خالق با اقتباس از تاریخچه خود س��اخت، توانست در 
قلب کودکان نفوذ کند به طوری که هر کودکی با دیدن 
آن لوگو خیلی زود به یاد داستان جذاب آن می افتد و 
به همین خاطر احتمال اینکه تاکیدش بر همین برند 
باشد بس��یار افزایش خواهد یافت. میزان موفقیت این 
ش��رکت به قدری باال بوده که در حال حاضر به یکی از 

غول های این عرصه تبدیل شده است. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
برای خلق یک داستان فوق العاده شما نیاز به چهار عنصر 

دارید.
 1- قهرمان داستان )این ش��خص باید به نحوی باشد که 

خواننده بخواهد جای او قرار بگیرد(
 2-یک مشکل )که قهرمان درگیر آن باشد(

 3- نحوه روای��ت  )بیان اینکه چگونه قهرمان با مش��کل 
مواجه می شود( 

4- پایانی جذاب )درواقع داس��تان باید به نحوی به پایان 
برسد که در خاطر افراد بماند(

می توانید به جای تایپ داس��تان، آن را ضب��ط کرده و در 
سایت قرار دهید. یک کتاب صوتی نیز می تواند جذابیت های 
باالیی برای افراد داش��ته باش��د. این امر به این خاطر است 
که امکان دارد افراد از طریق تلفن های هوش��مند خود وارد 
سایت شما شوند و به علت ابعاد کوچک صفحه نمایش خود 
به راحتی نتوانند داستان را مطالعه کنند و این امر احتمال 

گذشتن از آن را به مراتب افزایش خواهد داد. 
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ایده های طالیی

جش��ن تول��د محص��ول جدی��د ش��رکت 
داروس��ازی باری��ج اس��انس ک��ه محصول��ی 
ب��رای درد دن��دان کودکان اس��ت با ش��عار  
»نخس��تین لبخند زیبا« و ب��ا حضور مرجانه 
گلچی��ن، هنرمند س��ینما و تلویزیون برگزار 
ش��د؛ هنرمندی که معموال در فیلمنامه های 
خانوادگی و نقش ه��ای مهربان مادرانه بازی 

می کند. 
 تبلیغ��ات داروس��ازی باری��ج اس��انس در 
ش��بکه های اجتماعی همراه با مس��ابقه ای به 
ش��کل یک داستان تودرتو اس��ت که از پدر 
ومادره��ا می خواهد ب��ه دنب��ال راهکارهای 
مختل��ف جهت آرام کردن درد دندان کودک 

خود باشند. 
ج��الل س��میعی، مشاوراس��تراتژی محتوا 
ورسانه به بررس��ی روند حرکتی این شرکت 
در شبکه های اجتماعی پرداخته است وهادی 
فرصادی، مدیر برند شرکت داروسازی باریج 
اس��انس نی��ز توضیحات��ی درب��اره این طرح 

می دهد که در ادامه می خوانید. 

 لبخند، مهم ترین ویژگی بصری
جالل س��میعی، درباره شعار و تناسب آن 
با س��وژه آگه��ی گفت: طراحی ش��عاری که 
ب��ه لبخند به عنوان مهم تری��ن ویژگی بصری 
چهره و  دندان ها اشاره دارد، طراحی درستی 
 است. به نظرم این شعار نقطه مهمی  از ذهن 
مخاط��ب را هدف گرفته و  ش��عار مناس��بی 
ا س��ت. البته باید توجه داشت که در طراحی 
آگهی ه��ای کودکانه بهتر اس��ت از این همه 
بچه زیبای ایرانی اس��تفاده کنند؛ خارجی ها 
ممکن اس��ت برتر از ما تلقی ش��وند، اما از ما 

نیستند. 

هویتی پیشرو و جذاب
وی درب��اره ش��یوه ایده پ��ردازی و رون��د 
حرکتی طرح باریج در ش��بکه های اجتماعی 
گف��ت: هوی��ت باری��ج  اس��انس در همه  این 
سال ها، ش��رکتی متفاوت در تولید داروهای 
گیاهی و طبیعی  بوده است؛ هویتی که اتفاقا 
هرچه پیش رفته ایم، بیش��تر موردتوجه قرار 
گرفت��ه و این س��ال ها به دلیل  ترند ش��دن 
مس��ئله س��المتی و توجه به طبیعت، دارای 
هویتی پیش��رو و جذاب شده است. اصل این 
موضوع که چنین شرکتی بخواهد وارد حوزه 
آنالین بشود، مهم و حتی می توان گفت دیر 
اس��ت. در این حوزه افراد زیادی وجود دارند 
که به داروهای گیاهی و درمان های س��نتی 
توجه دارند و باریج  انسانس می تواند رسانه ای 
قوی ت��ر از همه این س��ال ها - که داروخانه و 
عطاری و محصوالتش بوده اند- داشته باشد. 
شبکه های اجتماعی برای محتوا و اطالعات 
متفاوت تش��نگی زیادی دارند و این شرکت 
می توان��د با احی��ای مفهوم درمان س��نتی و 
طبیع��ی، تصویر خود را در میان بس��یاری از 
رقبای تازه  کارش ب��ه رقیبی کهنه کار و قوی 

بدل کند. 

محتوای کار عمدتا متنی و تکراری 
است

 س��میعی درباره قدرت ج��ذب مخاطب 
توس��ط محت��وای تولیدی در رس��انه های 

دیجیت��ال ای��ن ش��رکت گفت: با بررس��ی 
رس��انه های  در  ش��ده  منتش��ر  محت��وای 
دیجیت��ال این ش��رکت می توان برداش��ت 
کرد ک��ه زحم��ت و هزینه چندان��ی برای 
ایده و طراحی محتوا صرف نش��ده اس��ت. 
محتوای کار عمدتا متنی و تکراری اس��ت. 
شرکت باریج اس��انس با طرح های خارجی 
و کلیش��ه ای نمی تواند چن��دان مخاطبان 
خود را در ق��الب بین��دازد و بتواند آنها را 
به بررس��ی پیام خود ترغیب کند. بازنش��ر 
تصاوی��ر عمومی عمدت��ا غیرایرانی با کمی 
تغییر است و برای مخاطبانی که در برخورد 
با انبوه انیمیش��ن ها و عکس ها و گیف ها و 

مس��ابقات اختصاصی برنده��ا حرفه ای 
شده اند، چندان جذابیتی ندارد. 

ب��ه گمانم باریج اس��انس ب��ه مهم ترین 
ویژگی و مزیت رقابتی خود چندان توجه 
نداش��ته و ب��ه همین جه��ت در طراحی 

پیام ها هم آن را بازنمایی نکرده است. 

سلبریتی هاو برندها
 او درب��اره هم��کاری س��لبریتی ها و 
برند ها گف��ت: س��لبریتی ها ذاتا میانبر 
دیده ش��دن پی��ام تبلیغاتی هس��تند؛ 
طبیعی  است که چشم و گوش مخاطب 
با دیدن کدهای یک چهره آشنا بهتر در 

قالب می افتد، اما مراقبت الزم در انتخاب 
ی��ک چهره ب��رای پیام رس��انی، انتخاب با 
وس��واس هوی��ت او در بی��ن جامعه هدف 
اس��ت. در واق��ع، فرق زیادی  هس��ت بین 
انتخاب یک بازیگر کمدی با یک ورزشکار، 
که هر یک هویت خودشان را دارند. یک جا 
می خواندم که اگر قرار اس��ت فالن بازیگر 
کمدی به من پیام س��المتی بدهد، ممکن 

است آن پیام را شوخی تلقی کنم. 
نخستین لبخند زیبا

ه��ادی فرص��ادی، مدی��ر برن��د ش��رکت 
داروس��ازی باری��ج اس��انس درب��اره طرح و 
ایده پ��ردازی کار گف��ت: با توجه ب��ه اینکه 
درد و التهاب لثه ک��ودکان به خاطر رویش 
دندان در س��ال های اولیه مهم ترین دغدغه  
والدی��ن اس��ت و همچنین به دلی��ل اینکه 
تاکنون هیچ ش��رکتی، داروی��ی صد درصد 
گیاهی و بدون عوارض تولید نکرده اس��ت، 
تصمیم گرفتیم به مناس��بت تولید نخستین 
داروی ص��د درصد گیاه��ی و بدون عوارض 
جانب��ی و همچنین تقویت کننده لثه کودک 

کمپینی طراحی کنیم تا ضمن آش��نا کردن 
افراد با موفقیت های شرکت داروسازی باریج 
اسانس این محصول را که برای نخستین بار 
در ایران ساخته شده است معرفی کنیم. به 
همین خاطر با گرد هم آوردن بیش از 200 
نفر از پزش��کان سرش��ناس، شخصیت های 
دولت��ی و هنرمندان و ورزش��کاران محبوب 
کشور این محصول را با شکوه هرچه تمام تر 

معرفی کرده و توانایی جوانان و متخصصان 
ایرانی را به نمایش گذاشتیم. 

شعار
وی درم��ورد ش��عار و ای��ده ش��عار آگه��ی 
گفت: لبخند زیب��ا و معصومانه کودک همواره 
بزرگ تری��ن و با ارزش تری��ن دارایی هر پدر و 
مادری است و این لبخند هنگامی که نخستین 
دندان ه��ای ک��ودک می روید بس��یار زیبا تر و 
بانمک ت��ر خواهد ب��ود، اما مش��کل التهاب و 
خ��ارش لث��ه که تمام��ی ک��ودکان در هنگام 
رویش دندان با آن دست و پنجه نرم می کنند 
باعث می شود که پدر و مادر ها از دیدن لبخند 
زیبای کودک ش��ان در این برهه زمانی محروم 
باشند. شرکت داروسازی باریج اسانس با 
معرفی محصول جدی��د خود، دنتی کید 
باریج، این لبخند زیبا و به یادماندنی را به 
پدران و مادران هدیه کرده است. بنابراین 
بر آن ش��دیم تا همی��ن هدیه را به عنوان 

شعار تبلیغاتی محصول انتخاب کنیم. 

شبکه های اجتماعی
فرص��ادی درباره می��زان تأثیر آن بر 
مخاط��ب و تعداد بازدی��د این طرح در 
شبکه های اجتماعی گفت: همانطور که 
پیش��تر گفته ش��د این کمپین با شعار 
احساس��ی خود نظر هر مخاطبی را به 
خ��ود جلب ک��رد زیرا آرزوی دی��دن خنده 
کودک در هنگام رویش دندان آرزویی است 
که هر پدر و مادری دارد و همواره به دنبال 
این هس��تند ک��ه راهی بیابند ک��ه در طول 
مدت رویش دن��دان کودک لبخند زیبای او 

را بر لبانش بنشانند. 
همچنی��ن با ب��ه نمایش گذاش��تن تیزر 
و ویدئوه��ای ای��ن محصول در رس��انه های 

اجتماعی و دست به دس��ت شدن آن تاکنون 
بیش از یک و نیم میلیون بار از این محصول 
در تلگرام بازدید شده که این رقم به صورت 
لحظ��ه ای در حال افزایش اس��ت. همچنین 
در فضای اینس��تاگرام نیز پوس��تر و معرفی 
محصول و کمپین مس��ابقه بیش از 15هزار 
بازدی��د داش��ته ک��ه نش��ان دهنده عالقه و 

حمایت مردم به این کمپین است. 
وی درب��اره علت انتخاب این رس��انه گفت: 
ب��ا توجه به اینکه مخاطب��ان دنتی کید عموما 
پدره��ا و مادره��ای جوان هس��تند و با توجه 
به همه گیر و تعاملی بودن رس��انه اینستاگرام 
تصمی��م گرفتیم این رس��انه را ب��رای معرفی 
خ��ود انتخاب کنی��م. همچنین یک مس��ابقه 
نی��ز در مورد این کمپین در اینس��تاگرام قرار 
داده ش��ده ک��ه برای نخس��تین بار اس��ت که 
چنین مسابقه ای در این رسانه ایجاد می شود. 
این مس��ابقه با اس��تقبال بی نظیر هموطنان و 
مخاطبان مواجه ش��ده اس��ت. این مسابقه به 
شکل یک داستان تو در تو است که در 19 پیج 
مختلف در اینستاگرام طراحی شده و داستان 
پدر و مادری را به تصویر می کش��د که کودک 
دلبندشان از درد و التهاب هنگام رویش دندان 
کالفه شده است و به دنبال راهکارهای مختلف 
جهت آرام کردن درد او هس��تند. کاربران باید 
در مس��ابقه سیر کنند و هنگامی که راه حل را 
یافتند #نخستین_لبخند_زیبا را قرار دهند و 
در قرعه کش��ی ش��رکت کنند. این مسابقه که 
ابتکار ش��رکت داروسازی باریج اسانس بوده و 
برای نخس��تین بار توس��ط این شرکت معرفی 
شده، با اس��تقبال بی نظیری مواجه شده است 
و ضمن معرفی محصول، کمپین و ویژگی های 
آن لحظاتی ش��یرین و ش��اد را برای مخاطبان 

فراهم می کند.

تبلیغات خالق

آگهی Jeep - شعار: دنیا زمین بازی شماست 

ایستگاه تبلیغات

برنامه خاص Domino’s برای زوج ها

آی��ا پنیری ترین زوجی که می شناس��ید به زودی 
مزدوج می ش��وند؟ حمایت خود را از عش��ق آنها با 

یک پیتزای آبدار ابراز کنید. 
 Domino’s از  اخی��راً    Domino’s
Wedding Registry  خود برای زوج ها رونمایی 
کرده اس��ت تا یک برش سعادت از پکیج های هدیه 

متنوع پیتزا به آنها تقدیم کند.
 نام این بسته ها کاماًل مناسب با شب های عروسی 
انتخاب ش��ده اند و ش��امل نام هایی چ��ون  »فقط 
ی��ک برش دیگر قبل از پذیرش ازدواج« می ش��ود. 
زوج های جدید نیز از بس��ته های پیتزای  »انطباق 
پس از ماه عسل با زندگی واقعی« و  »بهانه ای برای 

آشپزی نکردن« برخوردار می شوند.

نگاهی به روند تبلیغات داروسازی باریج اسانس در شبکه های اجتماعی 

مسابقه به شکل یک داستان تو در تو

این مسابقه به شکل یک داستان تو در تو است 
که در 19 پیج مختلف در اینستاگرام طراحی شده 

و داستان پدر و مادری را به تصویر می کشد که 
کودک دلبندشان از درد و التهاب هنگام رویش 
دندان کالفه شده است و به دنبال راهکارهای 

مختلف جهت آرام کردن درد او هستند. کاربران 
باید در مسابقه سیر کنند و هنگامی که راه حل را 
یافتند #نخستین_لبخند_زیبا را قرار دهند و در 

قرعه کشی شرکت کنند
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ارزیابی شما از استراتژی 
پش�ت پ�رده ای�ن کار و 

کوبرندینگ آن چیست؟ 
ابت��دا بای��د عنوان ک��رد که 
دیجی کاال به عنوان بزرگ ترین 
و البته مش��هورترین مجموعه 
خرده فروش اینترنتی در ایران 
ب��وده و هس��ت و ای��ن برند در 
دنیای فروش��گاه های اینترنتی 
ب��رای همگان ش��ناخته ش��ده 
اس��ت. با نگاه��ی دقیق ت��ر به 
این ش��رکت، بی��ش از پیش به 
این نکت��ه پی می بری��م که این 
مجموعه بزرگ اینترنتی، چیزی 
جز یک خرده فروش س��نتی و 
معمول��ی نیس��ت و درحالی که 
این ش��رکت محص��والت خود 
را طی فرآیندی اس��تاندارد به 
فروش می رساند، توانسته است 
اس��تراتژی های خرده فروش��ی 
بس��یار موفقی را پیاده کند. اما 
خرده فروش��ی تنه��ا تصویری 
نیست که از این شرکت انتظار 
می رود و به چشم می خورد. این 
شرکت خطوط کسب وکار خود 
را در حوزه فروش محصوالت و 
خدمات، تبلیغات و کوبرندینگ  
)عمل��ی که ب��ه ش��رکت های 
دیگ��ر اجازه می ده��د برند آنها 
را روی محص��والت خ��ود درج 
کنند( گسترش داده است. یک 
اتحاد استراتژیک با تمرکز روی 
یک بخش خ��اص از بازار هدف 
ک��ه تش��کیل ش��ده از فعالیت 
مش��ترک دو ی��ا چن��د برند در 
جهت هم افزای��ی فعالیت های 
بازاریابی و برندسازی هم راستا 
اس��ت و معم��والً ای��ن فعالیت 
مش��ترک ب��ه چند ش��کل رخ 
می دهد که مهم ترین آنها شامل 
کوبرندینگ جزیی و کوتاه مدت، 
ی��ا  ترویج��ی  فعالیت ه��ای 
اسپانسرش��یپ، زنجیره تامین 
و خلق یک محصول جدید است 
و دیجی کاال به نح��وی نوآورانه 
خالق این اس��تراتژی در فضای 

اینترنتی است.
بای��د گفت ام��روزه برندهای 
مختلفی در راس��تای هم افزایی 
در فعالیت ه��ای بازاریاب��ی و 
برندس��ازی اقدام به همکاری با 
یکدیگر می کنند و فعالیت های 
مش��ترکی را با برند ه��ای دیگر 
در حوزه ه��ای مختلف��ی انجام 
می دهن��د. ای��ن فعالیت ه��ا 
می تواند به صورت اس��تراتژیک 
و بلندمدت یا کوتاه مدت باشد. 
در راستای س��وال شما چندی 
پی��ش دیج��ی کاال و ش��رکت 

مبین تجارت کارن در راستای 
هم افزای��ی در فعالیت ه��ای 
بازاریاب��ی، کوبرندین��گ ی��ا 
هم��کاری مش��ترک ی��ا همان 
اتح��اد اس��تراتژیک برندها را با 
یکدیگ��ر انجام دادن��د که طی 
ای��ن کوبرندین��گ، دیجی کاال 
ف��روش خودروهای خ��ود را به 
هم��راه تضمی��ن گارانت��ی و 
سیستم امنیتی ش��رکت کارن 
به مشتریان ارائه می دهد. قطعاً 
این همکاری منافعی را برای دو 
طرف کوبرندینگ به همراه دارد 
اما بنده بر این باور هستم که این 
همکاری مشترک باعث ارتقای 
جای��گاه برند ش��رکت کارن در 
بازار می ش��ود و از طرفی برای 

دیج��ی کاال نی��ز از نظر 
مال��ی و کس��ب رضایت 
مش��تریانی که ب��ه این 
 برند اعتماد کرده و برای

 نخس��تین بار به صورت 
اینترنتی از یک س��ایت 
خرده فروشی، خودروی 
خارج��ی  لوک��س 
خریداری کرده اند منافع 
بسیاری را به همراه دارد. 
ه�دف کل�ی ای�ن 
حرک�ت چ�ه ب�وده 

است؟ 
آنطور که مشخص است این 
کمپین در جهت هم افزایی دو 
برند در زمینه ساختارش��کنی 
و ف��روش خ��ودرو به ط��ور 
متفاوت و با اس��تفاده از تجارت 
الکترونیک اس��ت. به نوعی باید 
گفت یک اتحاد استراتژیک در 
جه��ت اس��تفاده از قابلیت ها و 

توانمندی های ه��ر دو برند که 
یک��ی از این برنده��ا رهبر بازار 
ف��روش اینترنت��ی و دیگ��ری 
سیس��تم های  ارائه دهن��ده 
حفاظت��ی، ل��وازم خ��ودرو و 
تضمین کننده ش��رایط گارانتی 
خودرو اس��ت ش��کل گرفته و 
هدف آن همان گون��ه که گفته 
ش��د ایج��اد پارادایم��ی جدید 
در فروش خودروه��ای لوکس 
به صورت اینترنتی است و البته 
جهش��ی بلند از خرده فروش��ی 
به ف��روش کااله��ای لوکس و 
گران قیمت آن هم با شکس��تن 
مرز پرداخ��ت وج��ه در خرید 
کاالی اینترنت��ی به صورت��ی 
که مش��تری به ص��ورت یک جا 

کل مبل��غ خری��د خ��ودروی 
سوناتای هیبریدی را به حساب 
دیجی کاال واریز کرده و چهار روز 
بعد این خوردو را تحویل گرفته 
که این خ��ود در هم��ه جهات 
فروش اینترنتی ی��ک رکورد و 
مزیت��ی عالی ب��رای دیجی کاال 

محسوب می شود. 
در مورد مزیت رقابتی این 

روش توضیحاتی ارائه دهید. 
در خص��وص مزی��ت رقابتی 
باید اذعان داش��ت که همیشه 
ه��ر  در  ب��ودن  نخس��تین 
کس��ب و کاری پس از رونق آن 
کس��ب و کار خودبه خود مزیت 
و اعتب��ار خاص��ی را از آن خود 
می کند که رقبا برای دستیابی 
به این اعتبار و مزیت باید دست 
به دامن ن��وآوری و خالقیت در 
ارائ��ه محصوالت خود ش��ده یا 
برن��دی جدی��د را در این حوزه 

معرفی کنند.
این کمپین چه مخاطبانی 

را هدف قرار داده است؟ 
در ای��ن کمپی��ن دیجی کاال 
از  کام��ل  عم��اًل چرخش��ی 
خری��دار  مش��تریان 
کاالهای جزء به س��مت 
خریداران ب��ا توان خرید 
بسیار باال انجام داده و با 
مخاطب شناسی و ریسک 
ادراک ش��ده به ط��وری 
هوش��مندانه بخش��ی از 
ب��ازار را که م��ورد توجه 
کسب و کارهای اینترنتی 
نبوده از آن خ��ود کرده 
اس��ت و البته وزن برند 
خ��ود را نی��ز ب��ه نح��و 
شگفت انگیزی با موفقیت های 
بیشتر این طرح باال خواهد برد.

پیش�نهادهای  چ�ه 
خالقانه تری در این زمینه وجود 
دارد؟ در واق�ع چ�ه برندهای 
تولیدکنن�ده کاالهای لوکس 
و بزرگ دیگ�ری می توانند به 

سراغ این روش ها بروند؟ 
بیایی��د فق��ط از دیج��ی کاال 

صحبت کنیم. به شخصه منتظر 
روزی هس��تم که پ��ای فروش 
اینترنتی طال و جواهر توس��ط 
این ش��رکت به میان کش��یده 
شود یا ش��اید فروش خانه های 
ویالیی لوک��س و حتی تورهای 
گردشگری بسیار خاص و همه 
اینها میسر خواهد بود. آنجایی 
ک��ه دیج��ی کاال از خریدارانش 
خواهد خواس��ت  برای استفاده 
و خرید کاالهای بسیار لوکس، 
امتی��از حض��ور در باش��گاه 
مش��تریان ثروتمند دیجی کاال 
را نیز برای بهره مندی از مزایای 

آن خریداری کنند. 
ارزیابی ش�ما از کانال های 
ترفیع این کمپین چیست؟ 

ت��ا آنج��ا ک��ه در جری��ان این 
کمپین هس��تم ب��رای ترفیع این 
پویش از خبرگزاری ه��ای آنالین 
و روزنامه ها استفاده ش��ده تا پیام 
تبلیغی دیجی کاال را مبنی بر آغاز 
فروش خودرو به مخاطبان انتقال 
دهد. شاید برای انتش��ار ویروسی 
این خبر اس��تفاده از خبرگزاری ها 
مناسب تلقی ش��ود اما از آنجا که 
خودروهای ارائه شده در دیجی کاال 
اکثراً لوکس، خارجی و گران قیمت 
هستند انتظار می رفت که به عنوان 
مثال تبلیغات��ی چریکی آن هم در 
محل تجمیع و حض��ور مخاطبان 
هدف این طرح منتقل کننده پیام 
اصل��ی ب��رای مخاطبانش باش��د. 
محل های��ی همچون ف��رودگاه یا 
بیلبوردهایی در مناطق س��کونت 
افراد ثروتمند در شهر های مختلف 
می تواند دلیلی بر اذعان این مطلب 
باش��د ک��ه دیج��ی کاال در مرحله 
ترفی��ع، تفکر ف��روش الکچری را 
کنار گذارده و ب��ه مثابه یک بزرگ 
خرده فروش اینترنتی فکر کرده و 

تصمیم گرفته است.
به عن�وان س�وال آخ�ر، 
ارزیابی خودرا  از اس�تقبال 
مخاطبان چگونه پیش بینی 

خواهید کرد؟ 
اگ��ر مخاطب��ان این ط��رح به 
درستی انتخاب ش��وند و با توجه 
به طرح های تشویقی نظیر باشگاه 
مشتریان یا تبلیغاتی چریکی آن 
هم برای مشتریان هدف که توانایی 
خرید از این طرح را دارا هس��تند، 
انتظار استقبال خوب از این نوآوری 
توقعی بجاست مگر اینکه در ادامه 
تیم تصمیم گیرنده دیجی کاال نحوه 
تفکر و مدیریت طرح را به دس��ت 
مدیران واحد خرده فروشی سپرده 
و باز هم در پل��ه آخر کوچک عمل 

کند. 

فیلی که بیدار نشده خواهد مرد 

صنع��ت تولید کفش ج��زو صنایعی اس��ت که 
محصوالت ایرانی می توانند از نظر کیفی  )به علت 
چرم مرغوب ایرانی( با برندهای مطرح دنیا رقابت 
کنند. این نوش��ته را به بهانه فعالیت مجدد کفش 
ملی نوش��تم. شاید مدیران این مجموعه ارزشمند 
کش��ور آن  را بخوانند و از فاجعه دوباره جلوگیری 

کنند. 
چگونه می خواهیم این فیل دوست داشتنی 

دوران گذشته را بیدار کنیم؟ با طراحی؟
 قطع��ا بودن طرح های زیب��ا در کفش می تواند 
کمک کنن��ده یک برند باش��د ول��ی در پر کردن 
قفس��ه فروش��گاه ها و نه در ترغی��ب مخاطبان به 
خرید. یادمان باشد محصول دلیل خریدن نیست، 
برند اس��ت که مردم را به خری��د ترغیب می کند  

)نخستین قانون بازاریابی(. 
باور ندارید؟! برند کراکس دمپایی ساحلی تولید 
می کند. آنها با تولید دمپایی های زش��ت ش��روع 
کردند و در مدت یک س��ال با فروشی معادل یک 
میلیارد دالر روبه رو ش��دند و به تولید کفش های 
زیبا پرداختند. فاجعه ش��روع ش��د؛ طی دو سال 
فروش کراکس به 450 میلیون دالر کاهش یافت! 
مدیران تصمیم مهم، دردناک و درس��تی گرفتند. 
آنه��ا تولید کفش های زیبا را کنار گذاش��تند. این 
تصمیم باعث ش��د فروش شرکت طی یک سال به 
800 میلیون دالر برس��د. چرا؟ چون همان زشتی 
وجه تمایز کراکس و دلیل فروش کفش هایش بود. 
البته منظور این نیست که کفش ملی باید کفش 
زش��ت تولید کند، منظور این است که کفش ملی 
اگ��ر مانند مابقی تولیدکنندگان کفش با برندهای 

مطرح شود دیگر شانسی برای موفقیت ندارد. 
فی�ل کف�ش ملی ب�ا متمای�ز ش�دن بیدار 

می شود. 
با ایج��اد فروش��گاهای آنالین؟ البت��ه اینترنت 
به عن��وان یک راه بس��یار قوی فروش اس��ت ولی 
قانون اول برندس��ازی اینترنتی می گوید اینترنت 
یا رس��انه است یا محل کس��ب و کار ولی نمی تواند 

هردو باشد. 
باور ندارید؟! بزرگ ترین فروشنده آنالین کفش 
برند زاپوس اس��ت و نه هیچ یک از تولیدکنندگان 

مطرح کفش دنیا.
آیا کفش ملی می خواهد با تکمیل سبد محصول 
و تالش برای ترغیب مشتریان به خرید 50درصد 
مایحتاج خ��ود از برند ملی به این هدف برس��د؟ 
این دیدگاه تیر خالصی است بر پیکره برند کفش 

ملی.
 در دنی��ای امروز که برای ه��ر محصول صدها 
نمونه داخلی و خارجی وجود دارد تخصصی شدن 
تنها راه نجات برند کفش ملی است، نه همه چیز 

داشتن برای همه کس! 
تولید 60 مدل کفش ورزش��ی، 64 مدل کفش 
زنانه، 108 م��دل کفش مردان��ه، 16مدل کفش 
بچگانه و ش��ش مدل لوازم جانب��ی باعث عمومی 
بودن می ش��ود! محصوالت از 2500 تومان شروع  
می ش��ود تا 300هزار تومان. کافی نیست که یک 
برند از تخصصی بودن فاصله بگیرد! که می خواهیم 
لباس و دیگر مایحتاج را هم زیرمجموعه این برند 

قرار دهیم. 
تله همه چیز بودن برای همه افراد راهی جز 

نابودی ندارد
تولید کفش ه��ای الکچری ب��ا برندهای مطرح 
دنی��ا: راهی که خودروس��ازی ما رفت و به نابودی 
نزدیک ش��د. قطعا همکاری ب��ا تولیدکنندگان و 
برندهای مطرح دنی��ا می تواند به برند کفش ملی 
کمک کند ولی به شرط آنکه بتوانیم برندی مطرح 
برای کشور خلق کنیم و نه فقط تولید کننده برند 

آنها باشیم. 
کالم آخر 

تنه��ا راه نج��ات کفش ملی در معن��ی دادن به 
این برند نزد ایرانیان اس��ت و ای��ن کار تنها از راه 

تخصصی شدن به دست می آید و نه غیر از این. 
تمام حقوق این نوشته برای مولف محفوظ است 
و اس��تفاده بدون اجازه از نویس��نده پیگرد قانونی 

دارد

چند  اصطالح دیجیتال مارکتینگ 
که باید بدانید

اگر به تازگی وارد حوزه دیجیتال مارکتینگ ش��ده اید 
ممکن اس��ت فهمیدن اصطالحات این حوزه و تس��لط 
بر آن برای تان قدری دش��وار به نظر برسد. ممکن است 
بعد از شنیدن، اصطالحات و مخفف هایی که در روزمره 
متخصصان این حوزه می ش��نوید احس��اس سردرگمی 
کنی��د. در ادامه ب��رای رهایی از این س��ردرگمی، الوان 
پیش��نهاد می کند با 15 کلمه کلیدی زیر که در صنعت 

دیجیتال مارکتینگ استفاده زیادی دارند، آشنا شوید. 
 CTR 1-ن����رخ تب���دی��ل ب���ه کلیک 

 )Click Through Rate(
نرخی است که درصد افرادی را که روی لینک کلیک 
می کنند به ما نش��ان می دهد که معم��وال برای ایمیل، 
آگه��ی، وب س��ایت و… بیان می ش��ود. درصد بیش��تر 
CTR نش��ان دهنده بازدید بیشتر افراد است که فاکتور 
بسیار ارزش��مندی برای سنجش فعالیت های دیجیتال 

مارکتینگ به شمار می رود. 
 CPA 2-هزی���ن���ه ب����رای اق����دام 

)Cost Per Acquisition(
مدلی اس��ت که هزینه برای ش��رکت ها تنها در زمان 
فروش، تبدیل و اقدام محاس��به می شود. با اینکه مدتی 
قبل، اس��تقبال از این مدل کمتر شد اما از سال 2013 
بازهم مورد اس��تقبال فراوانی واقع شد. نکته اساسی این 
اس��ت که فقط وقتی ش��ما نتیجه دلخواه خود را گرفته 

باشید ملزم به پرداخت هستید. 
CPC 3-هزی�ن����ه در ازای کل���ی���ک 

 )Cost Per Click(  
مدلی اس��ت که در آن هزینه ب��ه ازای هر کلیک که 
کاربر روی بنر یا تبلیغ انجام می دهد، به ناش��ر تبلیغات 

پرداخت می شود. 
CPM 4-هزینه در ازای هر هزار بار نمایش تبلیغ

 )Cost Per Thousand(  حالت��ی اس��ت ک��ه 
پرداخ��ت به ازای تع��داد 1000بار نمای��ش یک تبلیغ 
صورت می پذیرد. این روش از انواع محبوب تبلیغات برای 
ناشران است چون فقط با نمایش تبلیغات هزینه دریافت 
می کنند. کارشناس��ان تیم الوان معتقدند که این مدل 
تنها در صورتی کارآمد است که هدف شما آگاهی دادن 

نسبت به برند باشد. 
)Conversion (5-تبدیل

وقتی که بیننده عملکرد مثبتی در حین رویت سایت 
انج��ام دهد تبدیل صورت می گیرد که می تواند ش��امل 
خری��د، ثبت نام، بارگذاری یا درخواس��ت عضویت و … 

باشد. 
) impressions( 6-اثرگذاری یا نمایش

این اصطالح برای بیان تعداد دفعاتی که شرکت برای 
مخاط��ب نمایش داده  ش��ده به کار م��ی رود. همچنین 
اثرگذاری می تواند در حوزه وب س��ایت باش��د که بیانگر 

تعداد دفعاتی است که صفحه وب  باز شده است. 
)keyword( 7-کلمه کلیدی

لغت یا عبارتی اس��ت که مخاطب ب��رای پیدا کردن 
موضوع مرتبط در جست وجو به دنبال آن می گردد. 

 8-ترافی����ک طب�ی���ع��ی  ارگ�ان�ی�ک 
)Organic Traffic(

ترافیکی اس��ت که توسط موتور جس��ت وجو به یک 
س��ایت هدایت می ش��ود که می تواند مربوط به گوگل، 
یاهو، بینگ و… باشد. این مدل بانام ترافیک رایگان نیز 
ش��ناخته می شود. ترافیک ارگانیک بهترین نوع ترافیک 

است. 
)Paid Traffic(9-ترافیک پرداختنی

ترافیک پرداختنی مربوط به حالتی اس��ت که شرکت 
روی لغات کلیدی مانور می دهد و تبلیغات آنها در موتور 
جست وجو به نمایش گذاشته می شود. این نتایج به طور 
جداگانه در باال، پایین یا قس��مت راس��ت صفحه نتایج 
جس��ت وجو نمایش داده می شود. ترافیک پرداختنی هر 
مدلی از تبلیغات پرداختنی راکه مستقیما به وب سایت 

اشاره می کند شامل می شود. 
   SEO 10-بهینه سازی موتورهای جست وجو

)Search Engine Optimization(
روشی است که شرکت با آن محتوا و ساختار صفحات 
وب خ��ود را بهینه می کند و موجب قرار گرفتن در رتبه 
باالتر صفحات نتایج موتور جس��ت وجو می شود. هرچه 
رتبه باالتر باشد طبیعتا ترافیک باالتری حاصل می شود. 

 SEM 11-بازاریابی در موتور جست وجو
)Search Engine Marketing(

مجموعه اقدامات بازاریابی است که شرکت ها می توانند 
با به کارگیری آنها در موتورهای جس��ت وجو در جایگاه 

باالتری قرار بگیرند. 
 SERP 12-صفحه نتایج موتورهای جست وجو

)Search Engine Result Page(
فهرس��تی از نتایج اس��ت که بعد از جست وجوی یک 
کلمه در موتور جس��ت وجو نمایش داده می شود. اگر به 
دنبال این هس��تید که رتبه صفحه خ��ود را بدانید این 
ش��اخص به شما نش��ان می دهد که وب سایت شما چه 

رتبه ای دارد. 
)Domain Authority( 13-اعتبار دامنه

مقیاسی است از یک تا 100 که موتور جست وجو با آن 
اعتبار وب سایت شرکت را معین می کند. یک، پایین ترین 
و 100 باالترین رتبه اس��ت. هرچقدر اعتبار دامنه باالتر 
باشد، وب سایت بیشتر مورد قبول موتورهای جست وجو 

است. 
)Keyword Stuffing( 14-چاشنی کلمه کلیدی

تک��رار اس��تفاده از انبوه��ی از کلم��ات کلی��دی در 
محتواس��ت، به امید آنکه موجب بیش��تر دیده شدن در 
موتورهای جس��ت وجو شود. البته اگر ش��ما به کرات از 
آن استفاده کنید توس��ط موتورهای جست وجو جریمه 
خواهید شد. چاشنی کلمات کلیدی هیچ گاه باعث تهیه 

محتوای ارزشمند نخواهد شد. 
)META Description( 15-توضیحات سایت

متا در اصل س��طرهای اندکی از توضیحات اس��ت که 
روی صفحه نتایج موتور جس��ت وجو ظاهر می شود. این 
تگ که در کد زبان HTML وب س��ایت اضافه می شود 

برای موتورهای جست وجو بسیار ارزشمند است. 

 imarketor. com :منبع

دوشنبه
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برندنامهکافه بازاریابی همکاری کارن و دیجی کاال در تحویل نخستین خودروی اینترنتی درب منزل مشتری  

تحویل خودرو با یک کلیک! 

در منزل خ�ود درحالی که پا روی پای تان انداخته  و 
نشسته اید زنگ در به صدا در می آید، بسته ای بزرگ 
انتظارتان را می کشد! سوییچ خودرو تحویل شما داده 
ش�ده و خودروی تان را درب منزل تحویل می گیرید. 
این اتفاقی است که اخیراً توسط دیجی کاال با همکاری 
شرکت کارن ممکن شد و نخستین خودروی دیجی کاال 
اوایل بهمن ماه امسال به صورت اینترنتی خریداری و 
درب من�زل مش�تری به او تحوی�ل داده ش�د. با این 
حرکت، دیجی کاال یک گام دیگر در جهت رفع نیازهای 
مشتریانش برداشت و نشان داد به نیاز مخاطب احترام 

می گذارد. این موضوع که در شبکه های اجتماعی نیز 
دستمایه بذله گویی و طنز کاربران شد، دیجی کاال را به 
سایتی در ذهن مخاطبان تبدیل کرد که در آن از شیر 
مرغ تا جان آدمیزاد وجود دارد و کافی اس�ت با چند 
کلیک منتظر سفارش خود باشند! با آغاز به کار گروه 
خودروی فروشگاه اینترنتی دیجی کاال از این پس باید 
منتظر س�فارش و تحویل خودروهای بیشتری باشیم 
که نخستین آنها هیوندای سوناتا هیبریدی مدل 2017 
بود. ش�اید مزایای خری�د خودرو از دیج�ی کاال برای 
مشتری،  »تحویل سریع«،  »قیمت شفاف«،  »کاهش 
امور اداری دردسرساز«،  »فراهم آوردن آرامش خیال 
در فرآیند تحویل و ش�ماره گذاری خودرو« و  »ایجاد 

اطمین�ان کام�ل به محص�ول خریداری ش�ده از نظر 
اصال�ت و ضمانت س�المت آن« خواهد ب�ود. اگر چه 
خودرو کاالیی در ابعاد بزرگ، گران قیمت و سرمایه ای 
است، ولی حاال خرید آن به صورت اینترنتی و با چند 
کلیک س�اده میسر شده اس�ت. کافی است با محتوا 
و ابزارهای�ی که دیج�ی کاال ارائه می ده�د به انتخابی 
آگاهانه برسید و سپس با چند کلیک فرآیند خرید را 
به پایان برسانید. خودرو در سریع ترین زمان ممکن با 
ماشین حمل جلوی منزل شما می آید. برای آگاهی از 
جزییات این روش و مزایای آن با امیر یوسفی، مشاور 
ارشد بازاریابی و فروش گفت وگویی ترتیب دادیم که 

در ادامه می خوانید. 

امروزه برندهای مختلفی در راستای 
هم افزایی در فعالیت های بازاریابی 

و برندسازی اقدام به همکاری 
با یکدیگر می کنند و فعالیت های 
مشترکی را با برند های دیگر در 

حوزه های مختلفی انجام می دهند. 
این فعالیت ها می تواند به صورت 

استراتژیک و بلندمدت یا کوتاه مدت 
باشد

تلفن مستقیم: 86073279 www.forsatnet.ir شماره 735

بهروز لطفیان 
مشاور متمرکز

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com



برای مطالعه 646 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

برنامه ریزی برای جانشین خود 
قسمت اول

ناامیدکننده ترین بخش از دوران حرفه ای همه 
مدیران هنگام وداع با مقام شان است.

 اگ��ر فرد ج��وان و کم تجربه باش��د به احتمال 
زیاد در مدت بسیار کمی جای خود را به دیگری 
خواه��د داد. با این حال تع��داد اندکی از مدیران 
هس��تند که از س��یل حوادث جان س��الم به  در 
برده و دوران درخش��انی را ک��ه به همراه تصدی 
طوالنی مدت مقام مدیریت است، سپری خواهند 

کرد.
 طنز تلخ دنیای کس��ب وکار هنگامی اس��ت که 
متوجه می ش��ویم هر دو گ��روه مدیران کم تجربه 
و حرف��ه ای روزی مجب��ور به وداع با مقام ش��ان 

می شوند.
 البت��ه تع��داد اندک��ی از مدی��ران تاثیرگذار را 
می توان یافت که خودش��ان اقدام به بازنشستگی 
خواهن��د کرد، با این حال چنین مدیرانی بس��یار 

کمیاب هستند. 
به ط��ور معمول یک یا چند عامل خارجی باعث 
کنار گذاشته شدن مدیران از مقام شان می شود. 

بهترین کاری که هر مدیری در رابطه با چنین 
سرنوش��تی می توان��د انج��ام دهد، س��ازماندهی 
فعالیت های ش��رکت به گونه ای است که از دل آن 
افراد مس��تعد به منظور کسب مقام مدیریت رشد 

یابند. 
ش��اید در وهله نخس��ت اندکی عجیب به نظر 
برس��د، با این ح��ال باید توجه داش��ت که ترک 
پس��ت مدیریتی سرنوشتی است که امکان مقابله 

با آن وجود ندارد.
 این ماجرا درس��ت مانند مرگ انس��ان اس��ت. 
هرچقدر هم که ت��اش کنیم در نهایت مرگ در 

انتظارمان خواهد بود.
 بنابراین عاقانه ترین کار کس��ب آمادگی برای 
رویاروی��ی با چنی��ن حوادث به ظاهر ترس��ناکی 

است. 
در دنیای کس��ب وکار به طور معم��ول آمادگی 
ب��رای دوران بازنشس��تگی ی��ا در بدترین حالت 
اخ��راج از کار، ب��ا فراهم کردن فرص��ت پرورش 

مدیران جدید در درون شرکت همراه است. 
به عبارت س��اده، بهتر اس��ت ف��ردی که بعد از 
شما مدیریت شرکت را برعهده می گیرد از داخل 

مجموعه تان باشد.
 در بخش بعدی به بررسی دقیق تر این موضوع 

خواهیم پرداخت. 
ایده

جان برت نامی آشنا در زمینه کارآفرینی است. 
برت در دوران باشکوه کاری اش در بین سال های 
1992 ت��ا 2000 مدی��ر کل رس��انه BBC بوده 
اس��ت. او در دوران مدیریتی خود بر BBC تمام 
تاش  خود را کرد ت��ا هنگام وداع با مقامش یک 
جانشین مناسب داش��ته باشد. در واقع برت یک 
برنامه 20س��اله برای BBC طراح��ی کرده و به 
هیچ وجه دوس��ت نداشت تا بعد از وی این برنامه 

دچار تغییر و تحول شود. 
صرفنظر از محتوای برنامه بلند مدت جان برت، 
برنامه ری��زی بلند مدت به ط��ور کلی محل بحث و 
تردید فراوانی میان صاحب نظران این حوزه است.

 هدف این مدیر افس��انه ای BBC فراهم کردن 
فضایی در برند تحت مدیریتش بود تا بتواند از دل 
آن فرد مناسبی را برای جانشینی خود پیدا کند. 
فرآیند تدارک دیده ش��ده توسط برت به صورتی 
ب��ود که جانش��ین وی باید تایید ش��خص برت و 
گروهی از مدیران ارشد شرکت را کسب می کرد. 
با این حال اوضاع مطابق انتظار جان پیش نرفت. 
در نهایت این گرگ دایک بود که جانش��ین برت 
شد؛ ش��خصی که به طور کامل با برنامه های برت 

مخالف و بالطبع مورد تایید جان نیز نبود. 
در بخش بعدی به بررس��ی عل��ت وقوع چنین 
حادث��ه ای و شکس��ت برنامه 20س��اله جان برت 

توسط دایک خواهیم پرداخت.

11  کار مدیریت کسب و

پاس�خ: اگر بخواهیم به یک قانون طایی اش��اره کنیم 
آن انتخ��اب نوع وظایف برمبنای عاقه اس��ت. حتی نتایج 
فرم های ارزیابی پس از عاقه قرار می گیرند. به طور طبیعی 
افراد فعالیت هایی را که به آنها عاقه چندانی نداشته باشند 
یا به نظرشان سخت می رسد به خوبی انجام نمی دهند. این 
امر از کوچک ترین کارها مانند رس��یدگی به امور مشتریان 
و پیگیری ش��کایات آنها تا کاره��ای مهم تر مانند مدیریت 

یک برند بزرگ را ش��امل می شود. در عین حال عدم عاقه 
افراد به فعالیت در برخی بخش های ش��رکت نه تنها باعث 
ناراحتی و کاهش کیفیت کاری آنها می ش��ود، بلکه به طور 
کل��ی تعادل برند ش��ما را نیز از بین خواهد برد. از س��وی 
دیگ��ر عاقه کارمندان به موقعیت خود در ش��رکت به طور 
کلی اوضاع را تغیی��ر خواهد داد. دیگر از بی حوصلگی های 
معمول، کیفیت کاری پایین و از همه مهم تر اتاف وس��یع 
وقت خبری نیس��ت. در این شرایط افراد به دلیل عاقه به 
جایگاه خود به طور معمول کیفیت کاری باالتری نسبت به 

استانداردهای موجود از خود نشان می دهند. 
در عی��ن حال که عاقه مندی افراد به ش��غل خود عامل 
بس��یار مهمی در بهبود کارآمدی شرکت و مدیریت بهینه 
زمان است، با این حال در برخی موارد نیز می تواند موجب 
بروز مش��کاتی شود. در واقع به عنوان مدیر یک شرکت یا 
یک��ی از کارمندان آن، ش��ما نمی توانید تمام��ی امور را به 
تنهایی انج��ام دهید. برخی اموری که ش��ما به انجام آنها 
عاقه دارید نه تنها زمینه تخصصی خود را طلب می کنند، 

بلکه در محدوده فعالیت های مدیریتی نیز قرار ندارند.

کدام کار را انجام دهم؟ 

پرسش: وقتی قرار به تقسیم کار بین خودم و معاونانم باشد چه اصولی را در نظر بگیرم؟ حتی وقتی قرار است کارهایی بین 
کارکنان تقسیم شود نمی دانم به تصور خودم به توانایی آنها اتکا کنم یا مثاًل به فرم های ارزیابی؟  کلینیککسبوکار

ترویج کسب وکار از طریق رویداد
خاطراتی که در اذهان می مانند

از طریق برگزاری رویدادی که به خوبی به صورت بومی 
تبلیغ و ترویج شده است، انرژی مضاعفی به کسب وکار 
خود بدهید. به عبارتی اس��تفاده از رویداد برای ترویج 
کس��ب وکار بهتری��ن کاری اس��ت ک��ه می توانید برای 
کس��ب وکار خودتان بکنید و از ای��ن طریق آن را زنده 
کنید. توجه داش��ته باشید که مدت  زمان زیادی است 
که مردم از نزدیکی محل کس��ب وکار یا غرفه ش��ما در 
حال عبور هستند و ش��اید برای شان سوال شده باشد 
که در واقع در پی انجام دادن چه کاری هس��تید؟ آنها 
دقیقا به این منظور نیاز به یک محرک کوچک دارند تا 
به واس��طه آن وارد محل کسب وکار شما شده و ارتباط 
بهتری با ش��ما برقرار کنند. شما چطور می توانید محل 
کسب خودتان را مملو از افراد و مشتریان بالقوه کنید، از 
تبلیغات دهان به دهان برخوردار شوید و تصویری مثبت 

از خودتان ارائه دهید؟ 
 تبلیغات دهان به دهان خوب 

میزبانی از یک رویداد در محل کسب وکار شما بهترین 
راه برای بهره مندی از این موارد اس��ت. همچنین توجه 
داش��ته باش��ید که عموم مردم به ط��ور طبیعی جذب 
رویدادهای خاص مانند یک مهمانی، کنسرت یا جشن 
می ش��وند، از این رویداد نباید انتظار یک تجربه فروش 
بس��یار خوب و رویایی داشته باشید، بلکه باید بیش از 
هر چیزی به تبلیغات دهان به دهان و خاطرات خوبی که 
موجب یادآوری شما و کسب وکار شما در اذهان دیگران 
شده و آنها را به محل کسب وکار شما بازمی گرداند توجه 
داشته باشید و با کمک جو بومی موجود رشد و پیشرفت 

را تجربه کنید. 
در زمانی  که جشن یا رویداد خاصی در شهر شما در 
جریان است، می توانید بخشی از این انرژی مثبت را به 

سمت کسب وکار خودتان هدایت کنید. 
 

جشنی مرتبط با مسابقات
به عنوان مثال، زمانی که یک مس��ابقه بزرگ قایقرانی 
مانند Sydney-Hobart در شهر شما در حال انجام 
اس��ت، ش��ما می توانید یک مهمانی یا جش��ن مرتبط 
با این مس��ابقات برگزار کنید. برای ای��ن کار از روابط 
عمومی شروع می کنید. در اختیار گرفتن خدمات یک 
شرکت تهیه و چاپ تبلیغات محیطی به شما در تهیه و 
اجرای یک کمپین تبلیغاتی بومی بسیار کمک می کند، 
چراکه آنها به خوبی ش��ما را می شناسند. برای این کار 
ش��ما می توانید از عائم مختلفی با یک مضمون خاص 
اس��تفاده کنید و تبلیغات چاپی خود را با این مضمون 
توزیع کنید و از این طریق حتی همس��ایگان خودتان 
را ج��ذب ک��رده و از انرژی کلی ش��هر و محل اطراف 

کسب وکارتان بهره ببرید. 
 

با مردم ارتباط برقرار و آنها را به سمت خود 
جذب کنید

پخ��ش ک��ردن خبر درمورد جش��ن و رویداد ش��ما 
درعین حال می تواند بس��یار سرگرم کننده و لذت بخش 
باش��د. می توانی��د پیام هایی را از طریق ایس��تگاه های 
رادیویی منتش��ر کنید که مخاطب��ان آنها مردم بومی 
و محلی باش��ند. روزنامه های محلی هم یکی از راه های 
مقرون به صرفه برای دسترسی به مشتریان محلی است. 
روش حیاتی و ش��خصی برای ارتب��اط برقرار کردن با 
مشتریان محلی را می دانید؟ استفاده از تراکت و بنرهای 
ایس��تاده که پیام های ش��ما را به صورت رنگی به سطح 

خیابان ها می آورند. 
 

انتشار اطالعات 
با انتش��ار اطاعات در مورد رویداد شما با استفاده از 
تمامی اطاعات کلیدی از قبیل تاریخ، زمان، موقعیت 
فیزیکی و زمینه های تخصصی فعالیت تان، کس��ب وکار 
ش��ما مکانی را در ذهن مخاطب��ان برای خودش ایجاد 
کرده و در آن ماندگار می ش��ود. س��پس شما تنها باید 
مراجعه مجدد آنها به خودتان را س��اده کنید تا آنها در 
جشن و برنامه شما حضور پیدا کنند. استفاده از اعان ها 
و نوش��ته های رنگی و جذاب موجب می شود آن دسته 
از افرادی که تراکت شما به دست شان رسیده، سریع تر 
شما را پیدا کنند و همچنین دیگر افرادی که از نزدیکی 
شما عبور می کنند، دلیل حضور و جمع شدن دیگران 

در محل کسب وکار شما را بدانند. 
 

ترویج کنید، تبلیغ کنید و با افتخار و با صدای 
بلند اعالم کنید! 

کمپین موفق ش��ما نتیجه برنامه ریزی و عاقه در کنار 
دسترسی پیدا کردن و اعام عمومی رویدادها و برنامه های 
شماست! اگر صدای خودتان را به گوش مخاطبان نرسانید، 
مردم از حضور شما مطلع نمی شوند. خجالت نکشید، برای 
طراحی اعان ها و نوشته های خودتان انرژی مضاعف صرف 
کنید، اخبار خود را به سطح خیابان ها برسانید و …! به طور 
شخصی به مردم بگویید، از کارکنان خود بخواهید که به 

دوستان، همسایگان و افراد خانواده شان بگویند. 
حتما توجه داشته باشید که رویداد ترتیب داده شده از 
ویژگی ها و استانداردهایی در حد انتظار و توقع مخاطبان 
برخوردار باشد تا از حضور این افراد در برنامه های خودتان 
مطلع شوید. به یاد داشته باشید که افراد خوشحال مطمئنا 
رویداد ش��ما را به یاد آورده و زمانی که در مورد شما فکر 
می کنند احساس خوبی خواهند داشت و همین احساس 

خوب موجب صحبت کردن درمورد شما می شود. 
 ibazaryabi. com :منبع

مدیریت امروز

کم��پان����ی کوک���ا ک���وال 
بزرگ ترین شرکت تولید کننده 
بوده  دنیا  نوشیدنی های گاز دار 
و در ب��ازار ای��ن صنعت، حرف 
اول را می زن��د. روزانه بیش از 
1/9 میلی��ارد نفر از محصوالت 
این ش��رکت استفاده می کنند، 
این ح��ال، مصرف کنندگان  با 
ای��ن کمپان��ی رو ب��ه افزایش 
هس��تند. کوکا کوال از آن دست 
شرکت هایی نیست که تنها به 
موفقیت های گذشته خود تکیه 
کند، بلکه همیشه چشم اندازی 
رو به جل��و داش��ته و دائماً به 
دنب��ال چالش ه��ا و بازار ه��ای 
جدید اس��ت. حدود 75درصد 
از ف��روش کمپان��ی از ف��روش 
برند کوکا کوال تأمین می ش��ود 
و 25درصد باقی مانده ش��امل 
ف��روش س��ایر نوش��یدنی های 
غیر الکل��ی مع��روف از  جمل��ه 

اسپرایت و فانتا است. 
بخش ه��ای عملیات��ی ای��ن 
کمپانی در ش��ش گ��روه مجزا 
آمریکای  مدیری��ت می ش��ود؛ 
شمالی، آمریکای التین، آفریقا، 
اروپا، آسیای میانه و خاور  دور. 
امروزه کوکا کوال در سراسر دنیا 
شناخته ش��ده است و چالشی 
ک��ه این کمپانی پیش رو دارد، 
ایجاد الگو های جدید توزیع در 

بین مصرف کنندگانش است. 
استراتژی بازاریابی

بازاریابی شامل تولید محصول 
مناسب، در موقعیت، زمان و با 
قیمتی مناسب است. کوکا کوال 
آمیخته  همیشه مناس��ب ترین 

بازاریابی را ارائه داده است. 
کوکا ک��وال از هم��ان ابت��دا، 
کسب و کار خود را با استفاده از 
استراتژی های جهانی و بر اساس 
سه قانون اصلی پایه ریزی کرده 

است: 
پذی��رش؛ ب��ا کم��ک ی��ک 
برند ه��ای  مؤث��ر،  بازاریاب��ی 
را  اطمین��ان  ای��ن  کوکا ک��وال 
خواهن��د داد ک��ه انتخاب اول 
مصرف کنن��دگان نوش��ابه های 
گاز دار ب��وده و جزئی از س��بد 
غذایی روزانه مردم خواهند بود. 
قیم��ت؛ کوکا ک��وال تضمین 
ک��رده که بهتری��ن قیمت ها را 

به مش��تریان خ��ود ارائه کند، 
به طوری که از لحاظ اقتصادی 
به صرفه  مصرف کنندگان  برای 

باشد. 
اطمینان  بودن؛  در دسترس 
از اینکه برند های کوکا کوال همه  
جا در  دسترس مصرف کنندگان 

باشد. 
پخ��ش  ش��بکه  کوکا ک��وال 
جهانی و س��ازماندهی شده ای 
ایجاد ک��رده که در  دس��ترس 

بودن محصوالتش را در 
کلیه نقاط دنیا تضمین 

می کند. 
حمایت مالی

کوکا کوال حامی مالی 
بس��یاری از رویدادهای 
مهم از  جمله بازی های 
المپی��ک، جام جهان��ی 
مس��ابقات  و  فوتب��ال 
تنی��س ویمبلدون بوده 
 اس��ت. در تم��ام ای��ن 
رویداد ه��ا، این کمپانی 

به دنبال افزایش رضایت و لذت 
مصرف کنندگانش بوده است. 
تعهد نسبت به محیط 

زیست
کوکا کوال همیشه با این شعار 
به دنبال بهبود وضعیت محیط 
زیس��ت بوده که» ما همیش��ه 
بیش��تر از آن  ک��ه از طبیع��ت 
بگیریم، به آن باز پس خواهیم 
داد«. این کمپانی دائماً به دنبال 
پیدا کردن راه های بهتر و تازه ای 
برای بهبود عملکردش در  رابطه 
با مسائل زیست محیطی است. 
ه��دف،  ای��ن  راس��تای  در 
کوکا کوال یک سیستم مدیریتی 
جهان��ی ایجاد کرده ت��ا از این 
راه ب��ه قوانی��ن و اصول��ی که 
مد نظ��ر دارد دس��ت پیدا کند. 
کمپان��ی کوکا کوال در سراس��ر 
دنیا و به خصوص در بریتانیا، از 
مصرف کنندگان خود می خواهد 
ک��ه به محی��ط زیس��ت توجه 
نش��ان دهند. کوکا ک��وال روی 
فعالیت های��ی تمرک��ز دارد که 
صنع��ت نوش��ابه های گاز دار و 
در نهایت خود ش��رکت را تحت 
تأثیر ق��رار خواه��د داد. برای 
مثال، این ش��رکت ب��ه دنبال 
بوده که  راه اندازی سیس��تمی 
با جمع آوری زباله ها و بازیافت  
آنها، در زمینه حفاظت از محیط 

زیست، نقش مهم و تأثیر گذاری 
ایفا کند. 

تضمین کیفیت محصوالت
تولید محص��والت کوکا کوال 
ش��امل مجموع��ه ای از مراحل 
اس��ت که ب��ه آن جریان تولید 
مداوم گفته می ش��ود. در خط 
تولید، ی��ک مرحله به طور دائم 
تک��رار می ش��ود و محصوالت 
مش��ابه، از دل مراحل یکسان 
عبور می کنند. سیستم جریان 

تولی��د م��داوم ب��ه کمک یک 
دس��تگاه تولید خ��ود کار انجام 
می شود که قادر است به شکل 
24 ساعته، محصوالت مورد  نیاز 

این کمپانی را تولید کند. 
از مدیریت کنترل  کو کا کوال 
کیفی س��طح باالیی بهره برده 
و به این ترتیب، جای هیچ گونه 
شکی در رابطه با کیفیت باالی 
محص��والت ای��ن کمپانی باقی 
نمی گذارد. هر  یک از کارکنان 
موظفن��د رضایت مش��تری را 
فراه��م کرده و ای��ن موضوع را 
اولویت خ��ود قرار دهند. توجه 
دائم ب��ه بهبود محص��والت از 
جنبه های مختلف، به کارکنان 
ای��ن ام��کان را می ده��د تا به 
مح��ض مش��اهده ه��ر  گون��ه 
و  را شناس��ایی  آن  مش��کلی، 

اصاح کنند. 
طی مراح��ل تولید محصول، 
کیف��ی،  کنت��رل  ه  دس��تگا
و  بررس��ی  ا  ر محص��والت 
نمونه های��ی را ب��رای آزمایش 
انتخاب می کند. برای اطمینان 
از وج��ود ه��ر  گونه مش��کل، 
بازرس��ان کنت��رل کیفیت در 
انته��ای فرآیند تولی��د، به طور 
اتفاقی بعض��ی از محصوالت را 
به عنوان نمونه انتخاب می کنند. 
کاال ها  بس��ته بندی  بازرسان 

را نی��ز بررس��ی و از هر گون��ه 
مرحل��ه  ی��ن  ا در  ی��ی  خطا
ی��ک  می کنن��د.  جلوگی��ری 
چش��م الکترونیکی، قوطی های 
نوش��ابه را باز بین��ی می کند تا 
مش��خص ش��ود نوش��ابه ها در 
سطح مشخصی پر  شده باشند. 
قوطی هایی که تا حد انتظار پر 
 نش��ده باش��ند از چرخه تولید 

حذف خواهند شد. 
جهانی شدن برند

برند در  ی��ک  توانایی 
به عرص��ه جهانی  ورود 
یکی از راز های موفقیت 
بس��یاری از کمپانی های 
بزرگ است. در این مورد، 
کوکا کوال موفق عمل کرد 
و نماد های��ی را ارائه داد 
که حتی بیش��تر از طعم 
نوشابه های این کمپانی، 
بی��ن مصرف کنن��دگان 
ش��ناخته و معروف شد. 
فرم شاخص و کاسیک 
بطری ها و قوطی های مش��هور 
سفید و قرمز کوکا کوال، از  جمله 

این نماد ها بودند. 
هیچ مغازه ای بدون داش��تن 
کوکا کوال  بطری های شیشه ای 
این  تکمیل نمی ش��د. طراحی 
بطری ها به اوایل س��ال 1900 
بر می گردد. آنها قصد داش��تند 
که ش��کل منحصر به فردی را 
برای بطری ه��ای خود طراحی 
کنن��د ت��ا حت��ی در تاریکی و 
با لم��س کردن بط��ری بتوان 
متوجه شد که این بطری متعلق 
امروزه، این  به کوکا کوال است. 
بطری های شیشه ای به یک نماد 
تبدیل شده اند؛ نماد یا سمبلی 

از یک دوره خاص. 
از س��وی دیگر، کوکا کوال دو 
نوش��ابه های  از  برند محب��وب 
طع��م دار را با نام ه��ای فانتا و 
اس��پرایت وارد ب��ازار کرد. این 
محص��والت می توانس��تند ب��ه 
ش��کل گس��ترده ای ب��ه کمک 
و  ت��ی  تبلیغا ی  کمپین ه��ا
استراتژی های ترویجی مناسب، 
در ب��ازار جهان��ی انتش��ار پیدا 
آنجایی ک��ه کوکا  کوال  از  کنند. 
پرچمدار کمپانی اس��ت، بخش 
بیش��تری از هزینه ه��ا ص��رف 
نوش��ابه های  ترویج  و  تبلیغات 

این برند می شود. 

جنبه های کلیدی 
کسب و کار کوکا کوال

سیاس��ت های کس��ب و کاری 
آموزه های  کوکا کوال،  ش��رکت 
مهم��ی را در اص��ول مربوط به 
برای  ب��ر دارد،  کس��ب و کار در 

مثال: 
بهتری��ن خط  تمرک��ز روی 
ی  و ر ال  کا ک��و کو ؛  لی��د تو
تولید  س��ود مند ترین خط های 
خود تمرکز می کند. در س��ال 
1984، 77درصد از در آمد های 
به دس��ت آمده از این کمپانی، 
از نوشابه های گاز دار آن حاصل 
ش��د. در ح��ال حاض��ر تأکید 
کوکا کوال روی سود دهی بسیار 

باال متمرکز شده است. 
؛  مج��دد ری  یه گذا ما س��ر
از جمله  س��رمایه گذاری مجدد 
ن��کات مهم��ی اس��ت ک��ه به 
پیشرفت یک کسب و کار کمک 
خواه��د ک��رد. در ده��ه 90، 
کوکا کوال س��ود خ��ود را روی 
س��رمایه گذاری مجدد معطوف 

کرد. 
روی مصرف کننده؛  تمرک��ز 
تم��ام کس��ب و کار های موفق، 
در نتیج��ه توجه به مش��تریان 
حاص��ل ش��ده اس��ت. اگر یک 
س��ت  ا ر خو د ب��ه  ن��ی  کمپا
مش��تریانش توجه نشان دهد، 
بدون ش��ک به موفقیت خواهد 
رس��ید. یکی از بهترین راه های 
سنجش اقبال مصرف کنندگان، 
میزان ف��روش محصوالت یک 
ش��رکت اس��ت. کوکاکوال طی 
متعهد  خ��ود  برنامه ریزی های 
ش��ده تا با فعالیت هایی آشکار، 
در جلب رضایت مشتری حرف 

اول را بزند. 
وسیع ترین سهم بازار؛ بهترین 
بودن در بازار یک کس��ب و کار، 
یکی دیگ��ر از عوامل موفقیت 
اس��ت. تنها زمانی یک کمپانی 
در میان س��ایرین حرف اول را 
خواهد زد ک��ه در بازار بهترین 
بوده و نی��از مش��تریانش را با 
جزییات کامل بداند و سعی کند 
تقاضای ب��ازار را افزایش دهد. 
به محض اینکه یک کمپانی به 
شاخص ترین ش��رکت در میان 
س��ایرین تبدیل ش��د، مزایای 
قابل توجه��ی را به خود جذب 

خواهد کرد.

کارتابل

بررسی شیوه کسب و کار کمپانی کوکا کوال 

در خوشبختی را باز کن

کوکا کوال همیشه با این شعار به 
دنبال بهبود وضعیت محیط زیست 
بوده که» ما همیشه بیشتر از آن  که 
از طبیعت بگیریم، به آن باز پس 
خواهیم داد«. این کمپانی دائماً به 
دنبال پیدا کردن راه های بهتر و 

تازه ای برای بهبود عملکردش در 
 رابطه با مسائل زیست محیطی است
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زمینه های همکاری ایران و اروپا

ب��ه جز اختالفات سیاس��ی می��ان ای��ران و غرب و 
به خصوص اتحادیه اروپا، زمینه های همکاری مشترک 
میان دو طرف وجود داش��ته و می تواند زمینه را برای 
گس��ترش و تحکی��م روابط تهران و بروکس��ل فراهم 
کن��د. پس از حصول توافق جام��ع اتمی میان ایران و 
قدرت های عمده جهانی، این توافق در ش��ورای روابط 
خارجی اتحادیه اروپا در س��ال 2015 میالدی مطرح 
شد و به تصویب رسید. در بیانیه ای که پس از تصویب 
این توافق صادر ش��د، آمده است: »توافق جامع اتمی 
یک گام مثبت در جهت باز ش��دن دره��ا برای آغاز و 
گسترش روابط میان جمهوری اسالمی ایران، اتحادیه 
اروپ��ا و کش��ورهای عض��و آن در زمینه های مختلف 
سیاس��ی، اقتصادی، آموزشی و... اس��ت که در نهایت 
منجر به بهبود و ارتقای جایگاه ایران در جامعه جهانی 

خواهد شد.«
در همین راس��تا و در ژانویه س��ال 2016 میالدی 
پ��س از تأیید پایبندی ایران به تعهدات خود توس��ط 
آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی، اتحادیه اروپا تمامی 
تحریم های اقتصادی مرتبط با برنامه اتمی وضع شده 
علیه ایران را لغ��و کرد. این موضوع به صورت خودکار 
ش��رایط را ب��رای بهب��ود روابط و آغ��از همکاری های 
گس��ترده ایران و اتحادیه اروپا مهی��ا و دو طرف را به 
گس��ترش تدریجی مناسبات خود تشویق کرده است. 
در پی لغو تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا، مذاکرات 
مقام��ات عالی رتبه ایرانی و اروپایی در س��طح معاونان 
وزرا آغاز ش��د و حوزه ه��ای همکاری طرفین در آینده 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که انجام پروژه های 
مش��ترک تحقیقاتی در زمینه یافت��ن میادین بزرگ 
انرژی و همچنین توانمندسازی طرف ایرانی در رابطه 
ب��ا خالقیت و نوآوری از جمل��ه نتایج این مذاکرات به 
شمار می رود. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
و سیاس��ی، این مذاکرات و تماس های دوجانبه میان 
تهران و اتحادیه اروپا می تواند زمینه را برای حل و فصل 
سایر مسائل موجود در جهان و منطقه خاورمیانه فراهم 
کرده و در نهایت منافع دو طرف را تأمین کند. در ادامه 
نگاهی خواهیم داشت به برخی از مهم ترین زمینه های 
همکاری جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا پس از 

حصول توافق جامع هسته ای و تحریم های اقتصادی. 

ارتقای روابط تجاری
در حوزه روابط اقتصادی و سرمایه گذاری، آغاز مجدد 
ش��راکت ایران و اتحادیه اروپ��ا فرصت های اقتصادی 
بی نظی��ری را در اختی��ار دو ط��رف ق��رار خواهد داد. 
درحالی که در س��ال 2004 میالدی می��زان صادرات 
اتحادی��ه اروپا به ایران رقم��ی معادل 12 میلیارد یورو 
گزارش شده است، به دلیل اعمال تحریم های گسترده 
اقتصادی غرب علیه ایران در س��ال 2014 با کاهشی 
46درصدی مواجه ش��د و به کمتر از 6 میلیارد و 500 
میلیون یورو رسید. به رغم این کاهش شدید، اتحادیه 
اروپا ب��ا توجه به اهمیت سیس��تم اقتصادی حاکم بر 
روابط اقتصادی کش��ورهای جهان، هم��واره از تمایل 
ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی حمایت 

کرده است. 
همکاری در بخش انرژی

به منظ��ور تحقق کامل تمامی ابع��اد توافق جامعه 
هسته ای از جمله یکی از بندهای این توافق که شامل 
افزایش همکاری های هسته ای میان ایران و کشورهای 
1 + 5 است، اتحادیه اروپا قصد دارد در بخش انرژی و 
خصوصاً پروژه های هسته ای، همکاری های خود با ایران 
را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در همین راستا و 
در گام نخست اتحادیه اروپا در زمینه امنیت هسته ای 
و چارچ��وب قانونی آن هم��کاری خود را با تهران آغاز 

خواهد کرد. 

محیط زیست
ایران در زمینه مس��ائل زیست محیطی با چالش ها 
و مش��کالت بس��یار زی��ادی روب��ه رو اس��ت. کاهش 
منابع آب، فرس��ایش زمین و آلودگی گس��ترده هوا از 
جمله اساس��ی ترین معضالت زیس��ت محیطی ایران 
به ش��مار می روند. بهترین پاس��خ برای این مش��کل 
تقویت همکاری ه��ای دوجانبه و چندجانبه منطقه ای 
اس��ت. اتحادیه اروپا قص��د دارد به زودی همکاری های 
زیس��ت محیطی خ��ود را با ایران آغاز ک��رده و به حل 

مشکالت این کشور در این بخش کمک کند. 

کشاورزی
اتحادی��ه اروپا و ای��ران از جمله تولیدکنندگان مهم 
محصوالت کش��اورزی به ش��مار می روند. این موضوع 
ظرفیت بس��یار مهمی برای تقویت روابط دو طرف در 
زمینه بهبود کیفیت مواد غذایی تولید ش��ده به شمار 
می رود. ش��ایان ذکر اس��ت این هم��کاری در نهایت 
منجر به بهبود کیفیت و جای��گاه مواد غذایی تولیدی 
در ای��ران و اروپا ش��ده و تقاضا برای ای��ن مواد غذایی 
در جه��ان افزایش خواهد یافت. به عنوان دو ش��ریک، 
ایران و اتحادیه اروپا می توانند در تبیین سیاست های 
اقتصادی خود همکاری کرده و حضور قدرتمندتری در 
بازارهای جهانی داشته باشند. ارتقای همکاری های دو 
طرف در حوزه حمل و نقل، آموزش و تحقیق، نوآوری، 
همکاری های بین المللی و کمک به حل مش��کالت و 
مس��ائل منطقه ای از جمله دیگر موضوعاتی است که 
می تواند منجر به توسعه و بهبود روابط تهران و اتحادیه 

اروپا شود. 
europa. eu :منبع

دریچه

تواف��ق جامع هس��ته ای می��ان جمهوری 
اس��المی ایران و قدرت ه��ای عمده جهانی 
که منجر به اعم��ال محدودیت ها و افزایش 
نظارت ها بر برنامه هس��ته ای این کشور شد 
از اهمیت بسیار زیادی در آینده روابط ایران 
و اتحادیه اروپا برخوردار است. انتقال ذخایر 
اورانیوم غنی شده ایران به روسیه، بازسازی 
رآکتور آب س��نگین اراک توسط چینی ها و 
کاه��ش تعداد س��انتریفیوژ های فعال ایران 
در نهایت س��بب شد تا تحریم های گسترده 
اقتصادی اعمال ش��ده بر این کش��ور لغو و 
درهای تجارت با آن مجددا باز ش��ود. نکته 
قابل توجه در این میان آن اس��ت که ایران 
تاکنون به تعهدات خود پایبند بوده اس��ت 
و به رغ��م برخی مش��کالت و موانع موجود 
ت��الش دارد ت��ا رواب��ط اقتصادی خ��ود با 
سایرکش��ورهای جه��ان را ب��ا اس��تفاده از 
فرصت��ی ک��ه رف��ع تحریم ها ایج��اد کرده 

بازسازی کند. 
اتحادی��ه اروپا نیز در این میان نقش خود 
را به عن��وان یک بازیگر عمده و مهم جهانی 
در مس��یر تحق��ق تواف��ق جامع هس��ته ای 
ب��ه خوب��ی ایف��ا ک��رده و هم اکن��ون زمان 
بهره برداری از این توافق فرا رس��یده اس��ت. 
ای��ن روزه��ا هیات های تج��اری اروپایی در 
کنار هیات ه��ای اقتصادی روس��یه و چین 
هتل های ته��ران را پی در پی رزرو می کنند. 
به ب��اور کارشناس��ان و ناظ��ران اقتصادی 
ای��ران ام��روزه ب��ازاری 80میلی��ون نفری 
است که آماده س��رمایه گذاری شرکت های 
تجاری اروپایی بوده و از ظرفیت های بالقوه 

زیادی برخوردار است. گفتنی است که این 
روزه��ا مقامات عالی رتب��ه دولتی و مدیران 
تجاری در اروپا منتظرند تا با انتش��ار بیانیه 
وزارت خزان��ه داری آمری��کا در رابطه با رفع 
تحریم های تجاری آمریکا علیه تهران میزان 
ریس��ک موجود در زمینه سرمایه گذاری در 

این کشور را ارزیابی کنند. 
س��وال اصل��ی ک��ه در این میان توس��ط 
سیاس��تمداران و ناظران مسائل بین المللی 
در اروپ��ا مط��رح می ش��ود آن اس��ت ک��ه 
آی��ا با توج��ه به تواف��ق جامع هس��ته ای و 
اعمال محدودیت ه��ا و افزایش نظارت ها بر 
فعالیت های اتم��ی ایران و حضور میانه روها 

در دول��ت و مجل��س ای��ن کش��ور، آیا در 
15سال آینده شاهد ایران جدیدی خواهیم 
ب��ود که خواهان گس��ترش روابط اقتصادی 
خ��ود با جه��ان و خصوص��ا اروپا اس��ت یا 
اینکه مجددا این روابط دس��تخوش تقابل و 

اختالف نظرهای جدی خواهد شد. 
در ح��ال حاض��ر دول��ت میان��ه رو ایران 
به رهب��ری رئیس جمه��ور روحان��ی آماده 
همکاری و گس��ترش مناس��بات اقتصادی 
ب��ا کش��ورهای جهان ب��وده و ایش��ان این 
موض��وع را بارها در س��خنان خود خصوصا 
در سخنرانی س��االنه اش در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد عنوان کرده است. با این 

حال به نظر می رس��د رهبری ایران در این 
رابطه با احتیاط بیش��تری عمل کرده و در 
حالی که بر گس��ترش مناسبات اقتصادی با 
سایر کش��ورهای جهان تاکید دارد، هرگونه 
مذاک��ره با ایاالت متحده در رابطه با س��ایر 
موضوع��ات را با توج��ه به رفت��ار خصمانه 

واشنگتن علیه تهران غیرممکن می داند. 
جمه��وری  رهب��ر  دی��دگاه  براس��اس 
اس��المی ایران، مذاکره ب��ا آمریکا به معنای 
زمینه س��ازی برای نفوذ سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و امنیتی این کشور در ایران است؛ 
مس��ئله ای ک��ه در صورت تحق��ق می تواند 
خطرات بس��یاری را برای انقالب اس��المی 

درپی داش��ته باش��د. این در شرایطی است 
که ایش��ان چنین نظری نسبت به گسترش 
روابط با اتحادیه اروپا نداش��ته که به عقیده 
تحلیلگران و ناظران مس��ائل بین المللی به 
دلیل برخورد متفاوت کشورهای اروپایی در 

رابطه با ایران است. 
در ش��رایط فعلی به نظر می رس��د ایجاد 
ی��ک جامعه باز آن طور که مورد نظر اروپا و 
ایاالت متحده اس��ت در دستور کار مقامات 
ایران��ی قرار نداش��ته و آنه��ا هرگونه تالش 
در ای��ن رابط��ه را خنثی خواهن��د کرد اما 
نظر مثبت رهبر ایران نس��بت ب��ه اتحادیه 
اروپا و هم��کاری اقتصادی ب��ا این اتحادیه 
می تواند یک دعوت نامه جدی و جذاب برای 

کشورهای عضو این بلوک اقتصادی باشد. 
با توجه به شرایط جدید، اتحادیه اروپا به 
یک استراتژی جدید و مدون برای گسترش 
مناس��بات خود ب��ا ای��ران نی��از دارد. این 
اتحادیه که بالفاصل��ه پس از حصول توافق 
جامع هس��ته ای میان ای��ران و قدرت های 
جهانی هیات نمایندگان خ��ود را به تهران 
فرستاد باید با ایجاد یک گروه از کارشناسان 
اروپایی برای تمرکز بر ایران و با دسترس��ی 
ب��ه منابع و امکانات مال��ی اتحادیه اروپا در 
زمینه تس��هیل فعالیت های تج��اری میان 

تهران و بروکسل فعالیت کند. 
همچنی��ن یک��ی از اولویت ه��ای اصل��ی 
اقتصاد ایران در حال حاضر استخدام نیروی 
جوان و تحصیلکرده خود اس��ت که اتحادیه 
اروپا می تواند با استفاده از تجارب ارزشمند 
خود در این زمینه راهکارهای بسیار مناسب 
و کارب��ردی را در اختیار مقامات ایرانی قرار 

دهد. 
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بررسی روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا

شراکتی سودمند اما متزلزل
رواب��ط اقتصادی ای��ران و اتحادیه اروپا 
از دیرب��از همواره از وقایع سیاس��ی متاثر 
شده اس��ت. به رغم ظرفیت های تجاری و 
اقتص��ادی ایران و همچنی��ن عالقه مندی 
کش��ورهای عض��و اتحادی��ه اروپ��ا برای 
س��رمایه گذاری در بخش ه��ای مختل��ف 
اقتص��اد ای��ران از جمل��ه بخ��ش انرژی، 
در اغل��ب م��وارد ش��اهد آن هس��تیم که 
اختالفات سیاس��ی و راهبردی میان ایران 
و اتحادیه اروپا از پیشرفت و توسعه حجم 

روابط تجاری دو طرف کاسته است. 
جمه��وری اس��المی ای��ران ک��ه زمانی 
روابط تجاری گس��ترده ای با اتحادیه اروپا 
داش��ته و این اتحادیه نخس��تین شریک 
تجاری آن محس��وب می شد، اغلب قربانی 
فشارهای سیاس��ی ایاالت متحده و رژیم 
صهیونیس��تی ب��ه اتحادیه اروپ��ا و بعضا 
زیاده خواهی ه��ای غیرمنطق��ی برخ��ی از 
اعضای این اتحادیه شده و هرگز نتوانسته 
روابط تج��اری پایدار و پررونق��ی با اروپا 
داشته باشد. در این میان البی های صورت 
گرفته از سوی برخی گروه های ضدانقالب 
مس��تقر در اروپا و ادعاهای پوچ آنان علیه 
ایران نیز در فرآیند تخریب روابط تهران -

بروکسل تأثیرگذار بوده و نقش مهمی ایفا 
کرده است. 

به رغ��م تمام��ی موضوعات یادش��ده، 

اختالفات گسترده ایران و غرب به رهبری 
ایاالت متحده آمری��کا و اتحادیه اروپا در 
رابطه ب��ا فعالیت های هس��ته ای ایران در 
س��ال های اخیر عمده تری��ن دلیل کاهش 
س��طح روابط ای��ران و اتحادی��ه اروپا در 
س��ال های اخیر بوده اس��ت، ام��ا امروز و 
پس از گذش��ت یک س��ال از توافق جامع 
هس��ته ای میان ایران و قدرت های عمده 
جهان��ی ک��ه منجر ب��ه لغ��و تحریم های 
گس��ترده تجاری و اقتصادی اعمال شده 
علیه ایران ش��د به نظر می رسد که مجددا 
می توان انتظار داش��ت که اتحادیه اروپا به 
تدریج جایگاه خود را به عنوان نخس��تین 

شریک تجاری ایران بازیابد. 
توافق جامع هسته ای که محدودیت هایی 
را ب��ه ص��ورت موقت بر برنامه هس��ته ای 
ای��ران اعم��ال می کند امروزه منش��أ آغاز 
اقتصادی جمهوری اسالمی  همکاری های 
ایران و کش��ورهای مختلف جهان ش��ده 
اقتصادی  امضای موافقت نامه های  اس��ت. 
با کش��ورهای اروپایی نظیر سرمایه گذاری 
خودروس��ازی  ش��رکت های  گس��ترده 
فرانس��وی در صنع��ت خ��ودروی ایران و 
همچنین حضور مجدد شرکت های بزرگ 
نفت��ی نظیر توت��ال در بخش ان��رژی این 
کشور از جمله نتایج توافق جامع هسته ای 
بوده اس��ت. در همین رابطه کارشناسان و 
تحلیلگران اقتص��ادی معتقدند که توافق 
هس��ته ای زمینه س��از آغ��از تدریجی اما 

مفص��ل و عم��ده مبادالت تج��اری میان 
تهران و شرکای اروپایی اش شده است. 

به باور این کارشناس��ان، این موضوع در 
نهایت سبب خواهد ش��د تا اتحادیه اروپا 
همانند س��ال های گذش��ته این فرصت را 
داشته باشد تا مجددا به نخستین شریک 
تجاری ایران بدل ش��ده و حجم مبادالت 
اقتصادی خود با ته��ران را به میزان قابل 
توجهی افزایش دهد. این در حالی اس��ت 
که بررس��ی  آماره��ای اقتص��ادی موجود 
حاکی از آن است که در حال حاضر چین 
نخستین شریک تجاری ایران بوده و پس 
از آن امارات دومین کش��وری اس��ت که 
بیش��تر حجم روابط تجاری را با همسایه 
شمالی خود دارد. پس از این دو، اتحادیه 
اروپ��ا در رتبه س��وم ق��رار دارد که انتظار 
می رود با توجه به عالقه مقامات ایرانی به 
گسترش مناسبات خود با اروپا این امکان 
وجود دارد تا به جای چین رتبه نخست را 

به خود اختصاص دهد. 
ش��ایان ذکر اس��ت که بررسی آمارهای 
اقتص��ادی حاک��ی از آن اس��ت ک��ه تراز 
تجاری ایران و اتحادیه اروپا تا سال 2015 
می��الدی 5 میلی��ارد و 200 میلیون یورو 
بوده اس��ت. این در شرایطی است که تراز 
تجاری اروپا با ایران طی یک دهه گذشته 
عمدتا منفی و رو به کاهش گزارش ش��ده 
اس��ت. بررس��ی بیش��تر آمارهای موجود 
نش��ان دهنده آن اس��ت که اتحادیه اروپا 

در س��ال 2015 میالدی رقمی معادل 6 
میلی��ارد و 500 میلیون ی��ورو کاال صادر 
کرده ک��ه عمدتا ش��امل ماش��ین آالت، 
توس��عه بخش حمل و نقل، مواد شیمیایی 

و... بوده است. 
در مقاب��ل اتحادی��ه اروپ��ا نی��ز رقمی 
معادل یک میلی��ارد و 200 میلیون یورو 
از ایران واردات داش��ته اس��ت که عمدتا 
شامل انرژی، مواد معدنی، مواد شیمیایی 
و مواد غذایی می ش��ود. الزم به ذکر است 
ک��ه پیش از ای��ن و به دلی��ل تحریم های 
اقتص��ادی اعمال ش��ده توس��ط آمریکا و 
اتحادیه اروپ��ا واردات نفت این اتحادیه از 
ایران متوقف ش��ده و به صفر رسیده بود. 
در همین راس��تا و در حد فاصل سال های 
2012 و 2013 می��الدی می��زان واردات 
اتحادیه اروپ��ا از ایران به میزان 86درصد 
کاه��ش یافت که این موض��وع در نتیجه 
تحریم ه��ای اقتص��ادی غرب علی��ه ایران 
ص��ورت پذیرفت، این در حالی اس��ت که 
در مدت زمان مشابه میزان واردات تهران 
از اتحادیه اروپا نیز 26درصد کاهش یافت 
که دلیل عم��ده آن نیز تحریم نظام مالی 
ایران توسط غرب و جلوگیری از دسترسی 

این کشور به بازارهای جهانی بود. 
اتحادیه اروپا و تجارت با ایران

کارشناس��ان اقتصادی اروپایی معتقدند 
ک��ه تجارت با ای��ران تابعی از اس��تراتژی 
اقتص��ادی و وارداتی اتحادیه اروپا اس��ت، 

چراک��ه به رغم حمایت های ای��ن اتحادیه 
از عضویت کامل ایران در سازمان تجارت 
جهانی، ایران هنوز عضو ناظر این سازمان 
محس��وب می شود و از س��وی دیگر هیچ 
گون��ه موافقت نامه اقتص��ادی دوجانبه ای 

میان تهران و بروکسل وجود ندارد. 
این موضوع بیانگر اهمیت عضویت ایران 
در س��ازمان تجارت جهانی ب��رای تبدیل 
ش��دن ب��ه یک بازیگ��ر مؤث��ر و عمده در 
اقتصاد جهانی است؛ عضویتی که همچنان 
به صورت ناظر بوده و مسائل سیاسی و از 
طرف دیگر عدم وج��ود اراده ای جدی در 
ایران برای حرکت به سوی عضویت کامل 
در این س��ازمان از جمله دالیلی است که 
همچنان تجارت با ایران را به یک فرآیند 

نسبتا دشوار بدل ساخته است. 
در همی��ن چارچوب الزم ب��ه یادآوری 
است که طی س��ال های 2002 تا 2005 
می��الدی مذاکرات��ی مبن��ی ب��ر انعق��اد 
و  غیرترجیح��ی  تج��اری  موافقت نام��ه 
همکاری ه��ای اقتصادی در جریان بود که 
به دلیل ادامه فعالیت های هسته ای ایران 
و غنی س��ازی اورانیوم در این کش��ور پس 
از مدت��ی متوقف و به فراموش��ی س��پرده 
ش��ده است. گفتنی است در حال حاضر و 
به رغم تحقق توافق جامع هس��ته ای، هیچ 
برنامه ای برای ادامه مذاکرات مذکور میان 
جمهوری اس��المی ای��ران و اتحادیه اروپا 

وجود ندارد.

سرمایهگذاری

چشم انداز روابط ایران و اتحادیه اروپا در 15 سال آینده



مروری بر جزییات به روزرسانی 
پلی استیشن 4

تست نس��خه بتای آخرین به روزرس��انی نرم افزاری 
پلی استیشن 4 )نس��خه 4.50( برای کسانی که برای 

شرکت در برنامه بتا انتخاب شده اند،  آغاز شد. 
س��ونی در حال حاضر با ارسال ایمیلی به این دسته 
از کاربران، آنان را نس��بت به چگونگی ش��روع دانلود 
به روزرس��انی آگاه کرده است. با این حال، برای افرادی 
ه��م که فعاًل مجبورند صبر کنند، این ش��رکت ژاپنی 
رسماً جزییات مربوط به به روزرسانی مذکور و تغییراتی 

که در آن رخ داده را ارائه کرده است. 
در ادام��ه  به تمامی ویژگی ه��ا و جزییات مربوط به 

به روزرسانی نرم افزاری نسخه 4.50 می پردازیم. 

پشتیبانی از هارد درایوهای اکسترنال
کمب��ود فض��ای ذخیره س��ازی اطالع��ات یک��ی از 
بزرگ ترین مسائلی است که کاربران پلی استیشن 4 با 
آن روبه رو هس��تند، اما این به روزرس��انی قرار است در 
نهایت امکان استفاده از هارد درایو های اکسترنال را در 
این کنس��ول قدرتمند، مهیا کند. با نصب به روزرسانی 
مذکور، ق��ادر خواهید بود فایل ه��ا و محتوای خود را 
 USB 3.0 در ه��ارد درایوه��ای پش��تیبانی کننده از
ذخیره کنید. حداکثر حجمی هم که قرار است توسط 
پلی استیش��ن 4 پشتیبانی شود، برابر با هشت ترابایت 
خواه��د بود. همچنین، امکان دانل��ود و نصب بازی ها، 
به طور مس��تقیم روی حافظه خارجی کنسول، وجود 

خواهد داشت.
 

تصاویر پس زمینه سفارشی
با جدیدترین به روزرسانی سیستمی پلی استیشن 4 
قرار اس��ت یکی از ابتدایی ترین قابلیت های رایانه  های 
شخصی و حتی گوشی های تلفن همراه به این کنسول 
نسل هشتمی اضافه ش��ود! این قابلیت امکان تنظیم 
تصاویر دلخ��واه به عنوان پس زمینه صفحه اصلی رابط 
کارب��ری را فراهم می کند. اضافه ش��دن س��ایه برای 
متون و تیره تر ش��دن منطقه فعال صفحه و همچنین 
ام��کان ویرای��ش اسکرین ش��ات ها در حال��ت عکس 
Sharefactory از دیگر ویژگی های افزوده ش��ده به 

کنسول سونی است.
 

Quick Menu طراحی دوباره
در ای��ن به روزرس��انی، QuickMenu نیز دوباره 
دستخوش تغییراتی جدید شده است. از این پس این 
منو فضای کمتری از صفحه نمایش را اش��غال کرده و 
همچنین امکان ایجاد و پیوستن به گروه ها را مستقیماً 
از طریق بخش Online Friends فراهم خواهد کرد.

 
ساده تر شدن لیست اعالن ها

س��ونی تصمیم گرفته برای س��اده تر کردن لیست 
اعالن ها، همه زبانه ها را در یک لیست واحد جمع کند 
و ب��ه این ترتیب همه گزینه ها را می توان به آس��انی و 
در یک نگاه مشاهده کرد. همچنین می توان تنظیمات 
اعالن هایی را که روی صفحه ظاهر می شوند به دلخواه 
تغییر داده و سفارشی کرد، بنابراین کاربران می توانند 
اعالن هایی را که مایل به دیدن شان هستند، نگه داشته 

و از دست بقیه آنها خالص شوند.
 

 Activity Feed ارسال پست در
ب��ا نص��ب به روزرس��انی جدی��د پلی استیش��ن 4، 
ActivityFeed به ش��ما اجازه خواهد داد تا کنترل 
بیشتری روی این بخش داشته باشید و به عنوان مثال 
قادر به اضافه کردن مستقیم محتوا در آن خواهید بود. 
همچنین می توانید مواردی از قبیل متن، اسکرین شات 
و فایل های gif را نیز ارس��ال کرده یا اقدام به برچسب 

زدن کاربران و بازی های دیگر کنید. 

پشتیبانی از بلو-ری های سه بعدی 
با این به روزرس��انی جدید باالخره کاربران کنسول 
 VR س��ونی قادر خواهند بود از طریق پلی استیش��ن
به مش��اهده بلو-ری های س��ه بعدی بپردازند.  سونی 
همچنین خاطر نش��ان کرده ک��ه ویژگی های دیگری 
نیز در به روزرس��انی مذکور اضافه شده اند که با عرضه 

رسمی آن، در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت. 

 سوییچ از کنسول مجازی پشتیبانی 
نخواهد کرد

کنس��ول مج��ازی قابلیتی اس��ت که بس��یاری از 
عالقه من��دان نینتن��دو انتظار دارند در کنس��ول های 
س��اخت این شرکت در اختیار داشته و از طریق آن به 
برخی از بازی های کالسیک نینتندو که در کنسول های 
قدیمی تر ارائه شده بودند، دسترسی پیدا کنند. با این 
حال، نینتندو تأیید کرده که کنسول آینده این کمپانی 
 ،)NintendoSwitch(  ژاپنی، یعنی نینتندو سوییچ
حداق��ل در زمان عرضه از این قابلیت بی بهره بوده و از 

کنسول مجازی   پشتیبانی نخواهد کرد. 
نینتندو در حال حاضر هیچ استداللی برای این اقدام 
خود ارائه نکرده و در بیانیه ای که منتشر کرده تنها به 
ذکر این نکته بسنده کرده است که  »بازی های کنسول 
مجازی در هنگام عرضه نینتندو سوییچ، در دسترس 
نخواهند بود. ما در آینده اطالعات بیشتری در این مورد 

ارائه خواهیم کرد.«
از آنجا ک��ه برخی ویژگی های دیگ��ر مانند قابلیت 
اس��تریم ویدئو نی��ز در زمان عرضه این کنس��ول در 
دسترس بازیکنان نخواهند بود، می توان نتیجه گرفت 
ک��ه این موضوع تنها وابس��ته به زمان ب��وده و ویژگی 
مذکور در نهایت به س��وییچ اضافه خواهد ش��د. با این 
ح��ال همین که در هنگام خرید جدیدترین کنس��ول 
نینتندو نمی توان از بازی های کالسیک این شرکت روی 
کنسول مجازی لذت برد، مسئله ناامید کننده ای است. 
در کنار مطلب فوق، اطالعاتی نیز در خصوص فروشگاه 
الکترونیکی کنسول سوییچ موسوم به eShop منتشر 
ش��ده است و طبق گفته های نینتندو برای استفاده از 
امکانات این فروش��گاه، نصب به روزرس��انی سیستمی 
کنس��ول، اجباری خواهد بود.کنسول نینتندو سوییچ 
قرار اس��ت در تاریخ 3 مارس  )13 اس��فند( با قیمت 

299 دالر در دسترس خریداران قرار گیرد. 
www. digiro. ir :منبع

13 فن�اوری و دیجیت�ال

طرح رجیس��تری از ابتدای 
تیرم��اه س��ال آین��ده به طور 
می ش��ود. عملیات��ی   کام��ل 
قاس��م  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
ستاد  س��خنگوی  خورشیدی 
مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز در 
رجیستری   اجرای طرح  مورد 
)طرح کددارکردن گوشی های 
تلف��ن همراه( گفت: این طرح 
تأیید  م��ورد  کام��اًل  اکن��ون 
ق��رار  متول��ی  دس��تگاه های 
گرفته و فراهم سازی مقدمات 
در  امس��ال  ابت��دای  از  آن 
 دس��تور کار قرار گرفته است. 
وی اف��زود: از ابتدای امس��ال 
تاکن��ون، تجهیزات الزم برای 
آماده سازی،  طرح  این  اجرای 
تس��ت ها انجام و پاس��خ های 
اس��ت.  ش��ده  اخ��ذ   الزم 
س��خنگوی س��تاد مب��ارزه با 
ارز در م��ورد  قاچ��اق کاال و 
قاچاق گوش��ی تلف��ن همراه 
م��اه   10 در  گف��ت:  نی��ز 
210 ه��زار  امس��ال  نخس��ت 
دستگاه گوش��ی تلفن توسط 
س��تاد  عض��و  دس��تگاه های 
کش��ف ش��ده ک��ه ای��ن رقم 
ب��ه س��ال گذش��ته  نس��بت 
 20 درصد رش��د داشته است. 
خورش��یدی اظه��ار ک��رد: با 
رجیس��تری،  ط��رح  اج��رای 

واردات  از  کام��ل  به ط��ور 
گوش��ی تلفن هم��راه قاچاق 
 به کش��ور جلوگیری می شود. 
ط��رح رجیس��تری ی��ا کددار 
همراه  تلف��ن  گوش��ی  کردن 
ب��رای مقابله با قاچ��اق تلفن 
همراه در دستور کار قرار گرفته 
است؛ این طرح یک بار در سال 

1385 اجرا و متوقف شد. 

در  قاچ�اق  از  جلوگی�ری 
فضای مجازی

م��ورد  در  خورش��یدی 
اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال برای جلوگیری از قاچاق 
از طری��ق فضای مج��ازی نیز 
گفت: امس��ال شفاف سازی و 
اخذ نماد اعتم��اد الکترونیک 
عرضه کنن��دگان  توس��ط  را 

غیرحض��وری اجباری کردیم. 
به این ترتیب هیچ فروشگاهی 
بدون نماد نمی تواند به عرضه 

کاال مبادرت ورزد. 
هماهنگی های  گف��ت:  وی 
و  ارتباط��ات  وزارت  ب��ا  الزم 
فناوری اطالعات انجام ش��ده 
اس��ت که در صورت مشاهده 
عرضه غیرحضوری بدون اخذ 

نماد اعتماد الکترونیک، پایگاه 
عرض��ه مجازی آنها مس��دود 
شود. س��خنگوی ستاد مبارزه 
ب��ا قاچ��اق کاال و ارز گف��ت: 
همچنین با شرکت ملی پست 
نیز توافق نامه ای امضا کرده ایم 
که کاالهای��ی را ک��ه قانونی 
ب��ودن آن برای پس��ت محرز 

نشده است جابه جا نکند. 
وی ادام��ه داد: ع��الوه ب��ر 
ای��ن، ب��ا اتحادیه های��ی ک��ه 
ارس��ال  و  پی��ک  زمین��ه  در 
می کنند  فعالی��ت  محموله ها 
نیز هماهنگی هایی انجام شده 
اس��ت که آنها پیش از انتقال 
قانونی  ب��ه  نس��بت  محموله، 
بودن محموله اطمینان یابند. 
خورش��یدی اضاف��ه کرد: با 
رس��انه ها به ویژه صدا و سیما 
نی��ز مکاتباتی ص��ورت گرفته 
اس��ت ک��ه در تبلی��غ عرضه 
کاالها به صورت غیرحضوری، 
نس��بت به قانونی ب��ودن کاال 

اطمینان حاصل کنند. 
س��خنگوی س��تاد مبارزه با 
قاچ��اق کاال و ارز گفت: عالوه 
بر ای��ن، پلیس فت��ا و وزارت 
اطالعات نیز موظف ش��ده اند 
فضای  پیوس��ته  پایش  ضمن 
مجازی، س��ایت های فعال در 
این بخش را شناسایی کنند. 

از بی��ش   201۶ س��ال   در 
 39۶ میلیون گوش��ی ساده در 
جهان فروخته ش��د که س��هم 
نوکی��ا فقط 35 میلیون ش��د. 
درحال��ی  ک��ه نوکیا در س��ال 
2010 بی��ش از 350 میلی��ون 

موبایل پایین رده فروخت. 
خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
کمپان��ی HMD مالک جدید 
برن��د نوکیا در چین اس��ت که 

دسامبر گذش��ته نوکیا 150 را 
راهی بازار کرد و مایکروسافت 
به عنوان مال��ک اصلی در کنار 
HMD ب��ا ه��م بی��ش از 35 
میلیون موبای��ل فیچری را در 
بازار فروختند. جالب اینجاست 
که ای��ن رقم در س��ال 2015 
بیش از 90 میلیون بود که افت 
زیادی را نشان می دهد. این در 
حالی اس��ت که سامس��ونگ با 

فیچری،  موبای��ل  52 میلی��ون 
شماره یک جهان در این بخش 
در س��ال 201۶ ش��د و به این 
ترتی��ب 13 درصد س��هم بازار 
برای سامسونگ و 8 درصد نیز 

به نوکیا تعلق گرفت. 
آلکات��ل نی��ز در ای��ن مدت 
2۷.9 میلیون موبایل پایین رده 
فروخت و س��ایر سازندگان نیز 
در جهان 280 میلیون گوشی 

فروختند. 
HMD مال��ک جدی��د که 
ب��ه مدت 10 س��ال برند نوکیا 
اج��اره  مایکروس��افت  از  را 
ک��رده و در قب��ال آن مبلغ��ی 
را ب��ه مایکروس��افت می دهد، 
قص��د دارد امس��ال ب��ا عرضه 
نوکیا 3310 جدید بازار موبایل 
فیچری را از چنگ سامسونگ 

دربیاورد.  

حتما برای ش��ما هم پیش آمده است 
که س��اعت ها یک گوشه منتظر بنشینید 
ت��ا باتری گوش��ی هوش��مندتان ش��ارژ 
ش��ود و بتوانی��د از آن اس��تفاده کنی��د. 
اگرچه فن��اوری در بخش ه��ای مختلف 
پیشرفت های قابل مالحظه را پیش روی 
خود دیده است، ولی باتری های موبایلی 
نس��بت به یک دهه قبل ارتق��ا چندانی 
نیافته اند و سرعت توسعه آنها اندک بوده 
است. با این وجود یک محصول جدید به 
نام  »نیفتی سی پاورپاد باتری پَک« وارد 
بازار شده اس��ت تا همه باورهای شما در 

مورد باتری های موبایلی تغییر کند. 
به گزارش موبنا،این ابزار کاربردی فقط 
برای گوش��ی های هوشمند ساخته نشده 
است و می تواند با انواع دیگر دستگاه های 
موبایلی هم س��ازگاری داشته باشد و آنها 
را 9 برابر س��ریع تر از شارژرهای معمولی 

کن��د.  ش��ارژ 
»نیفت��ی  ب��ا  
پاورپ��اد« ک��ه 
50 دالر قیمت 
راحتی  به  دارد 
نی��د  ا می تو
موبایل  دستگاه 
خود را سریع تر 
ک��ه  آنچ��ه  از 
ممک��ن اس��ت 
شارژ کنید. این 
و  کوچک  ابزار 
اصل  در  همراه 
پاوربانک  ی��ک 
ش��مار  ب��ه 

می رود که به گوش��ی هوش��مند متصل 
شده و نسبت به شارژرهای معمولی شش 
براب��ر س��ریع تر عمل می کن��د. البته این 

اب��زار کاربردی 
ب��رای  فق��ط 
ی  ش��ی ها گو
ش��مند  هو
خته  س��ا
اس��ت  نش��ده 
با  می توان��د  و 
دیگ��ر  ان��واع 
ی  ه ها دس��تگا
موبایل��ی ه��م 
ی  ر گا ز س��ا
داش��ته باش��د 
 9 را  آنه��ا  و 
سریع تراز  برابر 
ی  ها ر ژ ر ش��ا

معمولی شارژ کند. 
این دستگاه فقط مبتنی بر ورودی های 
معم��ول یو اس بی کار نمی کند. ش��ما با 

این ابزار موبایل��ی و کاربردی می توانید 
قدیم��ی  و  معم��ول  ورودی  ج��ز  ب��ه 
 یواس بی، نس��ل جدی��د آن  را که با نام 
 »یواس بی تایپ سی« شناخته می شود 
هم در اختیار داش��ته باش��ید تا سرعت 
اتصال بیش��تر شود. این مس��ئله به آن 
معن��ی خواهد بود که با ای��ن پاوربانک 
کوچک حت��ی می توانی��د آخرین مدل 
لپ تاپ »مک ب��وک پرو«  را که بهترین 
کامپیوتر همراه اپل محسوب می شود و 
مبتنی بر ورودی »یواس بی تایپ سی« 

ساخته شده است هم شارژ کنید. 
اگر این پاوربانک را مورد اس��تفاده قرار 
دهید مطمئن خواهید ش��د که نیاز شما 
به همه ابزارهای مشابه برطرف می شود و 
نکته مهم این اس��ت که این ابزار کوچک 
و کاربردی با قیمت 50 دالر عرضه شده 

است.  

نوکیا در سال ۲۰1۶ بیش از 3۵ میلیون گوشی پایین رده فروخت

پاوربانکی ۹ برابر سریع تر از رقبا

گزارش2

وزیر ارتباطات خبر داد 
مشغله رئیس جمهور دلیل تعویق 

افتتاح دولت الکترونیک
وزی��ر ارتباط��ات گف��ت: تعوی��ق در افتت��اح پروژه 
دول��ت الکترونیک به دلیل نب��ود وقت خالی در برنامه 
رئیس جمهور اس��ت و در صورتی که ایشان به ما وقت 

دهند تا چند روز آینده این پروژه افتتاح می شود. 
محمود واعظی در گفت وگو با مهر در پاسخ به دالیل 
تأخیر در افتتاح پروژه دول��ت الکترونیک از اتمام کار 
فاز نخس��ت پروژه دولت الکترونیک در کشور خبر داد 

و گفت: این پروژه برای دهه فجر آماده افتتاح بود. 
وی اف��زود: در پروژه دول��ت الکترونیک کار بزرگی 
انجام ش��ده اس��ت و به همین دلیل م��ا عالقه مندیم 
فاز نخس��ت این پ��روژه ب��ا حض��ور رئیس جمهور به 

بهره برداری برسد. 
واعظ��ی ادامه داد: ب��ه دلیل درگیری ها و مش��غله 
رئیس جمه��ور در دهه فجر، این امکان محقق نش��د و 
پ��س از دهه فجر نیز به دلیل وقوع مس��ائلی همچون 
س��یل در جنوب کشور و مش��کالت خوزستان، امکان 

حضور رئیس جمهور برای افتتاح این طرح نبود. 
وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد: درخواس��تی به 
رئیس جمهور ارائه ش��ده تا در روزه��ای آینده، زمانی 
ب��ه افتتاح این پروژه اختصاص یابد و رئیس جمهور در 

مراسم افتتاح حضور داشته باشند. 
وی در پاس��خ ب��ه تأخیری که ب��رای بهره برداری از 
این پروژه ایجاد ش��ده اس��ت، گفت: اگر به هر دلیلی، 
رئیس جمهور گرفتار بودند و ما نتوانستیم این وقت را 
تعیین کنیم، مجبوریم بدون حضور ایشان ظرف چند 
روز آین��ده و تا قبل از پایان س��ال، فاز نخس��ت پروژه 

دولت الکترونیک را افتتاح کنیم. 
پیش از این قرار بود این پروژه در دهه فجر رونمایی 
ش��ود. با اجرای پ��روژه دولت الکترونی��ک، بالغ بر ۷0 
دس��تگاه اجرایی و دولتی، خدم��ات خود را به صورت 
الکترونیک��ی به مردم ارائه خواهند کرد. همچنین قرار 
اس��ت همزمان با رونمایی از پ��روژه دولت الکترونیک، 
پ��روژه دولت موبایل نیز آغاز ش��ود. ای��ن طرح امکان 
دریاف��ت خدمات دولتی را از طریق موبایل برای مردم 

فراهم می کند. 

استقبال از ثبات نرخ اینترنت
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات در یک��ی از 
ش��بکه های اجتماعی، مصوبه مجلس شورای اسالمی 
درب��اره مخالفت با افزایش قیم��ت اینترنت در بودجه 

سال 139۶ را تأییدی بر تصمیم دولت دانست. 
به گزارش ایرنا، واعظی در صفحه اجتماعی خود در 
ش��بکه اینستاگرام نوشت: خوشبختانه مخالفت وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات با افزایش قیمت اینترنت، 
با تأیید نمایندگان مجلس شورای اسالمی همراه شد. 
ارتباط��ات  وزارت  سیاس��ت  داد:  ادام��ه  واعظ��ی 
هم��واره کاه��ش قیم��ت اینترن��ت ب��رای حمایت از 
توسعه کس��ب و کارهای اینترنتی و کاهش هزینه های 
خانواده هاست و به همین دلیل با طرح افزایش قیمت 

اینترنت مخالف بودیم. 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جلسه علنی 
دیروز در ادامه بررسی جزییات درآمدی الیحه بودجه 
سال 139۶ کل کش��ور یک بند الحاقی به تبصره 1۷ 
را حذف کردند که براس��اس آن هزینه اینترنت س��ه 
برابر می ش��د؛ یعنی از 30 هزار ری��ال به 80 هزار ریال 

افزایش می یافت. 
234 نماین��ده حاضر نیز پس از بحث و بررس��ی با 
1۷9 رأی موافق، 24 رأی مخالف، س��ه رأی ممتنع به 

حذف این بند رأی دادند. 

معاون تجاری سازی معاونت علمی: 
گردش مالی شرکت های 

دانش بنیان به 3۰ هزار میلیارد 
تومان رسید

معاون نوآوری و تجاری سازی معاون علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری گفت: طبق آخرین آمارها، گردش 
مالی ش��رکت های دانش بنیان برابر با 30 هزار میلیارد 
تومان شده است. محمود شیخ زین الدین در گفت وگو 
با مهر با اشاره به گردش مالی شرکت های دانش بنیان 
اظهار داش��ت: بر طبق آمارهایی که در معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری گرفته شده، گردش مالی 

شرکت های دانش بنیان مشخص شده است. 
ب��ه گفت��ه وی، تاکن��ون ب��رآورد ش��ده اس��ت که 
ش��رکت های دانش بنیان گردش مالی 30هزار میلیارد 
تومان��ی دارند. وی ب��ا بیان اینکه این آم��ار حاصل از 
درآمد ش��رکت های دانش بنیان است، گفت: البته این 
میزان شاید بیشتر باشد زیرا برخی از شرکت ها آماری 

از گردش مالی خود ارائه نداده اند. 
زین الدین خاطر نش��ان کرد: این موض��وع می تواند 
آغازی باش��د تا فضای کش��ور به س��وی اس��تفاده از 

ظرفیت نیروی انسانی کشیده شود. 
معاون نوآوری و تجاری سازی معاون علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری تأکید کرد: این آمار برای حدودا 3 

هزار شرکت دانش بنیان است. 

اخراج خودکار کاربران فیس بوک
 با یک نقص فنی

کارب��ران فیس ب��وک می گوین��د در روزه��ای اخیر 
بع��د از ورود به این ش��بکه اجتماع��ی به طور خودکار 
از این س��ایت بیرون انداخته ش��ده اند و اکنون معلوم 
ش��ده عامل این مش��کل نقص فنی اس��ت. به گزارش 
فارس، رخداد یاد ش��ده به اعتراض گس��ترده کاربران 
فیس ب��وک در دیگر ش��بکه های اجتماع��ی انجامیده 
و بس��یاری از آنها تصور کردند عل��ت این حادثه هک 
حساب های کاربری شان یا س��رقت اطالعات شخصی 
بوده اس��ت. اما فیس بوک بعد از بررس��ی مسئله اعالم 
کرده که یک نقص فنی باعث این امر شده است. آنچه 
ک��ه گمانه زنی ها در این مورد را تقویت کرده بود، قفل 
شدن دسترس��ی کاربران به حساب های شخصی شان 
و ارس��ال ایمیل برای آنها ب��ه منظور بازتنظیم کلمات 

عبورشان بود. 

خبـــر مهر تأیید ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بر سخنان وزیر ارتباطاتدنیای بازی

رجیستری  از تیرماه اجرایی می شود
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4M Tin Can Robot ، نام ارزان ترین روبات خانگی است که قابلیت های شگفت انگیزی دارد. کاربران با خرید کیت اصلی، می توانند قوطی های نوشیدنی  
را به یک هیوالی موتوری تبدیل کرده یا ایده اختصاصی خود را روی آنها پیاده کنند. 4M Tin Can Robot  می تواند سازه های باورنکردنی را خلق کند و 

برای کودکان عالوه بر سرگرمی یک وسیله یادگیری نیز به حساب آید. قیمت این روبات دوست داشتنی تنها 1۰ دالر است.
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گزارش »فرصت امروز« از کاسبی  و کار دلنشین 

شغلی پر درد و پر عشق مدیرعامل شرکت رجا خبر داد
فقط یک چهارم ظرفیت بلیت های 

نوروزی به فروش رفته است

مدیرعام��ل حمل ونق��ل ریلی ش��رکت رجا اعالم 
کرد: در ش��رایطی که برای سفرهای نوروزی ۱۳۹۶ 
ح��دود یک میلیون صندلی برای مس��افران در نظر 
گرفته شده است تاکنون تنها حدود ۲۲۰ هزار بلیت 
به فروش رفت��ه و ظرفیت ح��دود ۷۵۰ هزار نفری 
هنوز برای خرید بلیت باقی مانده اس��ت. به گزارش 
ایس��نا، محمد رجبی دیروز در نشست خبری اظهار 
کرد: متأس��فانه با وجود تم��ام برنامه ریزی هایی که 
صورت گرفته س��هم حمل ونقل ریل��ی از کل تعداد 
مس��افران ساالنه کشور بس��یار پایین است تا جایی 
که از حدود ۸۵۰ میلیون س��فر ثبت ش��ده در طول 
س��ال تنها حدود ۲۴ میلیون مسافر از طریق شبکه 
ریلی جابه جا می ش��وند که سهم رجا نیز از کل این 

جابه جایی ها حدود ۲درصد تخمین زده می شود. 
به گفته وی، این شرکت که در حال حاضر حدود 
۵۱درصد از س��هم ب��ازار ریلی کش��ور را در اختیار 
دارد، برنامه ری��زی کرده تا در یک برنامه ۱۰ س��اله 
س��هم خود از کل جابه جایی مس��افران کشور را به 
۵درص��د افزایش دهد. مدیرعام��ل حمل ونقل ریلی 
ش��رکت رجا با بیان اینکه ش��رکت رجا برای نوروز 
س��ال ۱۳۹۶ برنامه ریزی ویژه ای انجام داده، تأکید 
کرد: به وجود آوردن ش��رایط آسایش، ایمنی و رفاه 
مسافران اصلی ترین اولویت در این حوزه بوده است. 
م��ا در ایام نوروز ۱۳۵ رام قط��ار، ۲۸۰۰ قطار و در 
مجموع یک میلیون ظرفیت مس��افرگیری داریم که 
از ای��ن رقم هنوز ظرفیت قاب��ل توجهی برای خرید 
بلیت باقی مانده است. در ایام نوروز ۸۶۰ واگن برای 
ارائه خدمات مس��افری و پش��تیبانی در نظر گرفته 
ش��ده که تعدادی از آنها به منظور پشتیبانی و ارائه 
خدمات به قطارهای فعال خواهند بود. رجبی درباره 
وضعیت ناوگان شرکت رجا نیز توضیح داد: در حال 
حاضر میانگین س��نی قطارهای رجا حدود ۳۲ سال 
است و این به معنای آن است که الاقل ۵۰درصد از 
قطارهای ما عمر حدود ۳۰ سال دارند. ما به منظور 
بهبود اوضاع ناوگان خود در طول ماه های گذش��ته 
حدود ۳۰۰ واگن فرس��وده را از ناوگان خارج کردیم 
ک��ه از این رقم ۱۰۰ واگن دیگر امکان بازگش��ت به 
عرصه را نخواهند داش��ت و دیگر واگن ها می توانند 
در صورت پیگیری مقدمات الزم با بازس��ازی کامل 
به ناوگان کشور بازگردند. همین موضوع باعث شده 
که ظرفیت قطارهای رجا نس��بت به س��ال گذشته 
کاهش��ی حدود ۲۰ تا ۳۰درصدی را به ثبت برساند. 
وی ادام��ه داد: با وجود تمام این اتفاقات، رجا تالش 
کرده در ایام نوروز ش��رایط را برای خدمات رس��انی 
کامل به مس��افران فراهم کند. م��ا در حوزه نیروی 
انس��انی تمام معوقات گذش��ته را پرداخت کردیم و 
با وارد کردن تجهیزات و امکانات مناسب به کوپه ها 
ب��ه دنبال به وجود آوردن ش��رایطی مناس��ب برای 
مسافران خواهیم بود. تالش رجا و راه آهن این است 
که سفرهای نوروزی با کمترین تأخیر صورت گیرد 

تا امکان برنامه ریزی مسافران وجود داشته باشد. 
مدیرعام��ل حمل ونقل ریلی ش��رکت رجا درباره 
آخرین وضعیت نوس��ازی ناوگان ش��رکت رجا نیز 
توضی��ح داد: در این راس��تا چند برنام��ه متفاوت 
در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت ک��ه یک��ی از آنها به 
س��اخت ۱۲۰ واگن مس��افری جدید از س��وی دو 
ش��رکت واگن س��از داخلی اختص��اص یافته که با 
برنامه ریزی ه��ای ص��ورت گرفت��ه ۱۲ واگن آن تا 
نوروز امس��ال به رجا تحویل می شوند و امیدواریم 
در صورت رس��یدن منابع مالی الزم ش��رایط برای 
تحوی��ل تمام این واگن ها تا پایان س��ال ۱۳۹۷ به 
وجود بیاید. وی اف��زود: در کنار آن انجام مناقصه 
س��اخت ۲۵۰ واگ��ن مس��افری از طری��ق ایج��اد 
کنسرسیوم میان یک شرکت داخلی و شرکت های 
خارج��ی نیز در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت که 
تاکنون ۹ شرکت داخلی با معرفی شرکای خارجی 
خود اق��دام به حضور در ای��ن مناقصه کردند. این 
طرح که دومین مناقصه بزرگ بین المللی در سطح 
اروپا به حس��اب می آید کار س��اخت واگن هایی با 
سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت را آغاز می کند که 
می توان��د بخش زیادی از نی��از رجا به تأمین ۵۰۰ 

واگن جدید را برطرف کند. 
مدیرعام��ل حمل ونقل ریلی ش��رکت رجا درباره 
زمان بندی نهایی ش��دن ای��ن مناقصه ریلی، توضیح 
داد: طبق برآوردهای ص��ورت گرفته مراحل قانونی 
کار برای ثبت قرارداد احتماال تا ش��هریورماه س��ال 
۱۳۹۶ ادام��ه خواه��د یافت و پ��س از آن نیز دوره 
اجرایی کار آغاز می شود. برنامه ریزی ابتدایی ما این 
اس��ت که در صورت حل شدن تمام مسائل می توان 
انتظار داش��ت ای��ن برنامه در چارچ��وب یک طرح 
۳۶ ماهه به مرحله اجرا برس��د. رجبی خاطرنش��ان 
کرد: ش��رکت رجا برنامه ریزی ک��رده که تمام توان 
واگن س��ازان داخلی را در س��اخت واگن های جدید 
به کار گیرد و حتی صحبت از ش��رکت های خارجی 
نی��ز با محوریت وارد کردن تکنولوژی و فناوری های 
جدید صورت می گیرد که حدود ۸۵ درصد از آنها از 
طریق منابع فاینانس تأمین می ش��ود و ۱۵درصد را 
باید رجا تأمین کند. این ش��رکت در طول سال های 
گذشته هیچ واگن دسته دومی وارد نکرده و هرچند 
مذاک��رات در این زمینه ادام��ه دارد، اما هنوز هیچ 

برنامه قطعی در این حوزه اعالم نشده است.

شهری زنده و شاداب به رونق مشاغلش 
کم��ک می کنید، ف��رض کنی��د نیمی از 
س��ال را همواره در س��وگواری بگذرانیم 
در آن صورت مش��اغلی مثل گل فروش��ی 
چه وضعی خواهند داش��ت؟ ش��غلی که 
ف��روش و درآم��دش در ایران مناس��بتی 
اس��ت و هنوز فرهن��گ خرید گل در بین 
مردمان آن رخنه نکرده اس��ت. به همین 
دلیل اکث��ر فعاالن صنع��ت گل ایران، از 
وضع ب��د بازار می نالن��د و آنهایی هم که 
مانده اند پای عش��ق و عالقه شان است که 
به کارشان ادامه می دهند. به گفته پژمان 
آزادی، رئیس انجمن علمی گل و گیاهان 
زینتی کشور در حال حاضر حدود ۵ هزار 
و ۵۰۰ هکت��ار گل و گیاه زینتی ش��اخه 
بریده، آپارتمانی، فضای س��بز و بذری در 
س��طح کشور زیر کشت اس��ت که از این 
می��زان ۲۵۰۰هکت��ار گلخانه ای اس��ت و 
باقی نیز در فضای باز کش��ور وجود دارد.  
»فرصت امروز« در این گزارش به منظور 
بررس��ی بازار این ش��غل گفت و گویی را با 
فعاالن این صنف داشته است که در ادامه 

می خوانید. 

امیدواریم در نوروز شاهد رونق فزاینده 
باشیم

رئی��س انجم��ن علم��ی گل و گیاهان 
زینتی کشور میزان صادرات سال گذشته 
را ۴۰میلیون دالر عنوان کرده و می گوید: 
این صادرات عمدتا به کشورهای همسایه 
ایران مثل عراق، آذربایجان، ترکمنستان 
و. . . صورت می گیرد. واردات نیز براساس 
آمار غیررس��می بی��ن ۸۰میلی��ون دالر 
تخمین زده ش��ده که این واردات بیشتر 
به صورت پیاز گل، نهاده بذر و نشا است. 
آزادی در ادام��ه می افزاید: واردات گل به 
صورت ش��اخه در کش��ور رایج نیست اما 
گفتنی است که س��االنه ۷۰میلیون عدد 
پی��از گل گالیول عمدتا از کش��ور هلند و 
کشورهای اروپایی صورت می گیرد. البته 
اخیراً وارداتی نیز از ترکیه داش��ته ایم که 

رقم قابل توجهی نبوده است. 
آزادی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ا تبلیغات و 
اطالع رس��انی از طریق رسانه ها در رابطه 
با اهمیت گل و گیاه و جذب مواد س��می 
و سرطانی فضای خانه توسط گیاهان باید 
افراد را به مصرف هر چه بیشتر گل و گیاه 
تشویق کرد،  می افزاید: فرهنگ مصرف گل 
و گیاه باید از طریق رسانه ها ترویج شود تا 
شاهد مصارف گیاهان به صورت مناسبتی 
نباش��یم. وی در ادام��ه اضافه می کند: در 
همین راس��تا نیاز اس��ت تا نگاه به گل از 
حالت زینتی خارج شود تا گل را به مثابه 
یک تابلو یا مجسمه نپنداریم. مورد دیگر 
این است که باید توجه داشته باشیم گل 
با قیمت مناسب، کیفیت خوب، اطالعات 
درس��ت و خدمات پش��تیبانی به مردم و 
مش��تریان عرضه شود.همین عوامل مردم 

را به خرید بیشتر ترغیب می کند.
 وی در رابط��ه با رونق ف��روش گل در 
روزهای پایانی س��ال می گوید: نوروز یکی 
از زمان های��ی اس��ت ک��ه انواع س��نبل و 
گیاهان فانتزی به وفور به فروش می رسد 
ک��ه امس��ال هم قطعاً ش��اهد ای��ن روند 

خواهیم بود. 
براس��اس اطالعات ارائه ش��ده از سوی 
اتحادیه گل فروشان، در شهر تهران بیش 
از ۱۰۰۰واحد گل فروشی در سطح شهر و 
تعدادی در مراکز مش��خص، تعدادی در 
دکه ه��ا و تعدادی هم در محدوده خارج 
از ش��هر فعالیت دارند. با توجه به اینکه 
گل فروشی دارای محدوده خاصی است، 
بای��د محدوده فیزیکی بین دو مغازه گل 
فروش��ی ۵۰۰متر باشد و اگر این فاصله 
حفظ شود می توانند فعالیت صنفی خود 

را آغاز کنند. 
اتحادی��ه  رئی��س  ش��اهرخی،  اکب��ر 
گل فروشان با بیان اینکه در حال حاضر 
روزان��ه به ط��ور میانگی��ن ۳میلیون گل 
ش��اخه بری��ده و بی��ش از ۳۰۰هزار تن 
گیاهان فضای س��بز و ریشه ای در کشور 
تولید می ش��ود ، می گوید: هرچند ایران 
در تولید گل و گی��اه در جایگاه هفدهم 
دنی��ا ق��رار گرفته، اما جای��گاه صادراتی 
مناس��بی را نتوانسته به دست آورد و در 
مقام ۱۰۷جهان جا خوش کرده اس��ت. 
وی با اشاره به کسادی بازار گل فروشان 
در ط��ول س��ال، روزهای پایانی س��ال 
را روزه��ای پررونقی برای گل فروش��ان 
دانس��ته و ادام��ه می ده��د: امیدواری��م 
امس��ال نیز ش��اهد این روند نباشیم که 
میوه فروش��ان، آرایش��گران و امالکی ها 
نی��ز در روزهای پایانی س��ال گل فروش 
ش��وند. رئیس اتحادیه گل فروش��ان در 
رابط��ه با واردات گل و گیاه می گوید: در 
این بخش وارداتی صورت نمی گیرد، اما 
در بخ��ش نهاده های گیاه��ی مانند بذر 
و قلم��ه کم و بی��ش واردات وجود دارد. 
البت��ه خاک هم از کش��ورهای مختلفی 
مانند روسیه شمالی، هلند و آلمان وارد 
می ش��ود زیرا ما خاک خوب برای تولید 

گیاهان آپارتمانی نداریم. 

عشق و عالقه مهم ترین دلیل ادامه 
فعالیت

ش��هاب رمض��ان، یکی از گل فروش��ان 
ب��ا  رابط��ه  در  ته��ران  غ��رب  منطق��ه 
سازوکارهای راه اندازی مغازه گل فروشی به  
»فرصت امروز« می گوید: شغل گل فروشی 
از معدود ش��غل هایی است که اگر اصولی 
انجام شود و موارد مدیریتی مثل خرید به 
موق��ع و به اندازه گل ها به صورت هفتگی 
و نگه��داری آنها به نح��و صحیح و کامل 
رعای��ت ش��ود، درآمد مکفی و برگش��ت 
سرمایه زود  هنگامی را خواهد داشت. اما 
در ابتدای امر ش��ما باید منطقه مورد نظر 
را به لحاظ تعداد مشتریان و اشباع نبودن 
بازار بررس��ی کنید. گل فروشی همان قدر 
که ب��ر ف��روش گل تمرک��ز دارد باید در 
ارائه لوازم تزیینی مثل گلدان، عروس��ک ، 
بادکنک ، سبدهای زیبا، شکالت، روبان و 
کارت های تبریک نی��ز به روز و مطابق با 
سلیقه مشتریان منطقه حرکت کند. وی 
ادامه می دهد: افراد می توانند با گذراندن 
دوره هایی مث��ل گل آرایی و گرفتن مجوز 
از اتحادیه گل فروشان به بازگشایی مغازه 
اق��دام کنن��د. این ش��غل ب��ه هزینه های 
زی��ادی برای راه اندازی نیاز ندارد تا جایی 
که ش��اید بتوان ب��ا ۱۵میلیون تومان هم 
شروع به کار کرد،  البته باید در نظر داشته 
باشید که هزینه اجاره مغازه و رهن شامل 
این رقم نیست. وی در رابطه با شیوه های 
فروش خود می گوید: ایامی که فروش گل 
چن��دان تعریفی ندارد ب��ا ارائه تخفیفات 
و کوپن هایی به مش��تریان سعی می کنم 

فروش��م را تا حدی رونق بخشم. استفاده 
از فض��ای مجازی و تبلیغ��ات نیز به روند 
فروش کم��ک می کند. اگر به مش��تریان 
در احی��ای گیاهان خانگ��ی کمک کنید 
و خدمات��ی نظی��ر هرس ک��ردن، عوض 
کردن خ��اک گلدان و ارائه راهنمایی های 
الزم برای مراقبت و نگهداری مناس��ب از 
گیاه��ان را در اختیار آنها بگذارید قطعاً با 
جلب اعتماد آنها به مشتریان دائمی شما 
تبدیل خواهند شد. وی با اشاره به اهمیت 
فضای داخلی و بیرونی یک گل فروش��ی، 
چیدم��ان گیاه��ان و گل ه��ا را یک��ی از 
عوامل موفقیت گل فروش��ی معرفی کرده 
و ادامه می دهد: بهتر است فضای بیرونی 
گل فروش��ی ترکیبی از سنگ نما و شیشه 
باش��د همچنین با قرار دادن شمش��اد و 
نورپردازی هایی برای شب هنگام، با ایجاد 
ح��س خوب در مش��تریان در آنها انگیزه 
خرید کردن ایجاد کنید. این شغل، شغلی 
اس��ت که در آن باید با ش��ور و اش��تیاق 
کار کنید. داش��تن خالقی��ت و انگیزه از 
مهم ترین عواملی اس��ت ک��ه می تواند به 
مانایی شما در این حرفه کمک کند. این 
گل ف��روش با تجربه یک��ی از مهم ترین و 
اساس��ی ترین مزایای این حرفه را فروش 
نقدی محص��والت و خرید قس��طی مواد 
اولیه دانس��ته و می افزاید: این امر موجب 
به وجود آمدن گردش مالی مناسبی برای 

فعاالن این شغل می شود. 

نگاه لوکس به گل،  نگاهی آزاردهنده
ای��ن گل ف��روش باتجرب��ه در رابطه با 

س��ختی های این حرفه می گوی��د: تولید 
گل در م��اه رمض��ان ی��ا مح��رم و صفر 
متوقف نمی شود. به همین دلیل خسارت 
هنگفتی متحمل تولیدکنندگان می شود. 
این خسارت ناگزیر در روزهایی که تقاضا 
باال م��ی رود، جب��ران می ش��ود و قیمت 
گل افزای��ش می یاب��د که ای��ن امر هم به 
تولیدکننده و هم به مصرف کننده فش��ار 
می آورد. به طور کلی نگاه مردم به گل یک 
نگاه خاصی اس��ت که باعث می شود گل 
یک کاالی لوکس به نظرآید که تنها برای 
هدیه  دادن کاربرد دارد. این نگاه فرهنگی 
هنوز در جامعه ما حاکم است و به همین 
دلی��ل مقدار تقاضا یا خیلی کم اس��ت یا 
خیل��ی زی��اد. تولید در ای��ن بخش مانند 
تولی��د در صنایع دیگر نیس��ت که هرگاه 
بخواهی��م آن را متوقف کنی��م. زمانی که 
پیاز گل را می کاریم س��ر زمان خود رشد 
می کند و برای مثال با ماه رمضان مصادف 
می ش��ود. ش��رایط جوی هم جای خود را 
دارد. بنابراین شش ماه سال بازار نداریم و 
در شش ماه دیگر بازار نسبی وجود دارد. 
در شش ماهی که تقاضا وجود ندارد باید 
محص��والت خود را دور بریزیم. زباله هایی 
ک��ه تولید می ش��ود به یک ک��وه تبدیل 

می شود. 
در همین راستا س��یدعلی زعیم، مدیر 
موسس��ه گل و گی��اه زعی��م در رابط��ه 
ب��ا ص��ادرات گل و گی��اه ب��ه هفته نام��ه 
تجارت گف��ت: مازاد تولی��دات تبدیل به 
زباله می ش��ود. در ای��ران، تولید صادراتی 
منظم، یکدس��ت و منطبق با س��ایزهای 

بین المللی ص��ورت نمی گیرد. ما تولید را 
با مناس��بت های داخلی تنظیم می کنیم. 
در عی��ن ح��ال، تفک��ر صادرات��ی هم در 
می��ان تولیدکنندگان وجود ن��دارد. تفکر 
تولید کنندگان این است که اگر خریداری 
آم��ده یک توم��ان را ۱۰تومان بفروش��د. 
یا گل های��ی با درجه کیفی دو یا س��ه را 
هم البه الی دس��ته گل جاس��ازی کند و 
به فروش برس��اند. خریداران خارجی هم 
هنگامی که می بینند کیفیت پایین است 
برای همیشه ما را بایکوت می کنند. یکی 
از بازارهای فروش گل های درجه دو ایران 
آذربایج��ان بود. اما در ح��ال حاضر، این 
کش��ور نیز گل مورد نی��از خود را از هلند 
وارد می کن��د. به ط��ور کل��ی در بازارهای 
صادرات��ی از محصوالت ایران��ی به نیکی 
یاد نمی ش��ود. اگر روزی س��رمایه گذاران 
خارج��ی ب��رای س��رمایه گذاری در ای��ن 
زمین��ه وارد ایران ش��وند، زمینه صادرات 
نیز فراهم می شود. کشورهایی مانند کنیا 
یا اتیوپی نیز به همین ش��یوه به بازارهای 
صادراتی راه یافته اند. آنها س��رمایه گذاران 
آلمانی و هلندی را وارد کش��ورهای خود 
کرده اند و این س��رمایه گذاران محصوالت 
این کش��ورها را به بازارها صادر می کنند. 
این یکی از بخش های کشاورزی است که 
در صورت رونق، س��طح اش��تغال باالیی 
دارد. صادرات ما اکنون جس��ته و گریخته 
و با داللی میس��ر اس��ت. ام��ا اینکه یک 
موسس��ه خارجی از ایران درخواست گل 
کند، وجود نداش��ته است. درحالی که اگر 
س��رمایه گذار خارجی بیاید، در فکر ایجاد 
گلخانه ای ۵۰۰هزار متری خواهد بود و با 
تولیدات منظم و مکانیزه محصول خود را 
به بازار های جهانی عرضه می کند. با ورود 
تولیدکنندگان  س��رمایه گذاران خارج��ی 
داخلی نیز مجبور می ش��وند تن به رقابت 
دهن��د. اکن��ون ای��ن ضرورت احس��اس 
می ش��ود ک��ه ش��رکت های هلدینگ هم 

ایجاد شوند.
 

سرمایه  اولیه مورد نیاز
سعید کسمایی، یکی دیگر از فعاالن این 
حوزه در رابطه با میزان سرمایه اولیه برای 
ش��روع این حرفه می گوید: برای راه اندازی 
یک گل فروش��ی بس��ته به منطق��ه ای که 
می خواهی��د مغ��ازه اجاره کنی��د بین ۲۰ 
ت��ا ۸۰میلیون تومان به س��رمایه اولیه نیاز 
داری��د زیرا اج��اره مغازه بس��ته به منطقه 
متفاوت است. همچنین باید در نظر داشته 
باشید متراژ مغازه از ۲۰متر پایین تر نباشد. 
وی ادامه می دهد: دکوراس��یون و تزیینات 
داخل مغ��ازه و یک هواک��ش و کولرگازی 
مناس��ب بین ۸ تا ۱۰میلیون تومان هزینه 
می ب��رد. در رابط��ه با تهیه م��واد  اولیه نیز 
باید بگوی��م مواد اولیه معم��وال به صورت 
هفتگی خریداری ش��ده که هفته ای بین ۲ 
ت��ا ۳میلیون تومان هزین��ه دارد. در نهایت 
هزینه کارگر و انرژی نیز تا حدود ۳میلیون 
تومان تخمین زده می شود. وی با اشاره به 
گرانی گل می گوید: گلی که به قیمت ۱۰تا 
۱۲ه��زار تومان از بازار خریداری می ش��ود 
در نهای��ت با ۲هزار تومان س��ود به فروش 
می رس��د و این طور نیست که سود زیادی 
عاید گل فروش��ان ش��ود این وسط دالالن 

هستند که نهایت استفاده را می برند.

اخبار
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خری��د گل و مواد اولی��ه عمدتا هفتگی انجام می ش��ود که ۲ تا 
۳میلیون تومان خرج برمی دارد. عمدتا حقوق یک کارگر یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان در ماه اس��ت و هزینه های جانبی مانند برق، آب 
و... بستگی به مصرف هر مغازه دارد، اما به طور تقریبی حداقل ماهانه 
یک میلیون تومان می ش��ود. در حال حاضر گل رز بیشترین تقاضا 

را در بازار دارد و شاخه ای ۸ تا ۱۲هزار تومان به فروش می رسد.
 پردرآمدترین و ش��لوغ ترین روزهای کاری گل فروشان مربوط به 

روز مادر و ولنتاین است. 
ساعت کاری آنها هفت ونیم صبح آغاز می شود و تا ۱۱شب ادامه 

دارد.

کسب وکار گل نشان
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جمشید برزگر:
 دولت نسبت به شناسایی

و اخذ مالیات از شرکت های 
زیرزمینی اقدام کند 

دولت یازده��م در تحقق درآمده��ای عمرانی 
در س��ال 95 نس��بت به س��ال های گذشته بهتر 
عمل کرده اس��ت. آنچه پیرام��ون عملکرد دولت 
درخصوص بودجه های عمرانی قابل توجه اس��ت 
بده��ی و مطالبات دولت از س��نوات س��ال های 
گذشته است که این بدهی ها و مطالبات به قدری 
زی��اد بوده که نتوانس��ته تاکنون کلی��ه مطالبات 
پیمانکاران را پرداخت کند اما با این حال امسال 
دول��ت عملکرد مناس��بی نس��بت به س��ال های 
گذش��ته درخصوص پرداخت بدهی ها و معوقات 

داشته است. 
شاید در بخش های عمرانی و تخصیص بودجه 
عملکرد دولت مطلوب نبوده باش��د اما در تسویه 
بده��ی  تا آنجای��ی که ما اطالع داریم به نس��بت 

سال های گذشته عملکرد بهتری داشته است.
 با این حال نباید فراموش کرد که مشکل اصلی 
در بخش عمران رکود در بخش مصالح ساختمانی 
اس��ت که تاکنون رش��د منفی 11درصدی را نیز 
داش��ته بنابراین یکی از مهم ترین بخش هایی که 
دول��ت الزم اس��ت در حوزه عم��ران و تخصیص 
بودج��ه به آن بپردازد بخش مصالح س��اختمانی 
و رکود آزار دهنده آن اس��ت که نیازمند پرداخت 
مطالب��ات و اتخ��اذ تمهیداتی جدی ب��رای آینده 

است. 
از س��وی دیگر با توجه ب��ه آنچه در این بخش 
ب��ا عن��وان ضرورت های عمرانی مالحظه ش��ده 
در  کارشناس��ی تری  و  علمی ت��ر  کار  نیازمن��د 
شناسایی پروژه های عمرانی نیمه فعال در سطح 
کشور اس��ت که البته بیش��تر منظور پروژه های 
عمرانی در س��طح کشور اس��ت و نه پروژه های 
منطقه ای یا محلی که الزم اس��ت دولت در این 
چند ماه باقی مانده نسبت به شناسایی این قبیل 
پروژه های اقدامات الزم را انجام دهد تا در ادامه 
با شناس��ایی این قبیل پروژه ها که می توانند در 
رونق و توسعه کش��ور سهم قابل توجهی داشته 
باش��ند نس��بت به تخصیص هزینه در راس��تای 
تکمیل آن اقدامات الزم صورت بگیرد که در این 
صورت می توان گفت بخش عمرانی در سال 96 
می تواند به نس��بت س��ال 95 از وضعیت بهتری 

برخوردار شود. 

در ادام��ه بای��د خاطرنش��ان ک��رد بخش��ی از 
بدهی های دولت بدهی های انباشته شده سه الی 
چهار س��ال گذشته اس��ت که با توجه به کاهش 
قیم��ت در فروش نف��ت، دولت باز هم توانس��ته 
در پرداخ��ت این بخش از مطالب��ات پیمانکاران 

موفقیت های الزم را داشته باشد
در ادام��ه همی��ن دول��ت می تواند ب��ا توجه به 
موفقیت ه��ای دوچندان��ی که در بخ��ش برجام 
داش��ته است با کسب درآمدهای بیشتر که متاثر 
از برجام اس��ت در پوشش بدهی ها و کسری خود 
در بخش هزینه های عمران��ی موفقیت های الزم 
را به دس��ت آورد. ما نیز نس��بت به آینده دولت 
در بخش سیاس��ت گذاری های مربوط به تس��ویه 

بدهی های عمرانی خوشبین هستیم. 
از س��وی دیگر باید متذکر ش��د دولت می تواند 
با کس��ب درآمدهایی نظی��ر مالیات از بخش ها یا 
ش��رکت هایی که ما به آنها شرکت های زیرزمینی 
ی��ا زیرپله ای می گوییم ک��ه در حال حاضر از این 
بخش ها هیچ دفتر و سند ثبت شده ای  نیز وجود 
ندارد، با شناس��ایی و اخ��ذ مالیات از این واحد ها 
و تحقق بودجه های مالیاتی در تس��ویه بخشی از 
بدهی های مالی خود به پیمانکاران اقدامات الزم 

را انجام بدهد. 
ی��ا حت��ی دول��ت می توان��د از طری��ق تحقق 
درآمدهای مالیاتی از محل ارزش افزوده یا اصالح 
قانون مالیات ها به نوعی که بتواند واحدهای مولد 
و محرکه را به حرکت درآورد به رونق این بخش 

کمک کند.
 از سوی دیگر با توجه به فروش میعانات گازی 
و نفتی در س��ال های گذش��ته و باالخص پس از 
برج��ام که ب��ا موفقیت ه��ای دوچندان��ی روبه رو 
ش��ده است دولت در س��ال های آینده از وضعیت 
درآم��دی مطلوب تری برخوردار خواهد ش��د که 
می توان��د با فراغ بال بهتر و بیش��تری به تعهدات 
مالی خود عمل کرده و نس��بت به تکمیل یا اتمام 

پروژه های نیمه کاره اقدام کند.  

علی فراهانی: 
رزومه فنی پیمانکاران را از دست 

ندهیم
علی فراهانی، دبیر کمیس��یون ان��رژی، صنایع 
پاالیش��ی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران و دبیر 
کمیس��یون اح��داث و خدمات فنی و مهندس��ی 
اتاق ایران اس��ت. او در خصوص تخصیص بودجه 
ب��ه بخش های مختلف عمران��ی در دولت یازدهم 
ب��ر این باور اس��ت ک��ه بودجه ه��ای الزم جهت 
تس��ویه حس��اب با بخش های مختلف عمرانی به 
پیمانکاران پرداخت نش��ده است و همین موضوع 
باعث ش��ده آرشیو و توان فنی پیمانکاران عمرانی 
با تأخیر در پرداخت بدهی ها دچار مشکالت شود.

ارزیابی شما از عملکرد دولت پیرامون تخصیص 
بودجه به بخش های مختلف عمران طی 3 سال 

گذشته چیست؟ 
از روزی ک��ه دول��ت یازدهم بر س��ر کار آمد با 
برخ��ی مش��کالت نظی��ر؛ کاهش درآم��د نفت تا 
تحریم های��ی که بر علی��ه دول��ت در جریان بود 
روب��ه رو بود ک��ه جملگ��ی باعث کاه��ش درآمد 
دولت ش��د، در نتیجه کاهش در بخش هزینه ای 
بودج��ه دور از انتظ��ار نبود. ولی ای��ن کاهش به 
صورت نامتقارن اتفاق افتاد، به گونه ای که بودجه 
عمرانی نسبت به سایر بخش های هزینه ای بسیار 
بیش��تر کاهش یافت. در بودجه، درآمد های نفتی 
ذیل عنوان واگذاری دارایی های سرمایه ای آورده 
می ش��ود و انتظار منطقی هم این است که محل 
هزینه کرد ای��ن درآمدها در بخ��ش عمرانی )که 
ذیل عنوان تملک دارایی های س��رمایه ایی آورده 
می ش��ود( باش��د. فارغ از اینکه دولت درآمدهای 
بی��ن نس��لی را در بخش جاری هزین��ه می کند، 
ولی این انتظ��ار وجود دارد که حداقل، تخصیص 
بودجه عمرانی باالترین عملکرد را داش��ته باشد. 
ولی در گزارش��ی که کمیسیون تهیه کرده در سه 
سال اخیر در تخصیص بودجه های عمرانی، دولت 

عملکرد بسیار ضعیفی داشته است. 
کاه��ش و عدم تخصیص در بودج��ه عمرانی در 
کنار مطالبات پیمانکاران از دولت، باعث شده است 
که پیمان��کاران در یکی از س��خت ترین دوره های 
عملکرد خ��ود قرار بگیرند. بعض��اً پیمانکاران ما با 
تجربه 20 س��اله در ط��ول این پنج س��ال اخیر با 
مش��کالت بس��یاری روبه رو ش��ده اند. باید در نظر 
داش��ت وقتی پیمانکاری با 20 س��ال س��ابقه کار 
ب��ا این وضعیت روبه رو می ش��ود با وج��ود آنکه او 
یک آرش��یو فنی و رزومه ق��وی برای خودش دارد 
ش��اید فی مابین این همه تالش و تقال برای بقا و 
مش��کالت مالی که بخش عمده آن ناش��ی از عدم 
تأمین بودجه و عدم پرداخت بدهی ها توسط دولت 
اس��ت، امکان این وجود دارد ک��ه دانش ضمنی و 
آرش��یو فنی خود را از دس��ت بده��د و در صورتی 
که این اتفاق بیفتد و این آرش��یو فنی که ذره ذره 
ایجاد ش��ده اس��ت از بین برود، دیگر نمی توان به 
همان راحتی این آرشیو فنی و رزومه را بازگرداند. 
در نتیجه بنیه فنی کشور دچار ضعف خواهد شد، 
لذا موضوع کس��ر بودجه یا عدم تس��ویه بدهی ها 
از س��وی دولت برای پیمان��کاران فقط یک بدهی 
حسابداری نیس��ت بلکه اثرات خارجی این مسئله 

تاثیرات جبران ناپذیر برای کشور خواهد داشت. 
با وجود تمام این مش��کالت، پیمانکاران انتظار 
داشتند که دولت با تسویه مطالبات پیمانکاران از 
طریق اسناد خزانه اسالمی، گامی در جهت بهبود 
وضعیت پیمانکاران بردارد، اما با توجه به اینکه در 
فرآیند تسویه بدهی ها، مسئله حفظ ارزش اسناد 
خزانه اسالمی، در عمل نادیده گرفته شده است، 
می توان گفت که وضعیت پیمانکاران کشور بسیار 

سخت تر از قبل خواهد شد. 
 

 سیاست دولت انقباضی
 بوده است

 محمدباق��ر نوبخت در جلس��ه بررس��ی کلیات 
الیحه بودجه 96 که عصر دیروز در مجلس برگزار 
ش��د، با ارائه گزارش��ی از ارقام بودج��ه عمومی، 
ج��اری و اعتبارات عمرانی در س��ال 92 و س��ال 
جاری اظهار کرد: افزایش بودجه عمومی از س��ال 
92 و آغ��از کار دولت یازده��م تا امروز 40درصد، 
افزایش بودجه جاری 59درصد و افزایش اعتبارات 
عمرانی 67درصد بوده است. به گزارش ایسنا وی 
با اش��اره به نظ��رات برخی نماین��دگان مبنی بر 
کاه��ش اعتبارات ج��اری و در نتیجه آن افزایش 
اعتبارات عمرانی، به برخی آمارهای بودجه جاری 
و ارقام آن در س��ال 92 و س��ال جاری اشاره کرد 
و اف��زود: بودجه امور رفاهی از س��ال 92 تا امروز 
93.5 درصد، امور آموزش و تحقیقات 116درصد، 
ام��ور دف��اع و امنیت 128درصد و امور س��المت 
46.7 درصد رشد داش��ته است. پس به طور کل 
بودج��ه جاری در طول دول��ت یازدهم 59درصد 
و اعتب��ارات عمرانی 67درصد افزایش داش��ته اند. 
نوبخ��ت همچنین به برخی اعتراض��ات در رابطه 
با افزایش مالیات ها اش��اره ک��رد و گفت: افزایش 
مالیات ها مطابق بند 17 سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومت��ی بوده اس��ت و دولت در این راس��تا در 
طول سال های گذش��ته 23درصد درآمدها را نیز 
افزایش داده اس��ت. س��خنگوی دولت با تاکید بر 
اینکه مجلس می تواند هر گونه تغییری را در ارقام 
درآمد و هزینه ها داش��ته باشد و در دولت از این 
تغییرات اس��تقبال خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: 
در رأی ب��ه کلیات بودجه می خواهیم بگوییم این 
مناب��ع و مصارف وجود دارد که می تواند با رأی و 
نظ��ر نمایندگان تغییر کند و در دولت در خدمت 
شما هستیم تا هر یک از ارقام درآمد و مصارف را 
که بخواهید تغییر دهید مدنظر قرار دهیم، چراکه 
از نظ��ر دولت فصل الخط��اب رأی مجلس محترم 
اس��ت و هر تغییری را در این حوزه با کمال میل 

اجرا خواهیم کرد. 
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جمشید برزگر
رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور

گ�زارش جدید دول�ت از وضعی�ت بودجه عمومی 
حاکی اس�ت که از مجم�وع 57ه�زار و 480میلیارد 
تومان بودجه عمرانی مصوب سال جاری طی 9ماهه 
امس�ال 15هزار و 830میلیارد تومان تخصیص داده 
ش�د که تنه�ا 27.5درص�د بودجه عمرانی امس�ال 
اس�ت. براس�اس این گزارش، بودجه عمرانی 9ماهه 
امس�ال در مقایس�ه با مدت مش�ابه س�ال گذشته 
22.3درص�د کاه�ش دارد. ای�ن در حالی اس�ت که 

بودجه عمرانی 9ماهه س�ال 94 در مقایس�ه با سال 
93 هم 13.5درصد افت داش�ته است. بنابراین رکود 
در پروژه های عمرانی طی س�ال جاری تشدید شده 
اس�ت. برخی کارشناس�ان براین باورند که با فروش 
خ�وب و موفقیت آمیز نفت درس�ال جاری می توان با 
اتکا ب�ه درآمدهای جاری دولت نس�بت به پرداخت 
بدهی ه�ای این بخ�ش  موفقیت آمیز عمل ک�رد و با 
تس�ویه برخی بدهی ها ب�ه پیمانکارانی ک�ه از قبل 
دول�ت به آنان بدهکار بود چرخه های عمران کش�ور 
را با س�رعت بیشتری به حرکت درآورد. از طرفی بنا 

به گفته مسئوالن، درآمد نفتی کشور طی سال جاری 
حدود سه برابر شده و دالرهای نفتی هم به طور کامل 
از خریداران نفت گرفته و به حساب های بانک مرکزی 
منتقل ش�ده است، بنابراین دولت از شرایط مطلوبی 
برای به حرکت درآوردن چرخ های عمرانی کش�ور و 
خروج از رکود در بخش مسکن برخوردار است ،حال 
آنکه برخی کارشناسان بخش خصوصی بر این باورند 
که دولت حجیم ش�ده است و از درآمدهایی که باید 
صرف عمران کند مجبور به هزینه کردن در بخش های 

مختلف به غیر   از عمران است. 

کارشناسان از وضعیت بودجه های عمرانی در دولت می گویند 

دولت حجیم اولویت گذاری مطلوبی از هزینه ها ندارد 

حسین وثوقی ایرانی: 

ما از حجیم بودن دولت متضرر شدیم

سهیال وکیلی 

عض��و  خالق��ی،  آرم��ان 
دبیرکل  قائم مقام  و  هیات مدیره 
خان��ه صنعت ای��ران اس��ت. او 
هزینه های  تامی��ن  در خصوص 
پروژه ه��ای عمران��ی دول��ت، با 
توج��ه ب��ه بودجه ه��ای در نظر 
گرفته ش��ده در ای��ن خصوص 
ب��ر این باور اس��ت ک��ه با توجه 
به کس��ری درآمد، دول��ت باید 
اولویت بندی ه��ای  ب��ه  دس��ت 
الزم بزن��د ک��ه در ح��ال حاضر 
ب��ا توجه به ش��رایط موجود، به 
برای  ناچار هزینه ه��ای عمرانی 
این دول��ت در اولویت دوم قرار 

گرفته است. 
 ارزیابی شما از عملکرد دولت 
در ح�وزه عمران و پروژه های 
عمرانی و بودجه ای که به این 
بخش اختصاص داده شده در 

این سه سال اخیر چیست؟ 
اگر در مورد تخصیص بودجه 
بخ��ش عم��ران ب��ه بخش های 
دیگ��ر در این دول��ت انحراف از 
بودج��ه ای روی داده باش��د این 
وظیف��ه مجلس اس��ت ک��ه به 
بررس��ی و ارائه گزارش بپردازد 
مث��ل بودجه های��ی ک��ه ب��رای 

تامین بخش س��المت، آموزش، 
عمران و… اختصاص داده شده 
است. در طول سال های گذشته 
خورده  کلنگ  زیادی  پروژه های 
که حجم زیادی داش��ته اس��ت، 
ح��ال آنک��ه درآمدهای کش��ور 
به دلی��ل کاهش ف��روش نفت، 
تشدید تحریم ها و سقوط شدید 
قیم��ت نفت در بازار های جهانی 
کاهش یافت. به دنبال آن ارزش 
ریال نیز در برابر ارزهای جهانی 
به یک س��وم کاه��ش یافت که 
تمام اینها مزید بر علت شدند تا 
دولت در تخصیص بودجه دچار 

مشکل شود. 
پ��س در ادامه الزم اس��ت که 
دول��ت نی��ز اولویت بندی ه��ای 
خ��ودش را در بخ��ش بودج��ه 
داش��ته باش��د و تعیین کند که 
کدام پروژه ها برای دولت اولویت 
بیشتری دارند و با هزینه کمتری 
ب��ه نتیجه می رس��ند. از س��وی 
دیگر، بسیاری از این پروژه ها به 
پیمانکاران سپرده شده است که 
پیمان��کار کارش را انجام داده و 
می دهد و تعهداتش را براس��اس 
قراردادی که وج��ود دارد پیش 

می برد که در ادام��ه دولت باید 
با او تسویه حس��اب کند یا منابع 
مال��ی الزم را ب��ه پ��روژه تزریق 
کند ت��ا پیمان��کار بتواند کارش 
را انجام ده��د. با توجه به حجم 
ب��االی بدهی ایجاد ش��ده برای 
دول��ت در پروژه ه��ای متع��دد 
نیم��ه تم��ام، از ابت��دای دولت 
فعل��ی تاکن��ون، پرداخت بدهی 
دول��ت ب��ه پیمان��کاران به ویژه 
پیمان��کاران بخ��ش خصوص��ی 
امکان پذی��ر نش��ده و بس��یاری 
از ای��ن پیمانکاران با مش��کالت 
حاد و ش��دیدی مواجه شده اند. 
بعضا تس��هیالتی گرفت��ه بودند 
و منابع ش��ان در ای��ن پروژه ه��ا 
زمین گیر شده است و الزاما باید 
این مناب��ع تخصیص می یافت و 
مشکل پیمانکاران حل می شد. 

در ادام��ه برای آنک��ه پروژه ها 
فعال باش��ند الزم بود دولت اوال 
بدهی هایی را که از دولت قبل به 
جای مانده بود تسویه و در کنار 
آن منابع جدیدی را تزریق کند 
تا پیمانکاران بتوانند به کارشان 
ادامه دهند که ت��ا به امروز این 
کار با دش��واری پیش رفته است 

از پروژه ه��ا هن��وز  و بس��یاری 
پروژه هایی  نش��ده اند.  اجرای��ی 
نظیر راه آهن،  اتوبان ها، س��دها 
و… همچن��ان به دلی��ل انجام 
نش��دن تعهدات پیشین و بدهی 
دول��ت ب��ه پیمان��کاران تعیین 
تکلیف نش��ده اند و تالش مجدد 
دولت بر آن اس��ت تا بتواند این 
فاصله را در تب��ادل بدهی ها در 
مورد بخش ه��ای مختلفی چون 
گم��رک  و  اجتماع��ی  تامی��ن 
برط��رف کند که هن��وز راهکار 

اجرایی ارائه نشده است. 
 یعنی قب�ول دارید که دولت 
مجبور است بخشی از بودجه 
عم�ران را ص�رف هزینه های 

دیگری کند؟ 
 درمورد بودجه، ما بخش های 
مختلفی داری��م. بر فرض زمانی 
ک��ه دولت کس��ری بودجه دارد 
و درآمده��ای پیش بینی ش��ده 
دول��ت محق��ق نمی ش��ود، این 
درآمدها می توان��د فروش نفت، 
مالی��ات یا درآمدهای ناش��ی از 
باشد.  دولت  سرمایه گذاری های 
آنچه مسلم اس��ت این است که 
دولت  درآمده��ای  از  بس��یاری 

تا به امروز محقق نش��ده است. 
به عنوان نمون��ه دولت در بخش 
صنع��ت در خص��وص پرداخت 
از هدفمن��دی  یاران��ه حاص��ل 
یارانه ها نتوانست این مبلغ را به 
بخش خصوص��ی پرداخت کند، 
در حالی که پرداخت این یارانه 
از تعه��دات دولت ب��وده و انجام 
نش��ده اس��ت. در مورد مس��ائل 
دیگ��ر نظیر هزینه ه��ای جاری 
باب��ت حق��وق کارمندان  دولت 
و پرس��نل و خیل��ی هزینه های 
دیگر که رق��م باالیی را به خود 
اختص��اص داده، از آنجایی ک��ه 
بدن��ه دول��ت ب��زرگ اس��ت و 
کارمن��دان زی��ادی دارد، تامین 
حقوق ای��ن کارمن��دان باید در 
اولویت بندی ه��ای دول��ت  قرار 
بگیرد و س��پس مازاد آن تبدیل 
ب��ه پروژه ه��ای عمرانی بش��ود. 
از ای��ن رو هرچه ای��ن تراز بین 
هزینه های ج��اری و هزینه های 
عمران��ی متعادل نباش��د، دولت 
به ط��ور ترجیح��ی ب��ه تامین 
هزینه ه��ای ج��اری می پ��ردازد 
عمرانی،  هزینه ه��ای  تامی��ن  و 

اولویت دوم می شود. 

عضو  ایران��ی،  وثوق  حس��ین 
هی��أت نمایندگان اتاق اردبیل و 
نایب رئیس کمیسیون احداث و 
خدمات فنی مهندسی اتاق ایران 
است. او در خصوص بودجه های 
بخ��ش  در  یافت��ه  اختص��اص 
عمرانی دولت یازدهم طی س��ه 
س��ال اخیر بر این باور است که 
بودجه ها ب��ه دلیل حجیم بودن 
دول��ت بیش��تر ص��رف حق��وق 

کارکنان دولت می شود.
 - چ�ه ارزیاب�ی از عملک�رد 
م�ورد  در  یازده�م  دول�ت 
بودجه های عمرانی اختصاص 
داده ش�ده ط�ی س�ه س�ال 

گذشته دارید؟ 
گذش��ته  س��الیان  ط��ول  در 
اس��اس  بر  مختلف  دولت ه��ای 
خاص��ی  ک��ه  سیاس��ت گذاری 
داش��تند بدن��ه دولت را بس��یار 
س��نگین کردند. اکن��ون نیز ما 
سال هاس��ت که از حجیم بودن 

دول��ت آس��یب می بینیم، حتی 
عنوان  نی��ز  رس��می  آماره��ای 
ای��ران 80 میلیونی  می کند که 
ب��ا 4 میلیون حقوق بگی��ر اداره 
می ش��ود، درحالی که ژاپن 130 
میلیون��ی با رقم چی��زی حدود 
300هزار کارمن��د و حقوق بگیر 

اداره می شود. 
بودجه ه��ای  خص��وص  در 
عمرانی اختصاص داده شده نیز 
باید گفت تقریب��اً چیزی حدود 
کمت��ر از 30درص��د بودجه کل 
کش��ور برای بودجه های عمرانی 
س��ال 96 اختص��اص دارد ک��ه 
متأس��فانه در روند اجرا در طول 
س��ال با توج��ه به بدنه بس��یار 
س��نگین دولت، باعث ش��ده هر 
پ��ول یا بودجه ای که به دس��ت 
دولت می رسد صرف هزینه های 
کارکن��ان و مخصوص��ا تأمی��ن 
حقوق کارمندان دولت ش��ود و 
در پایان س��ال معموالً رقمی که 

در ابتدای س��ال به عنوان بودجه 
عمرانی دیده ش��ده اس��ت را به 
تخصیص  عمران��ی  پروژه ه��ای 
بدهندف از س��ویی دیگر کاهش 
حج��م کل��ی درآم��د دولت که 
ناشی از مش��کالت فروش نفت 
در س��ال های اخیر ب��وده، باعث 
پروژه های  در  دول��ت  می ش��ود 

عمرانی سرمایه گذاری نکند. 
 از نظر شما کاهش قیمت نفت 
باعث شده است بودجه بخش 
عمران�ی ص�رف هزینه هایی 
ش�ود که قرار بود نفت آن را 

تأمین کند؟ 
بل��ه، دول��ت وقت��ی می بیند 
ترجی��ح  اس��ت  ک��م  پول��ش 
و  ساختمان س��ازی  می ده��د 
پروژه های عمرانی را پیش نبرد 
و حق��وق کارمن��دان را بدهد. 
من این کلمه را با حساس��یت 
می خواه��م بگویم اما ابر و باد و 
مه و خورش��ید و فلک در ایران 

دست به دس��ت هم داده اند تا 
حقوق کارمن��دان دولت تأمین 
ش��ود. هرچه پول داریم، رقمی 
حدود 104 هزار میلیارد تومان 
از نف��ت درآمد داری��م که 96 
هزار میلی��ارد تومان آن صرف 
حقوق کارکنان دولت می شود. 
مشکل دیگر عدم اتکا و استناد 
و اجرای سند آمایش سرزمین 
اس��ت که باعث شده مجلس و 
نماین��دگان م��ردم ب��ه صورت 
م��وردی و منطق��ه ای ب��ه این 
موضوع��ات نگاه کنن��د و یک 
س��ری پروژه های عمرانی را که 
توجیه اقتصادی ندارند هر سال 
مصوب  کنند و بر گردن بودجه 
کشور بگذارند، بعضاً پروژه های 
عمرانی داریم که 20 س��ال از 
تاری��خ ش��روع آن می گ��ذرد و 
هنوز به پایان نرس��یده اس��ت. 
حج��م عم��ده ای��ن پروژه ه��ا 
ب��دون مطالع��ات اولیه اس��ت، 

چه بس��ا بعضاً نماینده ای جایی 
قولی داده باش��د و براساس آن 
باش��د  تعیین ش��ده  بودجه ای 
اما در حقیق��ت منابع مالی در 
اختیار نبوده است، لذا در ادامه 
پروژه 20 الی 25 س��ال معطل 
مانده اس��ت، چراک��ه تقاضایی 
برای آن نبوده است که اگر این 
اقتصادی  توجیه  پروژه ها  قبیل 
داشتند حتماً این قبیل پروژه ها 
به نتیجه می رسیدند. از این رو 
باید گفت این قبیل مش��کالت 
دولت بیشتر براساس پروژه های 
بسیار زیاد و درآمد کم دولت و 
در وهله دوم به دلیل حجم فربه 
دولتی  و سنگین حقوق بگیران 
بوده اس��ت. بنده نی��ز به عنوان 
نماینده بخش خصوصی قائل به 
این هس��تم که بخش خصوصی 
حاضر نیس��ت هزینه س��نگین 
اداره دول��ت را از کانل افزایش 

مالیات ها بدهد.  

آرمان خالقی: 

پروژه های عمرانی اولویت دوم دولت است 



آینده فرانسه در دستان چه کسی 
قرار خواهد گرفت؟ 

در انتخاب��ات آتی فرانس��ه که در دو مرحله و در 
اردیبهشت 96 برگزار خواهد شد، بنوا آمون نامزد 
حزب سوسیالیس��ت فرانسه، فرانس��وا فیلون نامزد 
ح��زب جمهوری خواهان، مارین لو پن نامزد جبهه 
ملی فرانس��ه، ژان  لوک مالنشن نامزد حزب چپ، 
یانی��ک ژادو نامزد حزب س��بزها و امانوئل مکرون 
نامزد مس��تقل و میانه رو به عن��وان کاندیدا حضور 
دارند. اس��تفان لوفول وزیر کشاورزی و جنگلداری 
فرانس��ه که از افراد وابس��ته به جریان چپ کشور 
اس��ت گف��ت ک��ه او احتم��اال از امانوئ��ل مکرون 
کاندی��دای میان��ه رو انتخابات ریاس��ت جمهوری 
فرانس��ه حمایت خواهد کرد. ماک��رون کاندیدای 
ح��زب حرکت به جلو اس��ت و چن��ان که خودش 
اعالم کرده لیبرالی اس��ت خارج از حکومت که نه 
به راس��ت تعلق دارد و نه به چپ. ماکرون نماینده 
نس��ل پیشگام فرانس��ه اس��ت و در دولت فرانسوا 
اوالند سوسیالیس��ت به عنوان مش��اور اقتصادی و 
وزیر اقتصاد مش��غول بود. همس��ر فیلون به عنوان 
مش��اور او در دوره ای که وی نماینده پارلمان بود، 
بدون انجام کار از دولت فرانس��ه حقوق می گرفت 
ک��ه این مس��ئله اخیرا و تنها چن��د هفته پیش از 
انتخابات فاش ش��د. تا این لحظ��ه موقعیت بغرنج 
فیلون بیش��ترین کمک را به امانوئل مکرون نامزد 

میانه رو کرده است. 
اکنون مک��رون رتبه دوم را در نظرس��نجی های 
مردم��ی تصاحب کرده اس��ت، اما س��قوط فیلون 
نش��ان داد که ما نمی توانیم در این مراحل ابتدایی 
ب��ه ش��کل قطع��ی روی چی��زی حس��اب کنیم و 
تغیی��رات بس��یاری از این لحظه ت��ا روز انتخابات 
می توان��د رخ ده��د. ای��ن ریزش در طرف��داران و 
نیروهای جریان چپ در حالی اس��ت که براساس 
آخرین نظرس��نجی ها مارین لوپن رهبر جبهه ملی 
فرانس��ه و کاندیدای جریان راست افراطی فرانسه 
پیش��تاز رقابت های انتخاباتی است. رئیس جمهور 
کنونی فرانس��ه از حزب سوسیالیس��ت است. این 
ح��زب برای انتخابات آینده بن��وا آمون را به عنوان 
کاندیدای حزب اعالم کرده اس��ت. برای بازار های 
اقتص��ادی پیروزی مکرون یا فیلون تفاوت چندانی 
ندارد؛ ه��ر دو برنامه ه��ای اصالح طلبان��ه دارند و 
پیروزی هر کدام شان رشد اقتصادی نسبتا کمی را 
سبب می شود. برای آمون جریان متفاوت تر است: 
او برنامه دارد تا هفته کاری کوتاه تری تنظیم کند 
و وعده به حداکثر رس��اندن سود را داده است. اما 
پیروزی لوپن می توان��د به مراتب مخرب تر از بقیه 

باشد. 
هر چند بعضی از جنبه ه��ای برنامه عوامفریبانه 
جبهه ملی فرانس��ه مانند سخت گیری بر مهاجران 
در س��ایر نقاط دنیا هم بازتاب داش��ته اس��ت، اما 
بس��یاری از وعده های او زمینه ساز خروج فرانسه از 
اتحادیه اروپا می ش��ود. انتخابات ریاست جمهوری 
فرانس��ه دو مرحله دارد. نخس��تین مرحله در روز 
بیست وسوم آوریل برگزار می شود و دومین مرحله 
تنها با دو کاندیدا در روز هفتم مه. نظرسنجی های 
اخیر همواره نش��ان داده که لوپن کاندیدای حزب 
ملی فرانسه شانس بس��یار زیادی برای راهیابی به 
مرحله دوم دارد.                   بیزینس اینسایدر 

 
 

حمایت گوگل از فعالیت های 
ضدنژادپرستی 

گوگل، غول اینترنتی دنیا می خواهد با نژادپرستی 
مقابل��ه کند. گ��وگل از س��ازمان های خیریه ای که 
خواه��ان تغیی��ر در سیس��تم قضایی آمری��کا علیه 
سیاهپوستان هستند، حمایت می کند. سازمان های 
خیری��ه  به دنب��ال جمع آوری اطالعاتی هس��تند تا 
سیستم قضایی این کشور را به نفع افراد سیاهپوست 
تعدیل کنند. به گفته یکی از رهبران کمپین مقابله 
با  نژادپرس��تی در آمریکا، مردان سیاهپوس��ت پنج 
برابر بیش��تر از اف��راد دیگ��ر در دادگاه های قضایی 
محکوم می شوند. از فیس بوک تا مایکروسافت، همه 
بزرگان عرص��ه تکنولوژی هر کدام ب��ه نوبه خود و 
فعاالنه با نژادپرس��تی مقابله می کنن��د. این بار هم 
گوگل از کمک خود دری��غ نمی کند و با اختصاص 
خیری��ه ای  س��ازمان های  از  دالر  میلی��ون   11.5
حمای��ت می کند که با نابرابری دادگاه کیفری علیه 
سیاهپوس��تان مبارزه می کنند. پروژه بشردوس��تانه 
گوگل از س��ال 2008 و از زم��ان حمایت مالی این 
ش��رکت آمریکایی از موسس��ات خیریه ای آغاز شد 
که برای مبارزه با فقر و رس��یدن به توس��عه پایدار 

تالش می کردند. 
گ��وگل، پ��س از فرم��ان اجرای��ی ترام��پ ب��رای 
ممنوعیت ورود مهاجران از هفت کش��ور مس��لمان 
که اعتراضات زیادی در پی داشت، 4میلیون دالر به 
سازمان های مهاجرتی کمک کرد. کمپانی گوگل در 
همین رابطه بیان کرد که نیمی از کمک مورد اشاره 
مس��تقیما از جانب شرکت بوده درحالی که نیم دیگر 
آن از طرف کارمندان تأمین ش��ده اس��ت. همچنین 
این ش��رکت اعالم کرده اس��ت که از س��ال 2015 
بیش از 16 میلیون دالر به کمک های بشردوس��تانه 
خود اختصاص داده که ش��امل برنامه های آموزشی و 

دسترسی به اینترنت در کمپ ها بوده است. 
ب��ه غیر  از گوگل، ش��رکت های فیس بوک و توییتر 
بر س��ر حذف مطالب نژادپرس��تانه ظرف 24 ساعت 
به توافق رسیده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
همزمان با ورود حدود یک میلیون پناهجو به آلمان 
طی س��ال جاری دولت این کش��ور ت��الش می کند 
ب��ا گس��ترش تبلیغ��ات  نژادپرس��تانه و ضدخارجی 
در ش��بکه های اجتماع��ی مقابله کن��د. موافقت این 
شرکت ها برای حذف این تبلیغات اقدام مهمی تلقی 
می ش��ود. براس��اس این توافق، فیس بوک مجبور به 
حفظ تعادل راس��تین بی��ن آزادی بیان و حفظ یک 
محی��ط ایمن و قابل اعتماد اس��ت، اما هر محتوایی 
راکه »مس��تقیما  ن��ژاد دیگران را ه��دف حمله قرار 
دهد« حذف می کند. توییتر نیز اعالم کرده است که 
تمامی محتواهایی را که به علت نقض قوانین مرتبط 
با ممنوعیت تهدید به خشونت ورزی، گزارش شده اند 

بررسی می کند. 

اگر ش��ما نیز به دنبال کش��وری مقرون به 
صرفه از لحاظ هزینه ه��ای زندگی برای کار 
و گ��ذران دوره بازنشس��تگی هس��تید، این 
مقاله می تواند راهگش��ای خوبی برای ش��ما 
باش��د! تمام کش��ورهایی که در این مقاله به 
آنها خواهیم پرداخت دارای بهترین ش��رایط 
از لحاظ شرایط کاری و بازنشستگی هستند. 
در ای��ن کش��ورها ش��ما می توانی��د تغذی��ه 
مناس��بی داش��ته باش��ید، برای کارهایی که 
انجام آن دش��وار اس��ت کمک ه��ای الزم را 
دریاف��ت و قبوض خ��ود را به صورت ماهانه و 
منظم پرداخت کنید. در تعریف کش��ورهای 
مقرون به صرف��ه ب��رای زندگ��ی در کل دنیا، 
مل��ک و مس��کن از جمله مهم تری��ن عوامل 
محسوب می شود. به عبارت دیگر، قیمت هر 
مترمربع زمین یا بهای اجاره بها بس��یار حائز 
اهمیت اس��ت. ولی تنها عام��ل تعیین کننده 
نیس��ت، زیرا ش��ما بای��د از ارزش ملکی که 
در آن س��رمایه گذاری می کنی��د، اطمین��ان 
خاطر داشته باش��ید. در واقع، مزیت زندگی 
در کش��ورهای مق��رون به صرف��ه پرداخت 
هزین��ه کمتر اجاره به��ا، غ��ذا، حمل و نقل و 
بهره مندی بیش��تر از امکانات رفاهی اس��ت. 
عالوه بر این، بس��یاری از این کشورها دارای 
جاذبه های گردشگری از جمله سواحل شنی 
و طبیع��ت جذاب نیز هس��تند. بنابراین، این 
کش��ورها مقص��دی دلخ��واه ب��رای افرادی 
محس��وب می ش��وند که در پی لذت بردن از 
تعطیالت مداوم هستند. به دلیل پایین بودن 
هزینه زندگی در این کش��ورها، بهره مندی از 
امکان��ات رفاهی و تجمل��ی در آنها به مراتب 
آسان تر اس��ت، به ویژه در کشورهایی که نرخ 
ارز خارجی در آنها متناس��ب با درآمد ش��ما 
است. بنابراین، این کشورها مکانی امن برای 
زندگی، کار و حتی بازنشس��تگی و همچنین 
پس ان��داز مکف��ی ب��رای بهره من��دی از یک 
زندگی موفق محس��وب می ش��وند. آب و هوا 
نی��ز دومین عامل تأثیرگ��ذار در مهاجرت به 
س��ایر کشورها اس��ت، زیرا آب و هوای خوب 
هم بر س��المت جس��م و ه��م روح اثربخش 
اس��ت. به هر ح��ال، م��ردم در انتخاب آب و 
ه��وای مطل��وب دارای ذائقه ه��ای متفاوتی 
هس��تند و شما باید از س��ازگاری خود با آب 
و هوای کشور انتخابی اطمینان حاصل کنید. 
 ،Retraite-etranger.fr وب س��ایت اینترنتی
متخصص در مش��اوره به بازنشس��تگانی که 
قص��د مهاجرت ب��ه خارج از کش��ور را دارند 
رده بندی بهترین مکان ها برای بازنشس��تگی 
را ارائه می دهد.  کارش��ناس این س��ایت، پل 
دالهوتر، از مراکش تا س��نگال از 10 کش��ور 
اول رونمای��ی می کن��د درحالی ک��ه پرتغال 

همیشه در صدر است. 
پرتغ�ال: این کش��ور مکانی اس��ت برای 

بهره من��دی از کیفی��ت زندگ��ی اروپای��ی و 
محیط��ی ام��ن، درحالی که می ت��وان قدرت 
خری��د خ��ود را بهبود بخش��ید. بهتر از همه 
این اس��ت که از س��ال 2013، بازنشستگان 
بخش خصوص��ی در پرتغ��ال ت��ا 10 س��ال 
مع��اف از مالیات هس��تند. پ��س هیچ جای 
تعجبی نیس��ت که این کشور در رده اول این 

رده بندی قرار دارد. 
نظر کارشناس سایت: بدون شک پرتغال 
ثروتمند سزاوار مقام اول است و ممکن است 
تا س��ال های آینده نیز ای��ن جایگاه را حفظ 

کند. 
تایلند: این کشور شگفت انگیز که در سال 
گذش��ته در رده چهارم قرار داشت، امسال به 
رده دوم پیش��رفت کرده اس��ت. ب��ا توجه به 
گفته های این وب سایت، تایلند از این جهت 
برای بازنشس��تگان متمایز است که آنها را به 
همراه نزدیکان ش��ان می پذی��رد و همچنین 
تایلند ترکیبی از سواحل با آب شفاف، سنت، 
زندگی همراه با آرام��ش و هزینه های پایین 
زندگی را دارد. یک خانم و آقای بازنشس��ته 
می توانند با کمت��ر از 1000 یورو یک ماه را 

بگذرانند. 
نظر کارش�ناس سایت: در این کشور در 
حال حاضر خطر کودت��ا به خاطر عدم ثبات 

سیاسی و عدم قطعیت زیاد وجود دارد. 
مراکش: به اعتقاد این وب سایت، مراکش 
ب��ه خاط��ر نزدیک��ی جغرافیای��ی ب��ه اروپا، 
هزینه ه��ای زندگ��ی پایی��ن، مهمان ن��وازی 
افس��انه ای مراکشی، سیستم مالیاتی مناسب 
و س��هل انگارانه، ه��وای مدیترانه ای در طول 
سال، میراث فرهنگی غنی و معماری با شکوه 
مقصدی ایده آل اس��ت.اما این کشور سیستم 
درمانی ضعیف مانند بقیه کش��ور های شمال 
آفریقا دارد و مشکالت کسری بودجه در این 
کشور زیاد است و از ترکیبی ژئو پلتیکی رنج 

می برد. 
نظر کارش�ناس س�ایت: این کش��ور به 
دلی��ل ش��رایط فعلی ک��ه اس��الم در آن در 
حال گس��ترش اس��ت، برای افراد مسلمانی 
که می خواهند برای دوران بازنشس��تگی در 
خارج از کشور خودشان زندگی کنند توصیه 

می شود. 
اس�پانیا: اس��پانیا در مقایس��ه ب��ا س��ال 
گذش��ته  )رده پنج��م( حرکت��ی رو ب��ه ب��اال 
داشته است؛کش��وری که در نقاط مختلف آن 
هزینه ه��ای زندگی متفاوت اس��ت، اما در این 
کشور می توان امالک و مستغالت با قیمت های 
خوب خری��داری کرد و در نهایت این کش��ور 
مزایای فرهنگی زیادی دارد و با زیرساخت های 
مدرن و سیستم بهداشتی و درمان قوی مکان 

مناسبی برای دوران بازنشستگی است. 
نظر کارشناس سایت: در واقع در اسپانیا 
ب��ه دلی��ل نزدیکی ب��ه مکان ه��ای تفریحی 
خوب، می توان به وس��یله خودروی شخصی 

خ��ود و بدون اس��تفاده از هواپیما به جاهای 
دیدنی سفر کرد. با اینکه در شهر های بزرگ 
اس��پانیا هزینه های زندگی گران است، اما در 
شهر های کوچک آن در مقایسه با کشور های 
دیگر هزینه های زندگی بس��یار پایین است و 
بازنشس��تگان به راحتی می توانند در اسپانیا 
زندگی خوب و راحتی داش��ته باش��ند. لطفا 
توجه داش��ته باشید که اس��پانیا در تابستان 
به خصوص در جنوب  )اندلس( گرم اس��ت. 
به طور کلی اس��پانیا سزاوار جایگاهی باالتر از 

چهارم است. 
جزی�ره موری�س: ای��ن جزیره بهش��ت 
گرمس��یری اس��ت که مزایای بس��یاری ارائه 
می دهد. س��اکنان این منطقه بس��یار خوب 
ارتباط برق��رار می کنند، آب و هوای دلپذیر، 
در جه��ان در می��ان بهتری��ن س��واحل قرار 
دارد، در مقایس��ه با کش��ور های منطقه خود 

هزینه های پایینی برای زندگی دارد. 
نظر کارش�ناس س�ایت: ای��ن جزیره در 
بعضی ماه های سال به دلیل هجوم مسافران 
بس��یار گ��ران می ش��ود و بدیهی اس��ت که 

ساکنان از این وضعیت رنج می برند. 
بالی )اندون�زی(: این مکان در مقایس��ه 
با س��ال 2016 چهار پله صعود داشته است. 
بالی یک مقصد رویایی اس��ت و دور بودنش 
از معایب آن اس��ت. بالی در طول س��ال آب 
و هوایی مرطوب دارد. این منطقه در جنوب 

شرقی آسیا قرار دارد. 
س�نگال: این کش��ور مکانی شگفت انگیز 
اس��ت. واقعیت این اس��ت که زندگی در این 
کشور بسیار ساده است، حتی اگر این کشور 
مملو از خارجی باشد. این کشور مکانی نسبتا 
دور اس��ت، اما معموال از نقاط مختلف جهان 
پرواز مس��تقیم دارد. توجه داشته باشید که 
در ص��ورت لزوم امکانات پزش��کی و درمانی 

ضعیفی دارد. 
جمهوری دومنیکن: واقعیت این اس��ت 
که این جزیره بسیار زیبا و حتی ممکن است 
از بهش��ت هم زیباتر باش��د. هزینه ها در این 
جزیره بس��یار پایین اس��ت. این کشور دارای 
مناظر طبیعی از جمله جنگل های اس��توایی 

و سواحل شنی متعددی است. 
برزیل: شهرهای ریو دو ژانیرو و سائوپائولو 
در این کشور نس��بتا گران هستند، اما سایر 
ش��هر های این کشور نسبتا ارزان هستند. در 
این کش��ور پرواز های نس��بتا ارزان قیمت در 

طول سال وجود دارند. 
یونان: یونان به نس��بت س��ال گذشته که 
در رده سوم بوده حرکت نزولی بسیار زیادی 
داش��ته اس��ت. این کش��ور به دلیل شرایط 
سیاسی و اقتصادی نامطلوب، وضعیت خوبی 
ن��دارد اما با این ح��ال هزینه های زندگی در 
این کشور پایین اس��ت و عالوه بر آن، آب و 
هوای مدیترانه ای در این کشور از مزیت های 

این منطقه است. 

بهشتی برای گذراندن دوران بازنشستگی

 lifehack
من یک نویس��نده ام و حضور مس��تمر در ش��بکه های اجتماعی بخش مهمی از توس��عه دادن و 
برند س��ازی از خودم در نزد مخاطبانم است، بنابراین اگر دوراندیشانه بسنجیم این تصمیمی بود که 
هیچ وقت نباید به آن عمل می کردم، اما حاال و پس از این وقفه شش ماهه بی نهایت شکرگزارم که 
این تصمیم را به مرحله عمل رس��انده ام. من ش��ش ماه از شبکه های اجتماعی دست کشیدم؛ شش 
ماهی که واقعا به این دوری نیاز داش��تم. اگر با ش��خصیت من آش��نایی داشته باشید، می دانید که 
دوری کردن از ش��بکه های اجتماعی برای من س��خت خواهد بود. بنابراین، وقفه من در استفاده از 
شبکه های اجتماعی بسیاری از دنبال کنندگان و کسانی را که به من نزدیک هستند شوکه و آنها را 
 با این س��وال مواجه کرد: چه اجباری است که در استفاده از شبکه های اجتماعی وقفه ایجاد کنیم؟

پی��ش از ای��ن وقف��ه م��ن به آین��ده ام امی��دی نداش��تم و اعتم��اد به نفس��م ب��ه پایین ترین حد 
ممک��ن رس��یده ب��ود. در ای��ن 180 روز که تصمی��م گرفتم درگی��ر دنیای واقعی ش��وم چیز های 
بس��یاری آموخت��م و ب��ا وج��ود آنک��ه نمی دانس��تم چ��ه اتفاق��ی در این م��دت برای��م می افتد 
 س��ه چی��ز را آموخت��م که احس��اس می کن��م ارزش به اش��تراک گذاش��تن ب��ا دیگ��ران را دارد. 
اگ��ر به فکر کناره گیری موقت از ش��بکه های اجتماعی هس��تید یا افراد دیگری را می شناس��یدکه 
معتاد این ش��بکه ها هس��تند یا نیاز دارند که برای مدتی از آنها فاصله بگیرند و با دنیای اطراف شان 
 ارتب��اط برق��رار کنن��د ای��ن نصیحت به آنه��ا برای ی��ک جابه جایی درس��ت کمک خواه��د کرد. 
شما به آن چه درگیرش هستید تبدیل می شوید. من عمیقا به این فرضیه معتقدم که آن چیزهایی 
 که شما می گذارید وارد ذهن تان به شما انگیزه می دهد و دست آخر شخصیت تان را شکل می دهد. 
ش��بکه های اجتماع��ی از آن دس��ته محصوالتی اس��ت که اگر حواس تان نباش��د به ق��دری در آن 
 غرق می ش��وید ک��ه خودتان و زندگ��ی خارج از چارچوب ه��ای آن ش��بکه ها را فراموش می کنید. 
بگذاری��د صادقان��ه ن��گاه کنیم. آنچه ش��ما در ش��بکه های اجتماعی و بس��یاری از اپلیکیش��ن ها 
می بینید س��بک زندگی های اغراق ش��ده اس��ت ک��ه میانه ای ب��ا واقعیت متعارف زندگ��ی روزمره 
ن��دارد و اگر ش��ما تمام حواس ت��ان به آن نوع زندگی باش��د قلمروی روانی و روحان��ی وجودتان را 
در مع��رض تصرف ش��بکه های اجتماعی گذاش��ته اید.  ش��بکه های اجتماعی همیش��ه در کنارتان 
خواهند بود ش��بکه های اجتماعی دائما در حال رش��د کردن هس��تند پس خوب به حرف های من 
گوش کنید؛ ش��بکه های اجتماعی همیش��ه در کنارتان خواهند بود. با توس��عه هر روزه تکنولوژی 
احمقانه اس��ت که فکر کنیم ش��بکه های اجتماعی از بین خواهند رفت. مهم ترین نکته درباره ایده 
»ش��بکه های اجتماعی همیش��ه کنارتان خواهند بود« آن است که این ش��بکه ها تا دهه ها و قرون 
 آینده با ش��ما هس��تند اما افراد و تجربیاتی که ش��ما آنها را دوس��ت دارید زندگی محدودی دارند. 
شبکه های اجتماعی آن قدر قدرتمند هستند که توجه شما را از مهم ترین چیزهای اطراف تان سلب 
می کنند و لحظاتی را که در زندگی واقعی روی شما تأثیر می گذارد و باعث رشد شخصیت تان می شود 

از دست می دهید. این لحظات در تعریف و شکل دادن به شخصیت شما بسیار حیاتی هستند. 
چیزهای��ی ک��ه داری��د و آدمی که هس��تید برای تان کافی اس��ت؛ این حرف ش��عاری به نظر 
خواه��د آمد و من با ش��عاری بودنش مش��کلی ندارم، اما اگر هیچ ک��س در طول زندگی تان این 
حرف را به ش��ما نزده اس��ت من می خواهم آن شخص باش��م. شما انسانی منحصر به فرد هستید 
و این زندگی تنها چیزی اس��ت که ش��ما دارید و ش��اید کسی باشد که احس��اس کنید از شما 
امکانات بیش��تری دارد، اما من اینجا هس��تم تا به ش��ما بگویم که این افکار به هیچ وجه درست 
 نیس��ت. چیزهای��ی که دارید برای ش��ما کافی ان��د و وجودتان برای تان بیش��تر از کافی اس��ت. 
شبکه های اجتماعی به شما این اجازه را می دهند که به جنبه های مختلف زندگی بقیه افراد نگاه 
کنید. زندگی تان را با آنها که تصویر اغراق ش��ده ای از زندگی ش��ان به نمایش می گذارند مقایسه 
کنید. یکی از دالیل دست کشیدنم از شبکه های اجتماعی مقایسه روزانه زندگی ام با دیگران، حتی 
برخی اوقات بدون آنکه خودم متوجه آن باشم بود. هرچند ضرری ندارد به عکس های دیگران در 
شبکه های اجتماعی نگاه کنید، اما نباید به خود اجازه دهید که داشته های دیگران را با نداشته های 
خودتان بس��نجید. چیزی که ش��ما در زندگی واقعی تان دارید بس��یار بزرگ تر از تعداد الیک و 
بازدید های هر صفحه ای در هر شبکه اجتماعی است. کسی که هستید و چیزهایی که دارید الیق 

زمان و انرژی شما هستند. بی جهت آن را صرف صنعتی که مشخصا لیاقتش را ندارد، نکنید.

 با دست کشیدن از شبکه های اجتماعی چه می آموزید
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دم دم��ای غروب بوده که نامه رس��یده. رئیس جمهور محبوب ایاالت متح��ده آمریکا )دارای 
باالترین میزان محبوبیت در بین رؤسای جمهور از سال 2017 تا 2017( وقت هم نداشته. گفته 
خالصه کنید و خالصه کرده اند. پرسیده که کار سی ان ان که نیست؟ گفته اند: نچ. بی بی سی؟ 
نچ. در مورد چی هست حاال؟ خوب است قربان. هم به کم کاری سازمان های اطالعاتی که شما 
فرموده بودید اش��اره کرده هم مبالغی حال هیالری و دار و دسته اش را گرفته، فصلی در ستایش 
زنان دارد و هم. . . ول کن جک همین ها که گفتی خوب است، چار تا جمله اش را بخوان روحیه 

بگیریم. مردیم از دست این همه منتقد. و جک بی معطلی چند تا جمله را خواند: 
عالی جناب آقای دونالد جان ترامپ 

رئیس جمهور محترم ایاالت متحده آمریکا 
سالم علیکم

جناب عالی در انتخابات اخیر آمریکا به ریاست جمهوری این کشور برگزیده شده اید. . . 
ترامپ: میبینی اینها هم آن طرف دنیا می دانند که ما برنده واقعی انتخابات شدیم. بخوان. 
. . . این نامه مطلقا سیاسی به معنای رایج آن نیست، بلکه امروز از یک انسان به یک انسان دیگر 
اس��ت. این نامه از موضع انسانی و عالقه مندی و دلسوزی به مردم آمریکا و دیگر ملت ها نوشته 

می شود. انتظار دارم که جناب عالی نیز بر همین منوال و با دید انسانی، آن را مطالعه نمایید.  
ترامپ: واقعا؟ طرف رئیس جمهور یک کشور دیگری بوده؟ آمریکایی نیست؟ واقعنی؟ 

. . . گرچه چهار س��ال زمانی طوالنی اس��ت ولی خیلی زود می گذرد. باید قدر فرصت را 
دانست و از همه لحظه های آن به درستی استفاده کرد. . .  

ترامپ: هی می گویم قرارهای بازی گلف ما را بیشتر کن. ببین این آقا هم گفته. 
وضعیت داخلی آمریکا و ظلم هایی که بر مردم آن کش��ور می رود را نیز شما بهتر از هر 

کس باید بدانید. . . 
ترامپ: هیالری، هیالری، خدا ازت نگذره. 

جناب عالی به درس��تی، نظام سیاسی و ساختار انتخاباتی آمریکا را فاسد و ضد مردمی 
توصیف کرده اید. . . 

ترامپ: هیالری، هیالری! 
عالوه بر این، توجه دارید که تکیه بر س��الح و تهدید دیگران، به منزله وارد ش��دن در 
مسابقه بی پایان و پرهزینه تسلیحاتی است که فرجامی جز جنگ و نابودی ملت ها ندارد. . . 
ترامپ: جمله قشنگیه. یاداشت کن استفاده کنیم ولی قبلش چک کن میشل اوباما نگفته باشه. 
شیاطین تحت عناوین مختلف از جمله دین، نژاد، رنگ و حتی جغرافیا می خواهند بین 

مردم فاصله انداخته و با گسترش کینه ورزی برای خود فرصت ایجاد کنند. 
ترامپ صلیب می کشد و بلند می گوید: آمین! استفاده از فرصت ها کار افراد نابغه است. 

متاس��فم یادآوری کنم که اکثر گروه های تروریستی ش��ناخته شده امروز دنیا، از سوی 
دستگاه های امنیتی آمریکا پایه گذاری، تجهیز و تقویت شده و می شوند یا در میانه راه در 

خدمت امیال آن دستگاه ها قرار گرفته اند. 
ترامپ: بیل، هیالری، باراک تف! 

باید مراقب بود همان کسانی که مسئول ناهنجاری های امروز آمریکا هستند نفوذ نکنند 
و آدرس غلط ندهند. 

ترامپ: اونم نظرش اینه که روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی رو ببندیم؟ 
زنان مظهر جمال خداوند و زیباترین و ارزشمندترین هدیه خداوند هستند. احترام به زنان 

و تکریم آنان، از نشانه های جوانمردی است. 
ترامپ اشک توی چشم هایش جمع می شود.  ای جانم. . . 

امیدوارم زنان در جوامع مختلف و از جمله جامعه آمریکا، همواره در کمال عزت و کرامت 
در ساختن جامعه مطلوب، مشارکت و رهبری مؤثر و سازنده داشته باشند. 

ترامپ: حتماً برادر. حتما. ایوانکا را منصوب کنیم به عنوان دادستان کل بد نیست ها. . . 
. . . امیدوارم از طوالنی شدن نامه که اقتضای یک صحبت اساسی و سازنده است، خسته نشده باشید. 
ترامپ: نفرمایید. سه تا مثل این نامه برایمان بنویسند ما بدون نظر کنگره دنیا را شخم 

می زنیم. جک جان! منتشرش کن توی فاکس نیوز. 

فصلی برای آشتی غیرملی

کارگروپ فرصت ویژه
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