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آذربایجان، همراه جدید راه آهن ایران

 دروازه های ریلی اروپا
به روی ایران باز می شود

با امضای دومین قرارداد قطعه سازی پسابرجام

رقابت قطعه سازان با 
خودروسازان در جاده صادرات

7

رئی��س رگوالت��وری گفت ک��ه از ام��روز اپراتورها س��ایت های داخلی 
پرترافیکی را به کاربران اعالم می کنند که نس��بت به سایت های خارجی 

۵۰درصد تخفیف دارند و در مدت س��ه ماه تا اردیبهش��ت ۹۶ 
تمامی محتوای داخلی و خارجی در الیه دسترسی تفکیک...

معاون وزیر ارتباطات خبر داد

۵۰درصد تخفیف استفاده از 
سایت های داخلی از امروز

6جمادی الثانی 1438 - سـال سوم
شماره 739- 20صفحه - 1000 تومان
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 صنعت نفت
در انتظار جهش بزرگ

85 میلیارد دالر تفاهم نامه آماده تبدیل شدن به قرارداد
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سرمقـاله

بخش خصوصی به دنبال 
هزینه کمتر است 

باید توجه داش��ت که همواره 
مصلحت  ب��ا  کش��ور  مصلح��ت 
بخش خصوص��ی کم��ی متفاوت 
بخش خصوص��ی  اس��ت.  ب��وده 
بیش��تر  به عن��وان مصرف کننده 
هزینه ه��ای  ک��ه  دارد  تمای��ل 
هرساله خودش را تحت عناوین 
مختلف نظیر مواد اولیه یا انرژی 
با حداق��ل هزینه ممکن دریافت 
کند و ب��ه عبارتی هزینه ها برای 
او ارزان تر تمام بشود. حال آنکه 
عملک��رد درس��ت آن اس��ت که 
افزایش قیمت انرژی روی دهد، 
با واقعی س��ازی قیمت ها  چراکه 
کار  راندم��ان  افزای��ش  باع��ث 
می شویم. از سوی دیگر با کاهش 

مصرف انرژی باعث تکمیل...

15

مع��اون اول رئیس جمه��وری ب��ا اش��اره ب��ه 
تداوم کاهش نرخ تورم در س��ه س��ال گذش��ته، 
گف��ت: با برنامه ریزی های انجام ش��ده و عمل به 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی، ایران در جرگه 

کشورهای با تورم تک رقمی خواهد ماند. 
ب��ه گزارش ایرنا، اس��حاق جهانگیری در آیین 
بهره برداری از فاز دوم کارخانه س��یمان مارگون 
بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار 
داش��ت: در س��ال های ۹4 و ۹۵ با وجود کاهش 
بهای جهانی نفت، ایران به رش��د خود در زمینه 
اقتصاد ادامه داد و شاخص های مختلف اقتصادی 
گوی��ای این مهم اس��ت.  وی گف��ت: ایران تنها 
کشوری بود که توانس��ت در سال های ۹4 و ۹۵ 
رون��د باثب��ات و اقتصاد رو به  پیش��رفت خود را 
ادامه دهد.  معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره 
به برخی شاخص های اقتصاد کالن کشور، افزود: 
نرخ ارز در دو س��ال گذشته ثبات داشت و تورم 
کاهنده همچنان به روند کاهشی خود ادامه داد 
به گونه ای ک��ه هم اینک به ۶.8 درصد رس��یده 
است.  جهانگیری عنوان کرد: امیدواریم این روند 
همچنان تداوم داش��ته باشد و این موفقیت را در 
کارنامه دولت تدبیر و امید ثبت کنیم و با تداوم و 
ثبات آن به گروه کشورهای دارای تورم یک رقمی 
بپیوندیم.  وی ادامه داد: رش��د اقتصادی ۹ ماهه 
ایران به 7.2درصد رسید که این رقم در منطقه و 

جهان از جمله باالترین رشدهاست. 
وی اظهار داش��ت: رش��د اقتصادی پاییز ۹۵ 
نس��بت به پاییز ۹4 به 8.۹ درصد رسیده بود 
ک��ه نتیجه درخش��انی از عملکرده��ای دولت 
در زمین��ه اقتصاد مقاومتی اس��ت.  معاون اول 
رئیس جمهوری گفت: رش��د اقتصادی در بخش 
کش��اورزی به ۵.7درصد، صنعت به 1۰.۵درصد، 
خدم��ات به ۵.4 درصد و نرخ رش��د اقتصادی 
ب��دون نفت نیز به ۵ درصد رس��ید.  وی افزود: 
تاکنون 22 هزار واحد صنعتی موفق به دریافت 
تس��هیالت رون��ق و خ��روج از رکود ش��ده اند.  
جهانگی��ری ادامه داد: 33 ط��رح مهم صنعتی 
در سال جاری به بهره برداری رسید که سیمان 
مارگون بویراحمد یکی از این طرح هاس��ت که 
امروز افتتاح ش��د.  وی اظهار داش��ت: در نفت 
و گاز یکی از درخش��ان ترین س��ال های تاریخ 
جمهوری اس��المی را پش��ت س��ر گذاشتیم، 
به گونه ای که بیش از 1۰ میلیارد دالر در نفت 

و پتروشیمی در سال اخیر بهره برداری شد. 
وی عنوان کرد: 12 پتروشیمی با ۹میلیون تن 
تولی��د از جمله این طرح های مهم اس��ت که به 

ظرفیت اقتصادی کشور اضافه شده است. 
مع��اون اول رئیس جمه��وری بیان ک��رد: در 
کش��اورزی پ��س از خودکفای��ی در محصوالت 
عم��ده در حال یافت��ن بازاره��ای خارجی برای 

صادرات هس��تیم.  جهانگیری عنوان کرد: سال 
جاری 11.۵میلی��ون تن گندم با قیمت 12هزار 
و 7۰۰ریال از کش��اورزان خری��د کردیم که این 
رقم در س��ال ۹1 ح��دود 2 میلیون تن با قیمت 
4 هزار و 2۰۰ ه��زار ریال بود.  وی گفت: دولت 
تدبیر و امید ب��ا این قیمت و میزان خرید 17.4 
برابر سال ۹1 به کش��اورزان پول پرداخت کرده 
است.  جهانگیری افزود: یکی از هدف های عمده 
دولت در این زمینه کمک به اقتصاد خانواده های 
روستایی بود.  وی اظهار داشت: حدود ۶ میلیون 
تن در سال ۹2 گندم وارد کشور کردیم اما اکنون 

دنبال صادرات این محصول به خارج هستیم. 
وی گف��ت: هم اینک 8 میلی��ون تن گندم در 
انباره��ای کش��ور ذخیره اس��ت در حالی که در 
سال ۹2 برخی استان ها تنها برای سه روز گندم 
در انبارها داش��تند.  وی بیان کرد: امنیت غذایی 
مردم با پیگیری سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
تامین شده است.  جهانگیری تصریح کرد: بخش 
خصوصی داخلی و خارجی ب��ا امنیت خاطر در 
ایران س��رمایه گذاری می کند چون همه به این 
باور رسیده اند که ایران، جزیره امن در منطقه ای 
ناامن است.  معاون اول رئیس جمهوری بیان کرد: 
تاکنون 7 میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی 
جذب ش��ده اس��ت که باید تبدیل به واحدهای 

مختلف اقتصادی و تولیدی شود. 

رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
گفت تا اول بهمن ماه یارانه 4میلیون و 8۵3 هزار 
و 38۶ نفر از افرادی که درآمد ناخالص شان بیش 

از 3میلیون بود، قطع شد. 
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در جریان 
رس��یدگی مجلس به بند الحاقی تبصره 14 که 
مرب��وط به هزینه ک��رد منابع درآم��دی یارانه ها 
بود، گف��ت: مجلس تاکید داش��ت یارانه افرادی 
که تا 3 میلیون درآمد دارند، قطع ش��ود. این در 
حالی بود که بس��یاری از خانواده ها دارای بیمار 
صعب العالج، فرزند دانشجو یا مستاجر بودند که 
با قطع یارانه آنان نوعی بی عدالتی اتفاق می افتاد. 
نامه های فراوانی از نمایندگان در اختیار سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها قرار گرفت مبنی بر اینکه 
یارانه برخی بازنشس��تگان قطع ش��ده چون کل 

درآمد ناخالص خانوارشان 3میلیون تومان بود. 
وی یادآور ش��د: البته وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی از قطع یاران��ه افراد و خانواده هایی که 
نیازی به یارانه نقدی ندارند استقبال می کند اما 
اجبار به قطع یارانه 2۰درصد از اقشار یارانه بگیر 
که یکی از نمایندگان مطرح کرد جز تحت فشار 
قرار دادن یارانه بگیرانی که فشار مالی و معیشتی 

دارند نتیجه دیگری ندارد. 
نوبخ��ت هش��دار داد: در ص��ورت پافش��اری 
نمایندگان بر این مس��ئله نارضایتی وس��یعی از 

نظام شکل می گیرد. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با 
اشاره به سخنان روشنگرانه رئیس مجلس شورای 
اس��المی، گفت: امروز دکتر الریجانی به درستی 
درخصوص عدم القای شبهه و ایجاد تشویش در 
اذه��ان عمومی صحبت کردن��د، حال دولت نیز 
پی��رو مباحث هفته گذش��ته در رابطه با منابع و 
درآمدهای هدفمندی مستنداتی را تهیه کرده که 
این مستندات را در اختیار هیأت رئیسه مجلس 
ق��رار می دهد.  وی با اش��اره به درآمد س��ازمان 
هدفمندی از محل اجرای قانون هدفمندس��ازی 
یارانه ه��ا، اظهار کرد: براس��اس گ��زارش دیوان 
محاس��بات س��هم این س��ازمان 3۶هزار و 4۰۰ 
میلیارد تومان اس��ت و اع��دادی مانند 7۶ هزار 
میلیارد تومان و 8۰ هزار میلیارد تومان ارتباطی 
با سهم س��ازمان هدفمندی از محل درآمدهای 

قانون هدفمندکردن یارانه ها ندارد. 
نوبخ��ت ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که 
اخیرا مطرح ش��د این بود که تم��ام درآمدهای 
حاص��ل از قان��ون هدفمن��دی به خزان��ه واریز 
نمی ش��ود و به جز اعتبار 3۶هزار و 4۰۰ میلیارد 
تومانی سهم س��ازمان هدفمندی یارانه ها، بقیه 
ارقام ب��ه خزانه نمی رود؛ حال براس��اس گزارش 
رس��می خزانه تمام ارقام و اع��داد و درآمدهای 

هدفمندی به خزانه واریز می شود. 
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
افزود: یک��ی دیگر از ش��بهات مطروحه این بود 

ک��ه نحوه درآمدها و هزینه کرد منابع هدفمندی 
در بودجه های س��االنه دیده نش��ده و تنها اعتبار 
3۶ ه��زار میلیاردی در قانون بودجه ذکر ش��ده 
اس��ت؛ این درحالی است که مجموع کل بودجه 
کش��ور نش��ان می دهد همه اعداد و ارقام اعم از 
می��زان فروش فرآورده های نفتی، گاز، آب و برق 
در بودجه س��ال ۹۵ منعکس شده و نمایندگان 
آن را تصوی��ب کردند، البت��ه این بودجه، بودجه 
عمومی نیست و بودجه کل کشور بوده که شامل 

شرکت ها هم است. 
وی متذکر ش��د: براس��اس قانون هدفمندی 
درآمده��ای این حوزه در بخ��ش پرداخت یارانه 
نقدی، بهداشت و درمان، تامین اجتماعی، تولید 
و اص��الح مصرف ان��رژی هزینه می ش��ود ،حال 
کمیس��یون تلفیق بودجه در جدولی پیش��نهاد 
ک��رده که از اعتبارات کل ح��وزه هدفمندی 37 
هزار و ۵۰۰ میلی��ارد تومان برای پرداخت یارانه 
نق��دی، 4 هزار و 8۰۰ میلیارد تومان برای حوزه 
س��المت، 1۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح 
واکس��ن فلج اطفال، 1۰۰میلی��ارد تومان برای 
فوریت های اجتماعی شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر، 
هزار میلیارد تومان برای حوزه اشتغال و مسکن، 
3 هزار میلیارد تومان برای تامین قیر و یک هزار 
و ۵۰۰ میلی��ارد توم��ان برای بهس��ازی خطوط 
انتقال، اختصاص یابد که به نظر ما این پیشنهاد 

معقول است. 

جهانگیری: ایران در گروه کشورهای با تورم تک رقمی خواهد ماند

توضیحات »نوبخت« درباره قطع یارانه ها

آرش نجفی
نایب رئیس کمیسیون 

انرژی اتاق ایران

 » فرصت امروز« مسائل پیرامون یارانه را
در بخش تولید بررسی می کند 

یارانه در کوچه بن بست 
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معاون��ان وزیر نفت در بخش 
نفت و گاز و پاالیش روزگذشته 
عملکرد س��ازمان متبوع شان را 
بع��د از لغ��و تحریم ها تش��ریح 
انتظار  ترتی��ب  کردن��د،  بدین 
منعقد  تفاهم نامه های  م��ی رود 
در  صنع��ت  ای��ن  در  ش��ده 
خردادم��اه س��ال 96 تبدیل به 
قرارداد ش��وند، همچنین مبلغ 
مذاکرات انجام ش��ده در دوران 
برجام 85میلی��ارد دالر برآورد 
امروز«  شد.به گزارش »فرصت 
امیرحس��ین زمانی نی��ا، معاون 
امور بین الملل و بازرگانی وزیر 
نفت روزگذش��ته در کنفرانس 
ملی برج��ام و اقتصاد مقاومتی 
و در پنل تحقق سیاس��ت های 
مقاومت��ی در صنعت  اقتص��اد 
نفت و گاز در فضای پسابرجام 
ک��ه در مرکز مطالع��ات وزارت 
برگ��زار ش��د،  ام��ور خارج��ه 
خبرهای خوش��ی را اعالم کرد. 
وی با اشاره به اینکه بعد از لغو 
با  تحریم ها 25تفاهم نامه نفتی 
شرکت های بین المللی به مبلغ 
85میلی��ارد دالر در حوزه های 
نفتی امضا ش��ده اس��ت، گفت: 
ای��ن  می کنی��م  پیش بین��ی 
تفاهم نامه خردادماه س��ال آتی 

تبدیل به قرارداد شوند. 
وی با بی��ان اینک��ه درمورد 
برج��ام در وزارت نفت و چهار 
زیرمجموع��ه ای��ن وزارتخان��ه 
وجود  س��یاه نمایی  هیچ گون��ه 
ن��دارد، اع��الم کرد: ص��ادرات 
نفت خام بعد از تحریم دوبرابر 
شده اس��ت و بالغ بر 34میلیارد 
دالر در س��ال 95 عوای��د نفت 
و میعان��ات ب��وده اس��ت. البته 
در ماه ه��ای آخر س��ال جاری، 
2میلی��ون و 639هزار بش��که 
نف��ت و میعان��ات گازی صادر 

شده است. 
این مقام مس��ئول با اش��اره 
ب��ه اینکه  م��ا از توت��ال دلخور 
نیس��تیم، اظه��ار ک��رد: توتال 
اع��الم ک��رده منتظ��ر تصمیم 
نهای��ی آمریکا در م��ورد ایران 
اس��ت، در این فضا این شرکت 
را درک می کنیم. این ش��رکت 
قصد س��رمایه گذاری 5میلیارد 
دالری را دارد البته این شرکت 
از یک ماه و نیم گذشته تاکنون 

بیش از 2٠میلیون دالر هزینه 
کرده  و پروپوزال ه��ای خود را 

آماده کرده است. 
وی با اشاره به اینکه مسئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا 
اع��الم کرده اس��ت ک��ه دولت 
جدید آمریکا توافقات برجام را 
رعایت می کند از این رو مشکل 
عمده ای در بخ��ش نفت و گاز 
نخواهی��م داش��ت، تأکید کرد: 
ایران براساس اقتصاد مقاومتی 
به دنبال ارزش افزوده از طریق 
این مذاکرات و مراودات است و 
گروگان هیچ کشوری به شمار 

نمی رود. 
درباره  زمانی نی��ا همچنی��ن 
صادرات گاز به عراق نیز گفت: 
ارزش ص��ادرات گاز ای��ران به 
عراق س��االنه 1.4 میلیارد دالر 

خواهد بود. 

14میلیارد دالر 
سرمایه گذاری برای اصالح 

پاالیشگاه ها
مدیرعامل  کاظم��ی،  عباس 
پخ��ش  و  پاالی��ش  ش��رکت 
در  نی��ز  نفت��ی  فرآورده ه��ای 
ای��ن نشس��ت ب��ا بی��ان اینکه 
تحریم ها، پروژه های سرمایه ای 
وزارت نف��ت را متوق��ف کرد، 
به روزرس��انی  برای  کرد:  اعالم 
پاالیش��گاه های کشور و کاهش 
مص��رف مازوت، ط��رح اصالح 
پاالیش��گاه ها کلید خ��ورد که 
اجرای آن ب��ه 14میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری نی��از دارد ت��ا 

مصرف مازوت در پاالیش��گاه ها 
از 26درصد فعل��ی به 7درصد 

کاهش یابد. 
وی از سرمایه گذاری خارجی 
3میلیارد دالری در پاالیش��گاه 
آب��ادان در دو هفت��ه گذش��ته 
خب��ر داد و گفت: با جذب این 
س��رمایه مص��رف م��ازوت این 
پاالیش��گاه از 4٠ به 2٠درصد 
کاهش خواهد یافت، همچنین 
ف��از 2 این پاالیش��گاه در نیمه 
دوم س��ال آینده افتتاح خواهد 
ش��د تا ای��ن پاالیش��گاه نیز به 
صادرکننده بنزین تبدیل شود، 
این اق��دام از آث��ار برجام بوده 
انرژی  امنیت  تأمین کننده  زیرا 
در کش��ور اس��ت. وی در ای��ن 
نشس��ت همچنی��ن از عملکرد 
صداوس��یما انتقاد کرد و گفت: 
1٠هزار میلیارد تومان س��االنه 
مالی��ات می دهیم ک��ه دوبرابر 
منعکس  صداوس��یما  بودج��ه 
با  نمی ش��ود گویا صداوس��یما 
انتش��ار دس��تاوردهای برج��ام 
 5٠ دارد،  مش��کل  نفت��ی 
کان��ال تلویزیون��ی و 8٠کانال 
رادیوی��ی دارند و فق��ط اخبار 
برزی��ل را پوش��ش می دهن��د. 
ای��ن در حالی اس��ت باید برای 
اطالع رس��انی ش��فاف و مطلع 
ک��ردن مردم از دس��تاوردهای 
دولت تالش کرد اما این اخبار 
به هیچ وجه از طریق صداوسیما 

منعکس نمی شود. 
کرد:  اع��الم  همچنی��ن  وی 
روزانه  متوس��ط  به طور  امسال 

فرآورده های  بش��که  45٠هزار 
نفتی صادر شد و این در حالی 
بود که در س��ه ماهه تابس��تان 
این آمار به طور متوس��ط روزانه 
6٠٠هزار بش��که ب��ود و در دو 
ماهه زمس��تان امسال به روزانه 
35٠ تا 4٠٠هزار بشکه رسید. 
پیش بینی می کنیم سال آینده 
روزانه بیش از 6٠٠هزار بش��که 
فرآورده های نفتی صادر ش��ود 
که به می��زان 35درصد تولید 

پاالیشگاه های کشور است. 

آغاز صادرات گاز به عراق 
از سال 96

در ادامه ای��ن پنل حمیدرضا 
ش��رکت  مدیرعام��ل  عراق��ی، 
مل��ی گاز ای��ران ب��ا اش��اره به 
اینکه برج��ام هزینه های اضافی 
تجهی��زات  واردات  و  ص��ادرات 
ک��رد:  اع��الم  داد،  کاه��ش  را 
متأس��فانه در زمان تحریم ناچار 
بودی��م محصوالت مان را ارزان تر 
اما تجهی��زات مورد  بفروش��یم 
نی��از را گران ت��ر از قیمت ه��ای 
جهانی خری��داری می کردیم اما 
خوش��بختانه این فضا در تحریم 
تغییر یافت و ام��روز دیگر برای 
خریدوفروش حق داللی پرداخت 
نمی کنی��م. وی با بیان اینکه در 
زمان تحری��م هزینه ص��ادرات 
برای کشور باال بود زیرا کشتی ها 
قادر نبودند در بنادر کشور پهلو 
بگیرند، اف��زود: در ماجرای قطع 
گاز ترکمنس��تان به ایران بسیار 
مقتدرانه عمل کردیم، علت نیز 

این بود که به دلیل افزایش تولید 
گاز ق��ادر بودیم از موضع قدرت 
صحبت کنیم به ط��وری که گاز 
ایران قطع شد اما اتفاقی نیفتاد. 
استقالل  که  معتقدم کش��وری 
داشته باش��د، می تواند در مقابل 
باج خواه��ی و زورگویی مقاومت 
کرده و بایس��تد. متأس��فانه در 
س��ال 86 به دلیل ع��دم تولید 
کافی زیاده خواهی این کش��ور را 
پذیرفتیم و قیمت 9برابر ش��د.  
عراقی از ادامه سوآپ  )معاوضه( 
گاز با کشور ترکمنستان خبر داد 
و گف��ت: مذاکرات برای صادرات 
گاز به بصره عراق در سال آینده 
نی��ز ادامه خواهد داش��ت. اوایل 
س��ال آینده نی��روگاه بص��ره از 
ایران گاز وارد می کند پیش بینی 
می کنیم تا سه سال آینده میزان 
ص��ادرات گاز ایران ب��ه بصره به 
25میلیون مترمکعب برسد و در 
کل عراق 5٠میلیون مترمکعب 
از ای��ران گاز وارد کند.  این مقام 
مسئول با تأکید براینکه به کمک 
برجام تولید گاز کش��ور افزایش 
یافت، تصریح کرد: امکان دارد تا 
پایان س��ال جاری تولید ایران از 
قطر پیشی بگیرد،  البته برجام در 
افزایش تولید نفت خام نیز مؤثر 
ب��ود به طوری با افزایش صادرات 
نفت سفید بسیاری از نگرانی ها 
حل شد، برای نمونه این موضوع 
مطرح می ش��ود که اگر صادرات 
نفت خام افزایش نمی یافت،  نرخ 
ارز چ��ه میزان افزایش می یافت. 
همچنی��ن در ای��ن نشس��ت از 
س��وی پرویز سنگین، سرپرست 
اداره کل س��امانه کاال و حمایت 
از س��اخت داخ��ل وزارت نفت 
اعالم ک��رد: ضمیمه های مربوط 
به انتقال فناوری در قراردادهای 
جدید نفتی تهیه ش��ده اس��ت 
که به قراردادها اضافه می ش��ود. 
وی با بیان اینکه طرح س��اخت 
گروه ه��ای ده گان��ه کاالی نفت 
ب��رای بومی س��ازی تجهی��زات 
راهبردی صنعت نفت اجرا شده 
است،  گفت: تاکنون 5٠٠ کاالی 
اصلی و نزدیک به 15هزار کاالی 
ری��ز در قالب ای��ن طرح تعریف 
شده است. همچنین 52قرارداد 
برای بومی س��ازی این تجهیزات 

امضا شده است. 

85 میلیارد دالر تفاهم نامه آماده تبدیل شدن به قرارداد

صنعت نفت در انتظار جهش بزرگ

تزلزل بخش خصوصی با فعالیت شبکه های رانت دولتیافزایش 28 میلیون دالری درآمد نفتی ایران

نیرونفت

توقف کاهش تولید نفت در روسیه
جهان انرژی در 24 ساعت گذشته شاهد تحوالت 
گوناگون��ی مانند توقف روند کاه��ش تولید نفت در 
روس��یه، افزای��ش تولید نف��ت عراق در م��اه فوریه، 
جایگزینی تاکس��ی های برقی به جای تاکس��ی های 
گازس��وز در چین و خروج ش��ل از پروژه ماسه های 
نفت��ی در کانادا بود. به گ��زارش ایرنا، پایگاه خبری 
اویل پرایس آمریکا اعالم کرد که براس��اس اطالعات 
منتش��ر شده توس��ط روسیه، مس��کو همچنان تنها 
یک س��وم آنچه در م��اه نوامب��ر 2٠16 )آذر-دی( با 
س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نف��ت  )اوپک( به 

توافق رسیده بود، از سطح تولید خود می کاهد. 
آمار وزارت انرژی روس��یه که پنجش��نبه گذشته 
منتش��ر ش��د، نش��ان می دهد میانگین تولید نفت 
این کش��ور در ماه فوری��ه 2٠17 )بهمن-اس��فند( 
11میلیون و 11٠ هزار بش��که در روز بوده است که 
فقط 1٠٠ هزار بش��که در روز کمتر از سطحی است 

که این کشور کاهش تولید را از آن شروع کرد. 
 روس��یه براس��اس توافق ده��م دس��امبر 2٠16 
)2٠ آذر( با اوپک متعهد ش��ده بود از ابتدای ژانویه 
امسال  )12 دی ماه( به مدت شش ماه روزانه به طور 
متوسط 3٠٠هزار بشکه از تولید خود را کاهش دهد. 
این کشور در ماه ژانویه 2٠17 )دی-بهمن( 117 

هزار بشکه در روز از تولید خود کاهش داده بود. 
همچنین پای��گاه خبری اویل پرایس آمریکا اعالم 
ک��رد با وجود تعهد کاهش تولید اوپک که عراق نیز 
متعهد به اجرای آن اس��ت، صادرات نفت این کشور 
در م��اه فوریه ب��ا یک درصد افزایش نس��بت به ماه 
ژانویه به 3 میلیون و 85٠ هزار بشکه در روز رسید. 
سازمان کش��ورهای صادرکننده نفت  )اوپک( در 
تاری��خ 3٠ نوامب��ر  )1٠ آذر( موافقت کرد از ابتدای 
ماه ژانویه به مدت ش��ش ماه تولی��د خود را به طور 
میانگی��ن روزانه یک میلیون و 2٠٠ هزار بش��که در 
روز کاهش دهد. براساس این گزارش،  پایگاه خبری 
اویل پرایس آمریکا نیز اعالم کرد شرکت های بزرگ 
نفت��ی جهان درآمد کمتری برای س��ه ماهه چهارم 
س��ال 2٠16 ثب��ت کرده اند، اما بس��یاری از آنها به 
آینده خوش��بین هستند. سقوط قیمت های نفت در 
سال 2٠14 ش��رکت های بزرگ نفتی جهان را وادار 
به کاهش هزینه با اجرای سیاست هایی چون تعدیل 
نیروی کار، ب��ه تعویق انداخت��ن پروژه ها و افزایش 
کارایی کرد. این اقدام ها کمک کرد تا نقطه سر به سر 
هزینه و درآم��د را کاهش دهند. نتیجه این اقدام ها 
می تواند چش��م انداز مثبتی برای کاهش هزینه های 
تولید برای نخس��تین بار در چند س��ال اخیر باشد. 
اما این کاهش هزینه برای نفت ش��یل اتفاق افتاده و 
بسیاری از غول های نفتی بخش بزرگی از نفت خود 
را از پروژه های بلندمدت تر آب های عمیق به دس��ت 
می آورند. براس��اس تحقیقات جدید، بسیاری از این 
شرکت ها هنوز برای اس��تخراج یک بشکه نفت، 66 
درص��د بیش از س��ال 2٠11 هزینه صرف می کنند. 
همچنین شبکه خبری سی.ان.بی. سی آمریکا اعالم 
کرد درحالی که بازار نفت چند س��ال آشفته را پشت 
سر گذاشته اس��ت، »کلودیا دیسکالزی« مدیرعامل 
ش��رکت  »انی« ایتالیا معتقد است قیمت های نفت 
افزایش می یابد، اما باید س��ال  گذار 2٠17 را پشت 
س��ر بگذارد. براس��اس برنامه راهبردی 2٠17-2٠ 
ش��رکت انی قیمت های نفت در چند س��ال آینده، 
افزایش مالیم��ی را تجربه خواهند کرد و در س��ال 

2٠2٠ به 7٠ دالر در هر بشکه می رسند.
 

عالقه مندی شرکت های خارجی 
برای تعامل با شرکت ملی نفت کش

مدیر بیمه های شرکت ملی نفت کش با بیان اینکه 
در زمان تحریم طرف های تجاری جرات نمی کردند 
با ای��ران تلفنی صحبت کنند، گف��ت: بعد از برجام 
بیش از صدها شرکت خارجی تمایل و آمادگی خود 
را برای تعامل با شرکت ملی نفت کش اعالم کردند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، فرهب��د در کنفران��س علمی 
پژوهش��ی برج��ام و اقتصاد مقاومتی ب��ا بیان اینکه 
ش��رکت ملی نفت کش به عن��وان یکی از بزرگ ترین 
ش��رکت های حمل ونقل مواد نفتی فعالیت می کند، 
اظهار کرد: این ش��رکت با بیش از 6٠ س��ال سابقه 
یکی از نخس��تین ش��رکت هایی بود که مورد تحریم 
قرار گرفت. وی با اشاره به روند تحریم ها علیه ایران، 
گفت: نخس��تین تحریم اول ج��والی 2٠1٠ اعمال 
ش��د و پس از آن تحریم های مختلفی در تاریخ های 
متفاوت��ی از جمله 27 اکتب��ر 2٠1٠ که محدودیت 
انتقال و بیمه صورت گرفت. 15 اکتبر 2٠12 اس��م 
شرکت ملی نفت کش در لیست تحریم  اتحادیه اروپا 
ق��رار گرفت. دوم ژانویه 2٠13 تحریم س��نگین تری 
بر ارائه کاال و خدمات اعمال ش��د، 15 ژانویه 2٠13 
و ... از جمله تحریم هایی بود که علیه ش��رکت ملی 
نفت کش اعمال ش��د. مدیر بیمه های ش��رکت ملی 
نفت کش با اش��اره به نهایی شدن برجام، اظهار کرد: 
نقش ش��رکت ملی نفت کش در اقتصاد مقاومتی به 
وض��وح دیده می ش��ود و این ش��رکت در زمان های 
مختل��ف چه در زمان جنگ و چ��ه در زمان تحریم 
بازوی اقتصادی کش��ور بود. در زمان تحریم ها برای 
صادرات نفت کشتی نداشتیم و مجبور بودیم نفت را 

با قیمت پایین تر بفروشیم.
 فرهبد در مورد نتایج برجام برای عملکرد شرکت 
ملی نفت کش، ادامه داد: زمانی بود که طرف تجاری 
ج��رات نمی کرد تلفنی با ما صحبت کند اما با توجه 
به اینکه اجرایی ش��دن برجام مصادف شد با مراسم 
6٠ س��الگی ش��رکت ملی نفت کش بی��ش از صدها 
ش��رکت خارجی آمادگی خود را برای تعامل با این 

شرکت  اعالم کردند.
 وی ادام��ه داد: رفع موانع بیمه ناوگان، بازگش��ت 
ناوگان ش��رکت ب��ه بازارهای اروپای��ی، اخذ کالس 
بین الملل��ی  انجم��ن  از  بین الملل��ی  رتبه بن��دی  و 
س��ازمان های رده بندی، اس��تفاده از پرچم مناسب 
و تس��هیل در تردد ناوگان در س��طح بین الملل و ... 
از جمله دستاوردهای پس��ابرجام برای شرکت ملی 

نفت کش است. 
 

وزیر نیرو: 
برجام توانایی صدور تجهیزات 
صنعت آب و برق را فراهم کرد

وزیر نی��رو گفت: توانایی صدور کاال و تجهیزات 
و تکنول��وژی باعث ایجاد ی��ک اقتصاد رقابت پذیر 
می ش��ود و اگر برجام نبود شاید امیدی به حرکت 

به سمت این هدف هم نبود. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت نیرو 
)پ��اون(، حمی��د چی��ت چی��ان، وزیر نی��رو در 
کنفران��س مل��ی » اقتصاد مقاومت��ی و برجام« با 
اش��اره به تکیه بر توانمندی داخلی در س��ال های 
پ��س از جنگ تحمیلی ت��ا امروز گف��ت: پس از 
جنگ تحمیلی برنامه ریزی هوش��مندانه ای برای 
خودکفای��ی صنایع مختلف از جمله صنعت آب و 
برق انجام ش��د و این امر باعث شد عمده نیازهای 
 کش��ور با تکیه بر توانمندی داخلی تأمین ش��ود. 
وی اف��زود: بحث درونزایی یکی از اصول اساس��ی 
اقتصاد مقاومتی اس��ت، اما باید توجه داش��ت که 
تحقق این اصل ب��دون کاهش هزینه ها و افزایش 
بهره وری در مصرف انرژی امکان پذیر نخواهد شد.

وی تصری��ح ک��رد: کاهش هزینه ه��ا و افزایش 
به��ره وری تنها با اس��تفاده از تجربی��ات و دانش 
اس��ت،  امکان پذی��ر  صنع��ت  در  جهان��ی  روز 
بنابرای��ن م��ا راه��ی ج��ز توس��عه و گس��ترش 
 تعام��الت جهان��ی برای تحق��ق این ام��ر نداریم. 
چیت چیان تأکید کرد: مجهز شدن به دانش ساخت 
توربین ه��ای کالسF که باع��ث افزایش راندمان 
نیروگاه ها تا سطح 58 درصد می شود، زمانی قابل 
 تحقق اس��ت که این تعامالت را گس��ترش دهیم. 
برج��ام  خوش��بختانه  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
ارتق��ای  و  فن��اوری  انتق��ال  ام��کان و فرص��ت 
 به��ره وری در کش��ور را فراه��م ک��رده اس��ت. 
وی ادام��ه داد: م��ا هم اکن��ون در صنع��ت آب 
و ب��رق ظرفی��ت تولی��د تجهی��زات در س��طح 
باالی��ی داریم، ام��ا اگر نتوانیم زمین��ه صدور این 
توانای��ی را به س��ایر کش��ورها فراه��م کنیم و از 
طریق آن برای کش��ور ارز آوری داش��ته باش��یم، 
 بخ��ش زی��ادی از ای��ن توانای��ی ه��در م��ی رود. 
وزیر نی��رو گفت: توانایی ص��دور کاال و تجهیزات 
و تکنول��وژی باعث ایجاد ی��ک اقتصاد رقابت پذیر 
می ش��ود و اگ��ر برج��ام نب��ود ش��اید امی��دی 
 ب��ه حرک��ت به س��مت ای��ن ه��دف ه��م نبود. 
چیت چیان با اش��اره به لزوم جذب سرمایه گذاری 
در اج��رای طرح ه��ای آب و فاض��الب تصری��ح 
ک��رد: در ح��ال حاض��ر ح��دود 42 درص��د از 
ش��هرهای کش��ور ب��ه سیس��تم فاض��الب مجهز 
هس��تند و برای رس��اندن این عدد به 1٠٠درصد 
نیازمند میلیاردها دالر س��رمایه گذاری هس��تیم 
 ک��ه زمینه داخل��ی آن فع��ال امکانپذیر نیس��ت. 
وی ادامه داد: تنها برای ساماندهی طرح های آب و 
فاضالب خوزستان نیازمند1٠هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری هس��تیم که تنها با جذب فاینانس 
 یا سرمایه گذاری خارجی امکان اجرای آنها است. 
وی در پای��ان گفت: چیدن میوه برجام در صنعت 
آب و برق نیازمند س��امان دهی اقتصاد آب و برق، 
شفافیت در صدور تضامین مالی و ماده 12 قانون 

رفع موانع تولید است.
 

عیسی کالنتری به ایلنا خبر داد 
 دریاچه ارومیه

در سال 14۰۳ زنده می شود
دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت که در سال 
14٠3 دریاچ��ه ب��ه تراز اکولوژیک قبل از خش��ک 
شدن در ارتفاع 1274.1 از سطح دریا و 15 میلیارد 
مترمکعب حجم آب برمی گردد. عیسی کالنتری در 
گفت وگو با  ایلنا، درباره س��طح باال آمدگی دریاچه 
ارومیه اظهار داش��ت: در سال جاری میزان بارش ها 
در حوضه ارومیه 3٠درصد از س��ال گذش��ته کمتر 
اس��ت اما سطح دریاچه نسبت به سال گذشته پنج 

سانتیمتر باالتر آمده است. 
وی درب��اره برخی اظهارنظره��ا در زمینه عدم 
ام��کان نجات دریاچه تصریح کرد: طی 19 س��ال 
گذش��ته به طور متوسط س��طح آب دریاچه 14٠ 
سانتیمتر پایین آمده است اما در دو سال گذشته 
نه تنها پایین نرفته، بلکه تا شهریورماه سال جاری 
)پایان س��ال آبی( حدود 3٠ س��انتیمتر هم باالتر 
آمده اس��ت. اگر اقدام��ات مربوط ب��ه احیا انجام 
نمی شد تاکنون دریاچه خشک شده بود. کالنتری 
درباره چاه های غیر مجاز اطراف دریاچه نیز گفت: 
چاه های غیر مجاز ارتباطی به بستر دریاچه ندارند 
و طب��ق بررس��ی های س��ازمان بین المللی انرژی 
اتمی و دانشگاه شریف غیر  از حدود 25کیلومتر از 
اطراف دریاچه از کل 9٠٠ کیلومتر اطراف دریاچه 
هیچ چاه غیر مجازی وجود ندارد، لذا تصور اینکه 
آب دریاچه از زیر بستر خارج می شود، غلط است. 
وی تصری��ح کرد: غی��ر  از 25 کیلومتر در اطراف 
دریاچه در منطقه عجب شیر و رودشیر و چاه های 
غیر مجازی که در حاشیه رودخانه ها وجود داشته 
و از دریاچ��ه برداش��ت می کنند، چ��اه غیر مجاز 
دیگ��ری وجود ندارد ضمن اینک��ه این چاه ها نیز 
آنقدر ذخایرشان کم اس��ت که از آب شور اشباع 
ش��ده و فقط 1٠٠ میلیون مت��ر مکعب از آنها پر 
می شوند، لذا این تصورات از نظر علمی غلط است. 
دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: در کل 
در مسیر رودخانه های دریاچه 82 هزار چاه وجود 
دارد ک��ه از این تع��داد نزدیک ب��ه 35 هزار چاه 
بدون مجوزند که البته برداشت شان کم است، در 
حاش��یه دریاچه نیز 8 هزار چ��اه غیر مجاز وجود 

دارد که حدود 19٠٠ چاه مسدود شده است. 
وی درب��اره  هم��کاری با کش��ورهای خارجی 
نیز بیان ک��رد: ژاپنی ها فق��ط مطالعات تدریجی 
داش��ته اند، تمام مطالعات توس��ط 7٠ کارشناس 
اروپای��ی و آمریکای��ی و 6٠٠ متخصص از داخل 

کشور در حال انجام است. 

یکشنبه
15 اسفند 1395

شماره 739

سرپرست مدیریت کل اوپک و روابط 
با مجامع انرژی، از افزایش 28 میلیون 
دالری درآم��د ارزی کش��ور از مح��ل 
ص��ادرات نف��ت خ��ام در دوران بعد از 

برجام در هر روز خبر داد. 
به گ��زارش »فرص��ت ام��روز« بهروز 
بیک علی��زاده روز گذش��ته در کنفرانس 
ملی برج��ام و اقتصاد مقاومت��ی، با بیان 
اینکه برجام تولید نف��ت ایران را افزایش 
داد، اع��الم کرد: عوامل و دالیل متعددی 
در کاهش یکباره قیمت نفت موثر بود که 
مهم ترین آن عرضه نفت بیش از نیاز بازار 
بود. ایران به دلیل تحریم ها میزان تولید 
نفت خ��ود را کاهش داد اما بعد از برجام 
توانس��ت صادرات خود را ب��ه بیش از 2 

میلیون بشکه در ژانویه برساند. 
وی با بی��ان اینکه قیم��ت نفت خام 
از اواس��ط س��ال 2٠14 از باالی 11٠ 
دالر بش��که تنزل پیدا ک��رد و در اوایل 
س��ال 2٠16 به کمتر از 4٠ دالر رسید، 
تاکی��د کرد: در زمان تحریم تولید نفت 
ای��ران با یک میلی��ون کاهش به روزانه 
2 میلیون و 7٠٠ هزار بش��که رسید، در 
حالی که تولید عراق از 3میلیون بشکه 
به 3میلیون و 6٠٠ هزار بش��که و تولید 
عربس��تان به ب��االی 9 میلیون و 7٠٠ 
هزار بش��که رس��یده بود. این وضعیت 
در س��ال 2٠15 همچنان ادامه داش��ت 
و در حال��ی که تولید م��ا همچنان بین 
2میلی��ون و 7٠٠ ت��ا 2میلیون و 8٠٠ 
هزار بش��که بود، تولید عراق به بیش از 

4میلیون بشکه رسید و عربستان رکورد 
1٠ میلیون بشکه را شکست. 

سرپرست مدیریت کل اوپک و روابط 
با مجامع انرژی با بیان اینکه عربس��تان 
برای خارج کردن ش��یل  اوی��ل از بازار، 
تولید خود را افزای��ش داد، تاکید کرد:  
ب��ه دلیل کاه��ش قیمت نف��ت، بدهی 
عربس��تان افزایش یافت، این در حالی 
بود ک��ه خریده��ای نظامی ب��ار مالی 

سنگینی برای عربستان داشت. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه کش��ورهای 
صادرکننده تصمیم گرفتند تولیدش��ان 
را کاه��ش دهند، اف��زود: اعضای اوپک 
در اج��الس 17٠ اوپ��ک، به این نتیجه 
رس��یدند که تولید اوپ��ک باید حداکثر 
33 میلیون بشکه باشد. ایران اعالم کرد 
که 3میلیون و 975 هزار بش��که تولید 
خواهد ک��رد. در نهای��ت اجالس 171 
اوپک برگزار ش��د و قرار شد کشورهای 
اوپک بخش��ی از تولید خ��ود را کاهش 
دهند، اما ایران اجازه داشت تولید خود 
را 9٠ هزار بش��که در روز افزایش دهد. 
کش��ورهای غیراوپک هم توافق کردند 
تولید خود را 6٠٠ هزار بش��که در روز 
کاهش دهند. بیک علیزاده با بیان اینکه 
در ح��ال حاضر 85 درصد ب��ه تعهدات 
عمل شده، گفت: ما توانستیم صادرات 
خود را در ژانویه ب��ه بیش از2 میلیون 
بش��که در روز برس��انیم که با افزایش 
قیمت ه��ا روزی 28 میلی��ون دالر ب��ه 

درآمد نفتی ایران اضافه شد.  

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های  رئیس 
نفت، گاز و پتروش��یمی گفت ک��ه در دوران 
بعد از تحریم ها، گروه ها و ش��رکت هایی با نام 
بخش خصوصی اما در قالب ش��بکه های مزین 
به رانت دولتی متولد ش��دند ت��ا اندک آبروی 
بخش خصوص��ی در ن��زد بدن��ه وزارت نف��ت 
متزلزل شود. به گزارش »فرصت امروز« فرزان 
گلچین روز گذشته در کنفرانس ملی برجام و 
اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه برجام متعلق به 
جناح راس��ت یا چپ نیست و متعلق به مردم 
ای��ران و محصول دولت یازدهم اس��ت، تأکید 
کرد: اتحادیه صادرکنن��ده فرآورده های نفتی 
از برجام و آث��ار آن حمایت می کند، زیرا این 
اتفاق در اقتصاد و کس��ب ع��زت ملی اثرگذار 
بوده اس��ت. وی با بیان اینکه بخش خصوصی 
نحیف با تحریم ها و مشکالت متعددی مواجه 
ش��د،  اعالم کرد: این بخ��ش می داند باید در 
دوران تحری��م با وجود تمامی مش��کالت به 
اهداف عالی اقتصاد ملی دست یابد و با وجود 
تمامی کاس��تی ها تالش خود را داشته باشد. 
رئی��س اتحادیه صادرکنن��دگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروش��یمی با بیان اینکه همزمان 
با فعالیت بخش خصوصی تش��کل های کالن 
مالی وارد بازار ش��دند و مالکیت پاالیشگاه ها 
و پتروش��یمی ها را بر عه��ده گرفتند،  گفت: 
متأس��فانه هیچ راهکاری ب��رای جلوگیری از 
انحصار ایجاد ش��ده توس��ط این بخش وجود 
ن��دارد، به همی��ن دلی��ل بخش خصوصی با 
مشکالت متعددی دست و پنجه نرم کرد. در 
کنار این مسائل این بخش با مسائلی همچون 
حمل و نق��ل، بیمه، فاینانس نیز مواجه ش��د. 

گلچی��ن با بیان اینکه بس��یاری از درآمدهای 
واحده��ای نوپا در دوران تحریم بلوکه ش��د، 
گفت: س��رمایه واحدهایی در زمان تحریم در 
صرافی ه��ا ماند و هرگز به دس��ت صاحبانش 
نرس��ید. همکاران من برای تهیه م��واد اولیه 
ساخت ش��ده در خارج با پرداخت هزینه های 
هف��ت براب��ری مواجه ش��دند، همچنین نرخ 
ریسک کار به 7 دهم رسیده بود. وی با اشاره 
به برخی تصمیمات نابخردانه بخش دولتی در 
دوران تحریم، افزود: کاهش عزت تجاری من 
در این دوران ما را بسیار اذیت کرد و تعامالت 
ما به ص��ورت جاده یکطرفه ب��ود، همچنین 
فرصت های طالیی س��رمایه گذاری از دس��ت 
می رف��ت. گلچین همچنین گف��ت: در دوران 
بعد از تحریم ها، گروه ها و ش��رکت هایی با نام 
بخش خصوصی اما در قالب ش��بکه های مزین 
به رانت دولتی متولد ش��دند ت��ا اندک آبروی 
بخش خصوص��ی در ن��زد بدن��ه وزارت نف��ت 
متزلزل ش��ود. ما به منتق��دان محض برجام 
می گوییم که باید از آن حمایت کنیم. رئیس 
اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروش��یمی با بیان اینکه موفقیت های 
م��ا در بخش باالدس��ت وزارت نفت در دوران 
تحریم قابل تش��کر کرد، اعالم کرد:  س��رعت 
تأثیرگ��ذاری برج��ام در بدنه میان دس��تی و 
پایان دس��تی نفت نیز قابل مش��هود اس��ت و 
مجموعه بخش خصوصی نیز از این فرصت ها 
استفاده کرده و برنامه ریزی انجام داده است که 
می توان به حضور در نمایشگاه های بین المللی، 
اجرا و مدیریت همایش های مختلف و امضای 

تفاهم نامه های مختلف اشاره کرد.



مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف: 
قالی باف ها جذب شغل های کاذب 

شده اند

به دلی��ل عدم توجه به صنعت فرش دس��تباف و 
نب��ود امنیت ش��غلی بافندگان تع��داد قالی بافان در 
س��ال های اخیر کاهش پی��دا ک��رده و اکثرا جذب 

شغل های کاذب شده اند.
 مدیرعام��ل اتحادیه تعاونی های فرش دس��تباف 
با بیان این مطلب، بهره من��دی قالی بافان از مزایای 
بیم��ه را در آتیه و امنیت ش��غلی آنه��ا مؤثر خواند 
و گف��ت: یک��ی از مش��کالت قالی بافان نب��ود بیمه 
تامین اجتماع��ی و اس��تفاده از مزای��ای بیمه درمان 
اس��ت درحالی که بیم��ه در امنیت ش��غلی، آینده و 
انگیزه آنها برای ادامه کار مؤثر اس��ت، ولی متأسفانه 
همت کافی برای پوشش بیمه قالی بافان وجود ندارد. 
به گزارش ایسنا عبداهلل بهرامی گفت: در سال های 
گذشته به دلیل عدم  توجه به صنعت فرش دستباف 
و موض��وع بیمه بافندگان تعداد قالی بافان به ش��دت 
کاهش یافته و به زیر یک میلیون نفر رس��یده است 
در صورتی که اگر در قوانین و بودجه های کش��وری 
نگاه و اهمیت ویژه ای به این بخش قائل شوند، دیگر 
قالی بافان ناچار به ترک این هنر - صنعت نش��ده و 

جذب شغل های کاذب نمی شوند. 
او با اشاره به بند »ب« سیاست های کلی اصل ۴۴ 
خاطرنش��ان کرد: در این بند بر تقویت بخش تعاون 
و اولویت واگذاری ها به تش��کل های تعاونی صراحتا 
تأکید شده است، ولی متأسفانه حسن نیتی که باید 

برای تحول در این بخش باشد، دیده نمی شود. 
بهرام��ی اف��زود: عامل دیگ��ر عقب ماندگی بخش 
تعاون زیرس��اخت های ضعیف این بخش اس��ت و از 
تش��کیل و بنیه تعاونی  تا آم��وزش اعضا، بازاریابی و 
برنامه ری��زی زیرس��اخت ها هیچ ی��ک اصولی نبوده 
است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف 
در پایان با تأکید بر ضرورت اتحادیه محوری و تقویت 
تشکل های تعاونی گفت: برای آنکه برنامه ریزی مؤثر 
و هدفمند در تعاونی ها داشته باشیم و جایگاه تعاونی 
را ارتقا دهیم، باید توانمندسازی بنگاه های تعاونی و 

اتحادیه محوری در اولویت برنامه ها قرار بگیرد. 

سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه ای به 
مؤسسه حسابرسی خود، با درخواست فعاالن 
اقتص��ادی در ح��وزه ح��ق تامین اجتماعی 
موافقت و دستورالعمل سه  بندی را ابالغ کرده 
است. به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون 
ص��ادرات ای��ران، موض��وع تامین اجتماعی 
یکی از خواس��ته های ده گان��ه اتاق بازرگانی 
تهران از مع��اون اول رئیس جمهور بوده که 
پیرو مش��کالت عدیده در ای��ن حوزه مورد 
درخواس��ت قرار گرفته است. تا پیش از این 
برخوردهای س��لیقه ای در اعمال حق بیمه 
تامین اجتماعی به نحوی بود که بسیاری از 
واحدهای تولیدی، با مطالباتی که س��ازمان 
تامین اجتماعی از آنها داش��ت، چندین برابر 
ارزش واقع��ی خ��ود را باید باب��ت جریمه و 
پرداخت وجوه مورد درخواست این سازمان 
پرداخ��ت می کردن��د. در این می��ان به رغم 
برگزاری جلس��ات متعدد و حضور وزیر کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی در اتاق بازرگانی ایران 
و وعده برطرف کردن این مش��کالت، حال 
بعد از گذشت یازده ماه از سال 95، سازمان 
تامین اجتماعی در بخش��نامه ای، نسبت به 
اجرای مفاد بخش��نامه شماره 11/3 و 1۴/9 

جدید درآمد اقدام کرده است. 
این در حالی است که ولی اهلل افخمی راد، 
معاون س��ازمان تامین اجتماعی نیز چندی 
پی��ش از ابالغ بس��ته جدی��د حمایتی این 
سازمان برای پش��تیبانی از تولید خبر داده 
بود. ب��ر این اس��اس امید می رود س��ازمان 
تامین اجتماعی هر چه سریع تر نسبت به ابالغ 
این بخشنامه به شعب خود و تعیین تکلیف 
نهایی تولیدکنندگان اقدام به عمل آورد. در 
بند اول این بخش��نامه آمده اس��ت: به رغم 
تفکیک اقالم مش��مول و غیرمشمول کسر 

حق بیمه در پیوس��ت بخشنامه 1/3 جدید 
درآمد مش��اهده می ش��ود بازرس��ان دفاتر 
قانون��ی به هنگام بازرس��ی دفاتر اش��خاص 
حقوقی به رغم ارائه مدارک و مس��تندات از 
سوی کارفرما، اس��نادی را که صرفاً خردی 
قطعات  )بدون ایج��اد ارزش افزوده خدمت 
و انجام کار اضافه می باشد(، خرید خارجی، 
خرید لوازم، مصالح، تجهی��زات و ابزار آالت، 
خرید تابلو برق، خرید ماش��ین آالت، خرید 
نرم افزار، پکیج ن��رخ افزار آماده، پرداخت در 
وجه رس��توران، خرید و اجاره پهنای باند را 
مش��مول کس��ر حق بیمه تلقی کرده و این 
موضوع مشکالتی را در فرآیند، مطالبات حق 

بیمه ایجاد می کند.
 لذا موک��دا تأکید می نماید بازرس��ان به 
هنگام بازرسی دفاتر قانونی می بایست ضمن 
اخ��ذ مدارک کامل، این گون��ه اقالم را جزو 
اقالم غیر مش��مول تلقی نموده و در گزارش 
بازرسی در ردیف غیرشمول درج نمایند. بند 
دیگر که در خصوص خرید و نصب است ذکر 
شده: در سرفصل ماشین آالت چنانچه خرید 
و نص��ب به صورت مجزا در س��ند هزینه یا 
قرارداد منعقده منفک گردیده باشد حسب 
مورد منحصرا هزینه نصب مش��مول ستون 
۲-5 کاربرگ ش��ماره دو و خرید در ستون 
غیر مشمول طبقه بندی می گردد. و در نهایت 
در بند س��وم آم��ده: در م��واردی که خرید 
قطعات همراه با کار اضافی در محل کارگاه 
ثاب��ت انجام گرفته و کارگاه جزو کارگاه های 
تولیدی، صنعتی و خدمات فنی مهندس��ی 
ثابت باش��د، ای��ن گونه قراردادها مش��مول 
اعمال ضریب حق بیمه نبوده و می بایس��ت 
طبق بخشنامه شماره 1۴/9جدید درآمد در 

مورد آنها عمل نمود. 

3 تولید، تجارت، خدمات

معاون وزی��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت ضمن اع��الم تحقق 
رق��م ۴.5 میلیارد دالر صادرات 
صنایع معدنی در 10 ماهه 95 
گف��ت: انتظار م��ی رود تا پایان 
امسال در مجموع در این بخش 
به صادرات 5.5 میلیارد دالری 

دست یابیم. 
جعفر س��رقینی با اعالم این 
خبر ب��ه ایرن��ا گف��ت: صنایع 
معدنی طیف وسیعی از کاالها 
)فوالد، سیمان، شیشه، کاشی 
و س��رامیک، مس، آلومینیوم و. 
. .( را در برمی گیرد که اغلب در 
صنعت ساختمان کاربرد دارد و 
با توجه به کیفیت مناس��ب در 
امر ص��ادرات موفقیت خوبی به 

دست آمده است. 
ص��ادرات  ارزش  گف��ت:  او 
صنایع معدنی در س��ال 1390 
برابر ب��ا ۴.3 میلیارد دالر بود و 
با توجه به رقم پیش بینی شده 
برای امس��ال، رشد خوبی را در 
این بخش کسب خواهیم کرد. 

س��رقینی اضافه کرد: ارزش 
در  معدن��ی  م��واد  ص��ادرات 
10ماهه امسال به 900میلیون 
دالر رس��یدکه در مقایس��ه با 
مدت مش��ابه س��ال 9۴ رش��د 
50درص��دی را ثب��ت ک��رد و 
برآورد می ش��ود تا پایان س��ال 

95، ارزش صدور این بخش به 
1.1 میلیارد دالر خواهد رسید. 
معاون ام��ور معادن و صنایع 
معدنی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گف��ت: آمارهای قطعی 
نیمه نخس��ت امس��ال نش��ان 
می دهد 173میلی��ون تن انواع 
مواد معدنی استخراج شد و در 
مقایسه با مدت مشابه سال 9۴ 
که 156میلیون تن بود، افزایش 

11درصدی را ثبت کرد. 
او افزود: عالوه بر این، میزان 
تولید سنگ آهن در شش ماهه 
95 به ۲7میلیون تن رسیدکه 

در مقایس��ه با دوره مش��ابه در 
س��ال گذش��ته ۴8درصد رشد 
میزان  نشان می دهد. سرقینی 
استخراج س��نگ مس در نیمه 
نخست امس��ال را 3۲ میلیون 
ت��ن اعالم کرد و گفت: عملکرد 
ش��ش ماهه 95 نسبت به مدت 
مشابه پارسال رشد ۲۴درصدی 
را ثب��ت کرد. به گفت��ه وی، در 
ش��ش ماهه امس��ال از مجموع 
59هزار تن مس کاتد و مفتول 
عرضه ش��ده در بورس کاال ۴9 
هزار تن فروخته ش��د و انتظار 
می رود با مدیریتی که از س��ال 

آین��ده توس��ط وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت بر این بخش 
اعمال خواهد شد، مشکل عرضه 

داخلی این فلز برطرف شود. 
معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت گفت: خام فروشی مواد 
معدنی از گذشته دور در کشور 
مرسوم بود و در واقع خام فروشی 
در مع��دن کاری نهادینه ش��ده 
بود، ام��ا دولت یازدهم با اجرای 
به ج��ای  اصول��ی  سیاس��ت 
اعمال  ممنوعی��ت، محدودیت 
کرد و شرایط را سامان بخشید. 
سرقینی پیش��تر اعالم کرده 

ب��ود که آمارها نش��ان می دهد 
 138۴  -  9۲ س��ال های  در 
در مجم��وع 1۲0میلی��ون تن 
سنگ آهن در کش��ور به ارزش 
5میلی��ارد دالر صادر ش��د در 
حال��ی ک��ه در دوره مزب��ور به 
می��زان 30میلی��ارد دالر فوالد 

وارد کشور شده است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، در حال 
حاضر 68 ن��وع ماده معدنی در 
کشور کشف ش��ده که این امر 
س��بب ش��ده از نظر تنوع مواد 
معدنی، جمهوری اس��المی در 
دنیا در جایگاه دهم جای گیرد  
و با شناسایی حدود 60میلیارد 
تن ذخیره معدنی نیز رتبه 15 

جهانی را از آن خود سازیم. 
براس��اس گ��زارش مجم��ع 
توس��عه  س��ازمان  عموم��ی 
ونوس��ازی مع��ادن و صنای��ع 
)ایمی��دور( که  ای��ران  معدنی 
امس��ال منتش��ر شد،  مهرماه 
میزان سرمایه گذاری مورد نیاز 
بخش مع��دن و صنایع معدنی 
51 میلیارد دالر است که از این 
رقم 30 میلی��ارد دالر در قالب 
طرح جامع ف��والد، 11میلیارد 
دالر طرح های توس��عه زنجیره 
آلومینی��وم و س��ایر پروژه های 
توس��عه 10میلی��ارد دالر ثبت 

شده است.

وزیر صنعت، معدن وتجارت 
گفت که ظرفیت تولید سیمان 
کش��ور ب��ا راه ان��دازی کارخانه 
 8۲.5 ب��ه  مارگ��ون  س��یمان 
میلیون تن در س��ال می رسد. 
به گ��زارش ایس��نا، نعمت زاده 
ف��از دوم  افتت��اح  در مراس��م 
کارخانه سیمان مارگون افزود: 
همسایگان ما طی دو سال اخیر 
ب��ا ناامنی مواجه بودند و نیز در 

کش��ور با رکود س��اخت وساز 
مواج��ه بودیم که ای��ن عوامل 
موجب ش��د تولید سیمان طی 
این مدت کمتر از ظرفیت باشد. 
او گف��ت: پیش بینی می ش��ود 
امس��ال 60میلیون ت��ن تولید 
سیمان در کشور داشته باشیم 
که این میزان نس��بت به سال 
قب��ل ۴درصد کاه��ش خواهد 

داشت. 

 نعمت زاده افزود: سیمان یکی 
از اقالم مهم برای ساخت و ساز و 
توسعه کشور و از اقالم صادراتی 
اس��ت ک��ه امیدواری��م بتوانیم 
صادرات خود را افزایش دهیم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه س��یمان 
کش��ور از لح��اظ کیفیت جزو 
خاطرنش��ان  بهترین هاس���ت، 
ک��رد: ط��ی 10ماهه امس��ال 
11.5میلیون تن سیمان صادر 

کرده ایم که پیش بینی می شود 
تا پایان امس��ال ای��ن میزان به 
15میلیون ت��ن افزایش یابد. با 
کارخانه سیمان  از  بهره برداری 
خراس��ان جنوب��ی در آینده ای 
نزدیک تولید سیمان کشور به 
83.5میلیون تن خواهد رسید. 
به گزارش ایسنا، با بهره برداری 
از کارخانه س��یمان مارگون در 
اس��تان کهگیلویه و بویراحمد 

ب��رای 150نف��ر اش��تغال زایی 
ایجاد شده اس��ت. این کارخانه 
ب��ا ظرفیت تولی��د یک میلیون 
تن در س��ال و با 3۲00میلیارد 
ری��ال س��رمایه گذاری توس��ط 
ایجاد  لبنانی،  یک سرمایه گذار 
و راه ان��دازی ش��د. ای��ن واحد 
تولیدی سیمان در فاز دوم خود 
3300ت��ن کلینکر )ماده اصلی 

سیمان( تولید می کند.

صادراتصنایعمعدنیامسالرکوردمیزند

خبر خوش تامین اجتماعی برای تولیدکنندگان

تمهیدات جدید در کسر حق بیمه

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد 

افزایش ظرفیت تولید سیمان کشور به 82میلیون و 500هزار تن

 دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار 
کشور خبر داد 

عرضه تخم مرغ ۶00 تومانی صحت 
ندارد

ف��رزاد طالکش، دبی��رکل کانون سراس��ری مرغ 
تخم گذار کش��ور در گفت وگو با ایلن��ا، قیمت 600 
تومان��ی تخم مرغ را رد ک��رد و در رابطه با وضعیت 
قیم��ت تخم مرغ در بازار گف��ت: میانگین قیمت هر 
کیلوگ��رم تخم مرغ درب مرغ��داری حداکثر 5 هزار 
تومان اس��ت یعنی هر دانه تخم مرغ به قیمت 330 
توم��ان درب مرغ��داری عرضه می ش��ود و افزایش 

قیمت 600 تومانی صحت ندارد. 
دبی��رکل کانون سراس��ری مرغ تخم گذار کش��ور  
افزود: این محص��ول در نهایت تا در مغازه به قیمت 
۴50 عرضه می ش��ود که این قیم��ت هم مربوط به 

نقاط شمال شهر تهران است.
 ممکن است  چند مغازه هم با قیمت 500 تومان 
ای��ن محص��والت را عرض��ه کنند، ام��ا قیمت 600 

تومانی صحت ندارد. 
طالک��ش تاکید ک��رد: با توجه به اینک��ه آنفلوآنزا 
م��رغ تخم گذار را درگیر کرده اس��ت انتظار این بود 
که قیمت تخم مرغ س��یر صعودی پی��دا کند، اما با 
توجه به اینکه با کاهش صادرات مواجه ش��دیم و به 
دلیل عدم کش��تار مرغ هایی که سن باالیی داشتند 
مازاد تولید به وجود آمد به همین خاطر قیمت حال 

حاضر تخم مرغ منطقی و واقعی است. 
او در رابط��ه ب��ا وضعیت آنفلوآن��زای پرندگان در 
کش��ور بیان داش��ت: در حال حاضر مش��کل بیشتر 
کانون های درگی��ر این بیماری کنترل و کم ش��ده 

است. 
برای مهار این بیم��اری در نقاط بومی به حمایت 
نیروی انتظامی نیاز است که این حمایت اندک بوده 

است. 
نیروی انتظامی در مهار این بیماری در کانون های 
بوم��ی هیچ کمکی نمی کند و به همین خاطر نقل و 
انتقاالت روستایی این بیماری را گسترش داده است 
ام��ا در واحدهای صنعتی با کاهش بیماری آنفلوآنزا 
مواجه هستیم یعنی به غیر  از واحد صنعتی اصفهان 
عم��ده درگیری با این بیم��اری در پرنده های بومی 

روستایی مشاهده می شود. 
 

حمایت از تولید با خرید پوشاک ایرانی
پالسکویی ها فروش شب عید خود 

را آغاز کردند
صاحبان واحدهای صنفی آس��یب دیده ساختمان 
پالس��کو یک ماه و نیم پس از حادثه آتش س��وزی، 
عرضه محصوالت خود را در مجتمع نور تهران واقع 
در تقاط��ع خیابان های ولیعصر )عج( و طالقانی آغاز 
کردند. به گزارش ایرنا، از 570 کس��به س��اختمان 
پالس��کو، اکنون ۲00 واحد در مجتمع نور مس��تقر 
ش��ده و فعالیت خود را در مح��ل کار جدید به طور 
رس��می آغ��از کرده اند. مجتب��ی درودی��ان، رئیس 
اتحادی��ه پیراه��ن دوزان و پیراهن فروش��ان تهران، 
در گف��ت وگو با ایرنا، در پاس��خ به این پرس��ش که 
آیا واحدهای صنفی آس��یب دیده آم��اده تامین بازار 
هس��تند؟ گفت: از آنجا که تولیدی های این اصناف 
خارج از ساختمان پالسکو بوده، در این مدت تولید 
همچنان ادامه داشته اس��ت و اکنون این واحدهای 
صنفی آماده عرضه تولیدات خود هستند. او با اشاره 
به اینکه ۲00 واحد آس��یب دیده پالس��کو اکنون در 
مجتمع نور تهران مس��تقر ش��ده اند، ادامه داد: روند 
اس��تقرار بقیه واحدهای صنفی نیز ادامه دارد و همه 
آنها آم��اده فروش تولیدات خود هس��تند. درودیان 
ب��ا تاکید بر لزوم حمایت از تولی��دات داخلی گفت: 
هم اکن��ون بخش��ی از تولیدکنندگان م��ا در زمینه 
پوشاک آسیب دیده اند و مردم باید با خرید پوشاک 

ایرانی برای شب عید، از آنها حمایت کنند. 
رئیس اتحادی��ه پیراهن دوزان و پیراهن فروش��ان 
تهران افزود: آس��یب دیدگی فقط متوجه واحدهای 
صنفی ساختمان پالسکو نیس��ت؛ برخی کارخانه ها 
و واحدهای تولیدی کش��ور از فعالیت افتاده اند و تا 
زمانی که از طرف مردم حمایت نش��وند، نمی توانند 

به فعالیت خودشان ادامه دهند. 
او همچنین به کیفیت باالی کاالهای ایرانی اشاره 
کرد و گفت: مواد اولیه واحدهای تولیدی ایران یا از 
پارچه ه��ای مرغوب داخلی ی��ا پارچه های با کیفیت 
تایلند تولید می ش��ود؛ از نظر دوخ��ت نیز تولیدات 

ایرانی در خاورمیانه حرف برای گفتن دارند. 
درودیان البته یکی از مشکالت تولیدات باکیفیت 
ایران��ی را قیمت ب��االی آنها ذکر ک��رد و گفت: اگر 
قیمت مواد اولیه ارزان تر به دست تولیدکننده برسد، 
از نظر قیمت��ی نیز می توانی��م در بازارهای خارجی 

توان رقابت داشته باشیم. 
به گ��زارش ایرنا، س��اختمان تجاری پالس��کو در 
محدوده خیابان جمهوری تهران ساعت 8 صبح 30 
دی ماه دچار حریق شد که پس از سه ساعت و نیم 
تالش آتش نش��انان برای مهار آتش، این ساختمان 

15 طبقه به طور کامل فرو ریخت. 
در مجم��وع یک ه��زار و ۲00 واح��د تولیدی در 
مجتمع تجاری پالس��کو وجود داش��ت که براساس 
آماره��ا 560 واحد آن فعال ب��ود؛ 15 هزار میلیارد 
ریال خس��ارت به این واحدها وارد ش��د و سه هزار 

کارگر نیز بیکار شدند. 
بخش زیادی از کس��به این س��اختمان در صنف 
تولیدکنن��دگان و فروش��ندگان پیراه��ن بودند که 
99درصد آنان از این واحدها به عنوان »مرکز پخش« 
اس��تفاده می کردن��د. همچنی��ن 180 واحد در این 
ساختمان تولیدکننده و فروشنده دیگر اقالم بودند. 
در این س��اختمان ۴00 واح��د پیراهن دوز، 6 واحد 
کش��باف، هش��ت واحد صنف خیاط��ان و ۲0 واحد 
تولیدی کفش فع��ال بود. روند اس��تقرار واحدهای 
صنفی آس��یب دیده پالسکو در مجتمع نور تهران از 

ابتدای اسفندماه آغاز شده است. 
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با اینکه بانک ها تامین مالی 
بیش��تر از 85 درصد از اقتصاد 
ای��ران را انج��ام می دهن��د و 
این مه��م، نش��ان از ارزش و 
جایگاه نظام بانکی در اقتصاد 
کشور دارد، اما با این حال در 
اخیر ش��دیدترین  س��ال های 
هجمه ها نیز به ش��بکه بانکی 

صورت گرفته است. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
بانک  »ورشکس��تگی  موضوع 
ت��ا 15 اس��فند ماه«  س��رمایه 
تازه ترین هجمه ای اس��ت که 
در روزهای اخیر در شبکه های 
اجتماعی مطرح شده و در آن 
از کاربران خواسته شده تا اگر 
پول یا س��پرده ای ن��زد بانک 
س��رمایه دارن��د، آن را تا 14 
اسفندماه از بانک خارج کنند، 
زیرا طبق اطالعات موثق این 
بان��ک تا 15 اس��فندماه اعالم 
ورشکس��تگی می کند و حتی 
بان��ک س��په نیز تع��دادی از 
بانک سرمایه را  حس��اب های 
که در این بانک وجود داشته، 

بلوکه کرده است. 
نخس��تین باری  ای��ن  البته 
نیس��ت که بانک س��رمایه در 
تیررس شایعات قرار می گیرد 
و چن��دی پیش نی��ز موضوع 
ادغام ای��ن بانک با بانک ملت 
از سوی مدیران بانک سرمایه 
تکذیب شده بود. با این حال، 
محتوای عجیب این شایعه تا 
ح��د زیادی بی پایه و اس��اس 
بودن آن را در همان نگاه اول 
برمال می کند، چ��را که طبق 
قانون هم��ه بانک ها نزد بانک 
مرک��زی حس��اب دارند نه در 

بانک های دیگر.
 

تکذیب شایعه 
ورشکستگی

در  ش��ایعات  اگرچ��ه 
ش��بکه بانک��ی در س��ال های 
اخیر بیش��تر ح��ول و حوش 
غیر مجاز  اعتباری  موسس��ات 
وجود داش��ته اما این بار بانک 
شش��مین  به عنوان  س��رمایه 
بان��ک خصوص��ی کش��ور در 
تیررس این ش��ایعات و اخبار 
ک��ذب ق��رار گرفته اس��ت. از 

همین رو، بانک س��رمایه روز 
گذشته با انتش��ار اطالعیه ای 
با رد ش��ایعه مطرح ش��ده در 
ش��بکه های اجتماع��ی مبنی 
بر اع��الم ورشکس��تگی بانک 
س��رمایه اعالم کرد: بی ش��ک 
س��پرده گذاران  و  سهامداران 
بانک س��رمایه ب��ا اطالعات و 
ش��م اقتص��ادی ب��االی خود 
ب��ه س��ادگی در می یابند که 
متاس��فانه طراحان این شایعه 
قوانی��ن  س��اده ترین  از  ی��ا 
بانکداری در ایران بی خبرند یا 
به عمد خ��ود را به بی خبری 
زده ان��د. این بانک ب��ه لحاظ 
رش��د منابع در س��ال جاری 
بهترین عملکرد را نس��بت به 
11سال گذشته خود داشته و 
با اقدام قاط��ع حقوقی که به 
بازداشت چند تن از بدهکاران 
کالن بانک��ی انجامیده، در پی 
معوق خود  مطالب��ات  وصول 
و احق��اق حقوق س��هامداران 

است. 
اطالعی��ه  ای��ن  ادام��ه  در 
آمده اس��ت: به همین اعتبار 
چنی��ن  آبش��خور  می ت��وان 

ش��ایعات پیش پا افتاده ای را 
در میان بدهکاران و مدیونین 
گردن کش��ی دانست که برای 
نج��ات خود از چن��گ قانون، 
از هی��چ حرب��ه ای حتی دروغ 
و تش��ویش اذه��ان عمومی و 
هنگفت  هزینه ه��ای  تحمیل 
م��ادی و روانی ب��ه جامعه ابا 

ندارند. 
اطالعی��ه  ای��ن  پای��ان  در 
بان��ک س��رمایه تاکی��د کرده 
اس��ت که اقدام ه��ای حقوقی 
خ��ود را در برخورد با منش��أ 
این ش��ایعه پراکنی ها با کمک 
دس��تگاه های قضایی، نظارتی 
و اطالعاتی به انجام رس��انده 
اس��ت و نتایج آن را به اطالع 

مردم خواهد رساند.
 

خدشه دار شدن اعتماد 
عمومی به بانک ها

اقتصاد سیاس��ی،  ادبیات  در 
خدش��ه به اعتماد مردم نسبت 
ب��ه بانک ها، خدش��ه به امنیت 
مل��ی تعریف می ش��ود و جالب 
اس��ت که بانک ها ب��ا توجه به 
جای��گاه غیر قابل انکاری که در 

دارند،  ایران  بانک محور  اقتصاد 
خیل��ی راح��ت و آس��ان مورد 

هجمه قرار می گیرند. 
ش��اید انتش��ار ش��ایعات که 
بیش��تر در فض��ای مج��ازی و 
ش��بکه های اجتماع��ی صورت 
می گیرد، در ابتدا ساده به نظر 
بیاید، اما نکته مهم این اس��ت 
ک��ه ایج��اد نگران��ی در فضای 
بانک��ی کش��ور که س��رمایه و 
س��پرده مردم در آن نگهداری 
می ش��ود، نمی توان��د بی قصد و 
غرض باش��د و هدف اصلی این 
ش��ایعات مطمئن��ا چیزی جز 
تخریب نظام بانکی و تش��ویش 

اذهان عمومی نیست. 
ب��ه همین دلی��ل از آنجا که 
ش��ایعات بانکی ضرب��ه مهلکی 
به بانک ه��ا و همچنین اقتصاد 
بای��د  می کن��د،  وارد  کش��ور 
برخورد جدی از سوی نهادهای 
منتش��ر کنندگان  ب��ا  متول��ی 
ش��ایعات صورت گیرد، چرا که 
بانک ها مانند دومینو هس��تند 
و ل��رزش یک��ی موج��ب تکان 
خ��وردن دیگ��ری و در نهایت 

ریزش شبکه بانکی می شود.

با داغ ش��دن بازار خرید شب 
عی��د و افزای��ش نیاز م��ردم به 
پ��ول نق��د، نگرانی ه��ا از اینکه 
مبادا اس��کناس های تقلبی وارد 
بیش��تر  چرخه معامالتی ش��ود 
می شود که بهترین راه مقابله با 
آن، آگاه��ی عمومی از الیه های 
امنیتی به کار رفته در چاپ پول 

است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، هرچن��د 
نهادهای ناظ��ر و امنیتی بر بازار 
پولی کشور نظارت کامل دارند و 
هر نوع اقدام سودجویان در نشر 
اس��کناس های تقلبی با واکنش 
می شود،  شناس��ایی  آنان  سریع 
اما با این حال با ورود شبکه های 
اجتماعی به زندگی مردم، ترویج 
ش��ایعاتی درب��اره ورود پ��ول و 
چک پول های جعل��ی نیز امکان 
بیش��تری یافته که ممکن است 
به نگرانی های عمومی دامن زند. 
ای��ن گون��ه ش��ایعات به ویژه 
در بازه ه��ای زمان��ی که مراجعه 
م��ردم به بازار و خری��د افزایش 
می یابد، نمود بیشتری هم دارد؛ 
ب��رای نمونه از حدود دو س��ال 
پی��ش تاکنون تصوی��ری از یک 
ش��بکه های  در  تقلبی  چک پول 
اجتماع��ی در ایام خ��اص نظیر 
روزهای پایانی س��ال دس��ت به 
دس��ت می ش��ود ک��ه در آن به 
می ش��ود  داده  هش��داد  م��ردم 
تع��داد زیادی از ای��ن چک پول 
تقلبی وارد بازار ش��ده و از آنان 
می خواهد عک��س آن را به تمام 
گروه های��ی ک��ه در آن عضویت 
دارند، بفرس��تند تا م��ردم آگاه 
ش��وند، غافل از اینکه همین کار 
می تواند ب��ه نگرانی های عمومی 

دامن بزند. 
ای��ن  ب��ا  مقابل��ه  راه  تنه��ا 
شایعه س��ازی ها، ارتق��ای دانش 
فردی در زمینه تمییز اسکناس 
واقع��ی از تقلب��ی اس��ت و برای 
ای��ن کار نیاز نیس��ت فرد حتما 

فروش��نده کاال یا خدمت باش��د 
و دس��تگاه های تش��خیص پول 
واقعی را در اختیار داشته باشند. 
راه تشخیص یک  س��اده ترین 
چک پ��ول تقلبی، این اس��ت که 
اگر روی آن مهر جوهری شعبه 
بانکی نقش بسته باشد، باید اسم 
کامل بانک و شعبه مورد نظر به 
همراه کد شعبه درج شده باشد، 
زی��را ممکن اس��ت جاع��الن از 
عنوان کامل بانک استفاده نکرده 
باشند یا اسم شعبه صادره روی 
آن حک نشده باشد؛ برای مثال 
در تصویر چک پولی که دو سال 
است در فضای مجازی چرخش 
دارد، از عنوان »بانک صادرات« 
استفاده شده در حالی که چنین 
بانک��ی در ای��ران وج��ود ندارد، 
بلکه عن��وان کامل و اصلی بانک 

»صادرات ایران« است. 
در کن��ار آن، بان��ک مرک��زی 
الیه های امنیتی متنوعی را برای 
جلوگی��ری از جع��ل اس��کناس 
اعمال می کند که تشخیص آنها 
با اندکی دقت ب��رای مردم قابل 
استفاده است، اما نکته آنکه بهتر 
است تنها به یک خصیصه اکتفا 
نش��ود و چند ویژگی امنیتی آن 

بررسی شود. 
اس��تفاده از نخ ه��ای امنیت��ی 
چ��اپ  پنج��ره ای،  و  پنه��ان 
طرح های س��ه بعدی و برجسته، 

وج��ود ش��ماره س��ریال امنیتی 
فارس��ی و نیز ش��ماره سریال با 
قابلیت کنترل ماش��ینی، وجود 
طرح ه��ا و اع��داد ناق��ص در دو 
ط��رح به ش��کلی ک��ه در مقابل 
نور تصویر کامل را نش��ان دهد، 
وجود آرم بانک مرکزی به شکل 
مرک��ب حرارت��ی که ب��ا لمس 
انگشتان دس��ت ناپدید می شود 
و وج��ود عدد ی��ا تصویر مکمل 
که در مقابل تابش اشعه ماورای 
بنف��ش تغییر رن��گ می دهد، از 
جمل��ه الیه های امنیت��ی به کار 

رفته است. 

کمک فناوری اطالعات به 
تشخیص بهتر اسکناس 

جعلی
هرچند کس��انی ک��ه بیش از 
عموم مردم با اسکناس سر و کار 
مخصوص  دستگاه های  از  دارند، 
واقعی  اس��کناس های  تشخیص 
از جعل��ی به��ره می گیرن��د، اما 
بانک مرک��زی به مدد تلفن های 
ام��روز در  همراه هوش��مند که 
دسترس طیف وسیعی از جامعه 
ق��رار دارد، نرم اف��زار شناس��ایی 
اس��کناس های جعلی را با عنوان 

»نما« طراحی کرده است. 
ای��ن نرم افزار برای تش��خیص 
ویژگی های امنیتی اس��کناس و 
ایران  چک طراحی شده و قابلیت 

نص��ب روی تلفن ه��ای هم��راه 
هوش��مند تحت سیس��تم عامل 
اندروی��د و iOS  را دارد و عموم 
م��ردم می توانند ب��ا مراجعه به 
تارنمای بانک مرکزی به نش��انی 
را  آن     WWW. CBI. IR

دریافت و استفاده کنند. 
نرم اف��زار معرفی اس��کناس یا 
»نما« با بهره گیری از تکنولوژی 
واقعی��ت اف��زوده این ام��کان را 
فراه��م می کند ت��ا کاربران پس 
از نص��ب آن، دوربی��ن گوش��ی 
هوش��مند یا تبلت خود را روی 
اس��کناس یا ایران چک قرار داده 
و مهم تری��ن فاکتورهای امنیتی 
را  آن  وج��ه  ه��ر  در  موج��ود 

مشاهده کنند. 
این نرم افزار به گونه ای طراحی 
ش��ده اس��ت که پس از نمایان 
ش��دن نق��اط درج فاکتوره��ای 
امنیتی اس��کناس و ایران چک و 
لمس آن توسط کاربر، اطالعات 
مربوط��ه همزمان در قالب متن، 
تصوی��ر و فای��ل صوت��ی فراهم 
ش��ود. ب��ا ای��ن کار می ت��وان از 
اس��کناس های 5 ه��زار ریال��ی 
ت��ا ایران چک های ی��ک میلیون 
ریالی را به صورت آنالین و حتی 
آفالی��ن شناس��ایی و از جعل��ی 
نبودن آن اطمینان حاصل کرد. 
تکنول��وژی واقعی��ت افزوده 
  Augmented Reality ی��ا

از جمل��ه تکنولوژی های نوین 
فن��اوری  ح��وزه  در  موج��ود 
اطالع��ات و ب��ه نوع��ی هوش 
همان گونه  اس��ت.  مصنوع��ی 
که از نام آن پیداس��ت در این 
تکنولوژی چیزی به »واقعیت« 
اضافه می شود؛ بدین معنی که 
ای��ن تکنولوژی با اس��تفاده از 
دوربین گوش��ی های هوشمند، 
به تصویر ش��یء تعریف ش��ده 
)سوژه دوربین( عناصری چون 
فاکتورهای گرافیکی، س��معی 
و بص��ری در قالب دو بعدی و 
س��ه بعدی اضاف��ه می کند. به 
ط��ور مثال در ص��ورت تعریف 
ی��ک کاغذ س��فید ب��رای این 
در صفحه  می توان  اپلیکیشن، 
نمایش گوش��ی که دوربین آن 
به س��مت کاغذ گرفته ش��ده، 
تصوی��ر گرافیکی دلخواه مانند 
ماکت یک نی��روگاه، فیلم و ... 
را دی��د. برای اس��تفاده از این 
نرم اف��زار کاف��ی اس��ت کاربر 
ب��ه گوش��ی همراه هوش��مند 
پن��ج  دوربی��ن  حداق��ل  ب��ا 

مگاپیکسلی مجهز باشد. 
کارشناس��ان  آن،  کن��ار  در 
از  اس��تفاده  مرک��زی  بان��ک 
الکترونیک را برای  بانک��داری 
کاهش ضریب امکان اس��تفاده 
از اس��کناس های جعلی و نیز 
س��هولت در مب��ادالت توصیه 
می کنن��د، زیرا ب��ه گفته ناصر 
حکیم��ی، مدی��ر کل فناوری 
بان��ک مرکزی، اکن��ون میزان 
تراکنش ه��ای موفق بانکداری 
ت��ا   99.5 ب��ه  الکترونی��ک 
از  و  رس��یده  99.8درص��د 

پایداری الزم برخوردار است. 
ای��ن  ی��ادآوری  پای��ان  در 
نکت��ه خال��ی از لطف نیس��ت 
ک��ه نگه��داری و اس��تفاده از 
اس��کناس های جعل��ی طب��ق 
قانون جرم بوده و پیگرد قانونی 

دارد. 

راه های مقابله با اسکناس های تقلبی در خریدهای نوروزی

مردم از نرم افزار »نما« استفاده کنند

ورشکستگی بانک سرمایه تکذیب شد

ضربهشایعاتبردومینویبانکها

بانک، بیمه، توسعه4
خبرنــامه

سیف اعالم کرد
بخشودگی جرایم دیرکرد فقط برای 

وام های زیر ۱۰ میلیون
رئی��س کل بانک مرک��زی گفت مناب��ع مالی برای 
اجرای مصوبه بخشش س��ود و جرایم دیرکرد وام های 
بانک��ی کمت��ر از 1۰۰میلیون تومان محدود اس��ت و 
اولوی��ت فعاًل با بخش��ودگی وام های زی��ر 1۰ میلیون 

است. 
به گزارش خانه ملت، ولی اهلل سیف درباره حضورش 
در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: سیس��تم بانک��ی محدودیت های زی��ادی برای 
اجرای دقیق مصوبه بخش��ش س��ود و جرایم دیرکرد 
وام های کمت��ر از 1۰۰ میلیون توم��ان دارد، به دلیل 
اینک��ه منابع مالی برای انجام این مهم محدود اس��ت. 
ما ناگزیر ش��دیم در بخش��نامه خ��ود محدودیت هایی 
درخصوص بخش��ش س��ود و جرایم دیرک��رد وام های 
بانکی داش��ته باش��یم، اما اولویت ها را در اجرا کنترل 

می کنیم تا با آرامش مصوبه مذکور اجرایی شود. 
س��یف تصری��ح کرد: در این جلس��ه بر این اس��اس 
تصمیم گیری ش��د که به بانک ها ابالغ شود که اولویت 
اول درخص��وص مصوبه مذکور اجرایی و در این رابطه 

فرصت داده شود. 
وی در پاس��خ به این س��وال که منظ��ور از اولویت 
اول چیس��ت، گفت: این اولویت ش��امل بخشش سود 
و جرای��م دیرکرد وام های بانک��ی کمتر از 1۰ میلیون 
تومان اس��ت و در صورتی که در ای��ن زمینه اقدامات 
الزم انجام ش��د، اجرای اولویت دوم در دستور کار قرار 

می گیرد. 
سیف افزود: مصوبه بخش��ش سود و جرایم دیرکرد 
وام ه��ای بانک��ی در بانک ه��ای دولت��ی و همچنی��ن 
بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی اجرایی 

خواهد شد. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی ی��ادآور ش��د: حجم کل 
پرونده های��ی که مش��مول مصوبه مجلس می ش��وند، 
ش��امل ۲۶ میلیون پرونده اس��ت که بیانگر ۲54 هزار 
میلیارد تومان و سودهای این پرونده ها نیز بالغ بر 45 
هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که منابع 
مالی در ب��دو امر برای این موض��وع 1۰ هزار میلیارد 
توم��ان در نظر گرفته ش��ده و درحال حاضر کمتر نیز 
ش��ده، بنابراین ناگزیر به اولویت بن��دی در این رابطه 

هستیم. 

با تصویب مجلس
پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیونی در 

سال ۹۶ تمدید شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی مصوب کردند که 
پرداخت وام 1۰ میلیون تومانی ازدواج در سال 9۶ به 

هر یک از زوج ها ادامه یابد. 
به گزارش ایرنا، نمایندان مجلس ش��ورای اس��المی 
در جلس��ه علنی روز شنبه و در ادامه بررسی جزییات 
بخ��ش هزینه ای الیحه بودجه س��ال 9۶ کل کش��ور 

بندهای تبصره 17 را مصوب کردند. 
براساس بند الف تبصره 17، بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران مجاز اس��ت ایران  چک ه��ای مورد نیاز 
کش��ور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و 
با مس��دود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت 

نظارت اندوخته اسکناس را منتشر کند. 
در بند »ب« نیز به دولت اجازه داده ش��د س��رمایه 
بانک های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا 5۰ هزار 
میلیارد ریال از محل حساب های پرداختی آنها به بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بابت سود و وجه التزام 
مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که 
تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
به حس��اب درآمد منظور نش��ده اس��ت، افزایش دهد. 
همچنین در بند »د« نیز نمایندگان مجلس به  منظور 
حمای��ت از ازدواج جوان��ان، بانک مرک��زی جمهوری 
اس��المی ایران را موظف کردند ک��ه تمامی بانک ها و 
مؤسس��ات اعتباری کش��ور را ملزم کند به اندازه سهم 
خود از مجموع تمامی منابع در اختیار پس انداز، جاری 
و سپرده قرض الحس��نه بانک ها در پرداخت تسهیالت 
قرض  الحسنه مشارکت کرده و تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج را در اولویت نخس��ت پرداخت ق��رار دهند. بر 
این اس��اس، تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج برای هر 
یک از زوج ها در س��ال 139۶ یکص��د میلیون ریال با 
دوره بازپرداخت چهارساله است و بانک مرکزی وظیفه 
نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف 
در ای��ن زمینه را بر عهده دارد. همچنین تمام بانک ها 
موظفند پ��س از تکمی��ل پرونده حداکث��ر تا یک ماه 

تسهیالت مذکور را پرداخت کنند. 

امضای توافق نامه میان بانک های 
مرکزی ایران و پاکستان

رئی��س بانک مرکزی پاکس��تان اع��الم کرد که یک 
کمیته هیأت دول��ت توافقنامه میان این بانک و بانک 
مرکزی ایران را که به زودی امضا خواهد ش��د، تصویب 
کرده اس��ت. به گزارش ایس��نا به نقل از پایگاه خبری 
تریبون پاکس��تان، ای��ن توافقنامه ب��ه صادرکنندگان 
پاکس��تانی و ایرانی اجازه می دهد پول معامالت ش��ان 
را از طری��ق بان��ک مرکزی پاکس��تان و بانک مرکزی 
ایران تس��ویه کنند. اش��رف محمود واترا، رئیس بانک 
مرکزی پاکس��تان در صحبت با اعضای اتاق صنعت و 
بازرگان��ی الهور با ابراز عالقه به تجارت با ایران، تأکید 
کرد توافق میان بانک های مرکزی دو کشور به افزایش 

حجم تجارت دوجانبه کمک خواهد کرد. 
براس��اس این گزارش، با گش��ایش اقتص��اد ایران 
پس از لغ��و تحریم های بین الملل��ی، وزارت بازرگانی 
پاکس��تان س��رگرم بررس��ی راه هایی ب��رای افزایش 
تجارت دوجانبه به 5 میلیارد دالر در پنج سال آینده 
اس��ت. اگرچه تحریم های بین الملل��ی علیه ایران لغو 
ش��ده اند، اما بانک های پاکستانی برای انجام مبادالت 
ب��ا بانک های ایرانی مردد هس��تند. فقدان کانال های 
بانکی بزرگ ترین مانع ب��رای افزایش تجارت ایران و 
پاکستان اس��ت. آمریکا تحریم های علیه ایران را لغو 
نکرده و اتحادیه اروپا برخی از شرایط را تسهیل کرده 

است. 

نرخنــامه
قیمت انواع سکه افزایش یافت

صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را 3.781 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 
1.۲۰1.7۰۰ توم��ان تعیی��ن کردند که نش��ان دهنده 

کاهش نرخ دالر و افزایش قیمت انواع سکه است.
هر ی��ورو در بازار آزاد 4.۰73 توم��ان و هر پوند نیز 
4.78۲ توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۶78.۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع س��که 379.۰۰۰ تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی ۲34.۰۰۰  تومان 
خرید و فروش شد و هر گرم طالی 18 عیار 115.341 

تومان قیمت خورد.

ونزوئال فالکت زده ترین اقتصاد 
جهان شناخته شد

ونزوئال برای سومین س��ال متوالی به دلیل مواجهه 
با مش��کالت اقتصادی و سیاسی و کاهش قیمت نفت، 

فالکت زده ترین کشور جهان معرفی شد. 
به گزارش تس��نیم، اگر سال ۲۰1۶، سالی همراه با 
شوک های سیاسی بود، امسال ممکن است سالی باشد 
که کشورها خودشان را متاثر از تأثیرات اقتصاد جهانی 
ببینند. ش��اخص فالکت بلومبرگ که ترکیبی است از 
چشم اندازهای تورم و بیکاری کشورها در سال ۲۰17 
نش��ان می دهد که ونزوئال برای س��ومین سال متوالی 
 به دلی��ل مواجهه با مش��کالت اقتصادی و سیاس��ی، 
فالکت زده ترین کشور جهان در این رده بندی است. 

کاهش قیمت نف��ت موجب بروز بح��ران اقتصادی 
ش��دید در ونزوئال ش��ده و آمارها نش��ان می دهد که 
رش��د قیمت ها در این کشور از اواسط ماه آگوست به 
این طرف 1419درصد بوده است. اقتصاددانان انتظار 
دارن��د قیمت ها در ونزوئال امس��ال تقریباً ش��ش برابر 
ش��ود. آخرین کش��ور در رده بندی کشورهای فالکت 
زده بلومبرگ، یک بار دیگر تایلند اس��ت و این عمدتا 
ناش��ی از روش منحصر به فرد این کشور در محاسبه 

نرخ اشتغالزایی است. 
در این ش��اخص، کش��ور اروپایی لهستان بیشترین 
رون��د نزولی را تجربه کرده و در این ش��اخص از رتبه 
45 س��ال گذش��ته به رتبه ۲8 رس��یده است. هر چه 
رتبه کشورها در این شاخص باالتر برود، میزان فالکت 
اقتصادی آن کشور باالتر است. هرچند نرخ بیکاری در 
این کش��ور از زمان بحران مالی به این طرف هر سال 
در حال کاهش بوده، اما نرخ تورم در این کشور پس از 
پشت سر گذاشتن یک دوره طوالنی بی سابقه کاهش 
تورم، در ماه ژانویه به 1.8درصد افزایش یافته است. 

براس��اس این شاخص، میزان فالکت در مکزیک نیز 
باالتر رفته اس��ت. مکزیک که در سال ۲۰1۶ در رتبه 
38 این رده بندی بود، امس��ال به دلی��ل افزایش نرخ 
تورم به رتبه 31 رس��یده است. عواملی همچون قطع 
یارانه دولتی س��وخت و کاهش 11درصدی ارزش پزو 
در براب��ر دالر پس از انتخابات ریاس��ت جمهوری ماه 

نوامبر عامل این وضعیت بوده است. 
انگلیس نیز به دلیل قرار گرفتن در لبه پرتگاه خروج 
از اتحادیه اروپا دو رتبه در شاخص فالکت باالتر رفته 
اس��ت. رفراندوم س��ال گذش��ته که دولت این کشور 
را ملزم ب��ه آغاز فرآیند خ��روج از اتحادیه اروپا کرده 
موجب رسیدن ارزش پوند به پایین ترین رقم 3۰سال 
گذش��ته و باال رفتن هزینه واردات و افزایش نرخ تورم 

شده است. 
در این شاخص کشورهای ونزوئال، آفریقای جنوبی 
و آرژانتین در صدر ش��اخص فالکت قرار دارند. این 
ش��اخص تنها وضعیت اقتصادی ۶5 کشور جهان را 

مورد بررسی قرار داده است. 
کش��ورهایی که کمترین شاخص فالکت را در این 
فهرس��ت دارند عبارتند از:هنگ کن��گ، کره جنوبی، 
دانمارک، تایوان، ایس��لند ژاپن، س��وییس، سنگاپور 

و تایلند.  
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 عرضه ۳۰هزار تن قیر 
در تاالر صادراتی

تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی 
ایران در نخس��تین روز هفت��ه عرضه ۸۰هزار و ۵۸تن 
قیر، لوب کات، گوگرد، موادش��یمیایی، مواد پلیمری، 
وکی��وم باتوم و س��اپس واکس را تجربه ک��رد. تاالر 
صادراتی ب��ورس کاالی ای��ران دی��روز میزبان عرضه 
۳۰ه��زار و ۵۰۰تن انواع قیر ش��عب مختلف ش��رکت 
قیر پاس��ارگاد، صنعت نفت هرمزگان، شیمی تجارت 
نقش جهان و آترا کران انرژی بود. در این روز ۲۱هزار 
ت��ن گندم خوراک��ی، ۳۰۰تن روغن پال��م، ۴هزار تن 
گن��دم دوروم، یک ه��زار تن کنجاله س��ویا، ۲هزار تن 
ش��کر س��فید و ۶۷۰تن مرغ منجمد رن��ج دو در تاالر 
محصوالت کش��اورزی عرضه شد. همچنین یک هزار و 
۵۰۰ تن ش��مش هزار پون��دی ۹۹.۸ و ۵۰۰تن بیلت 
آلومینیوم شرکت ایرالکو در تاالر محصوالت صنعتی و 

معدنی به فروش رسید.

 انعقاد 5۰هزار قرارداد آتی سکه
 در بورس کاال

حجم و ارزش معامات آتی س��که در بورس کاالی 
ایران طی هفته گذش��ته به ترتیب روی ارقام ۵۰هزار 
و ۶۰۰ قرارداد و ارزش ۶هزار و ۹۲۳میلیارد ریال قرار 
گرفت که نسبت به دو هفته ماقبل رشد ۷۵درصدی را 
تجربه کرد، چراکه طی هفته مذکور حجم معامات به 
۲۸هزار و ۸۷۴قرارداد رسیده بود. طبق روال معامات 
آتی سکه، سررسید آبان سال ۹۶ یعنی دورترین موعد 
تحویل بازار آتی به عنوان پرطرفدارترین سررسید لقب 
گرفت به نحوی که معامله گران ۴۴هزار و ۳۲۰قرارداد 
را ب��ه ارزش ۶هزار و۱۱۵میلیارد ری��ال در این موعد 
تحویل به ثبت رساندند. در رتبه دوم معامات هفتگی 
آتی سکه، سررسید شهریورماه سال آینده قرار گرفت. 
در ای��ن سررس��ید۳هزار و ۳۰۵ ق��رارداد ب��ه ارزش 
۴۴۰میلیارد ریال منعقد شد. قرارداد تحویل اسفندماه 
س��ال آت��ی نیز ب��ا ثبت یک ه��زار و ۵۹۶ ق��رارداد به 
ارزش ۱۹۳میلیارد ریال در مکان س��وم پرمعامله ترین 
سررس��ید ب��ازار آتی قرار گرفت. ب��ه همین ترتیب دو 
سررس��ید ماه های اردیبهش��ت و تیر ۹۶ نیز به ترتیب 
با ۸۶۱ ق��رارداد به ارزش ۱۰۷ میلی��ارد ریال و ۵۱۸ 
قرارداد به ارزش ۶۶میلیارد ریال در انتهای جدول بازار 

آتی سکه قرار گرفتند. 

معامله بیش از 1۳ هزار تن میعانات 
گازی در رینگ داخلی

در جریان معامات بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 
کاالهای میعانات گازی خانگیران  )S-500(، میعانات 
گازی  میعان��ات  و   )TP-200( خانگی��ران   گازی 
خانگیران  )TP-400( در رینگ داخلی عرضه ش��د. 
همچنین ح��ال ۴۰۲ پاالیش نفت ش��یراز در رینگ 
بین الملل بازار فیزیکی عرضه شد. کل معامات معادل 
۱۵ ه��زار و ۱۳۶ تن و به ارزش قریب به ۲۲۱میلیارد 
ریال بود. از نکات حائز اهمیت معامات رینگ داخلی 
می توان به معامله بیش از ۱۳هزار و ۵۰۰ تن میعانات 
گازی پاالیش گاز خانگیران اش��اره کرد که با استقبال 

خوب خریداران مواجه شد. 

 صعود ارزش بازارهای سهام جهان
 به 5۷تریلیون دالر

مجم��وع ارزش بازارهای س��هام جه��ان اوایل هفته 
گذش��ته به رکورد ۵۶.۷ تریلیون دالر رس��ید و بیش 
از ۴تریلی��ون دالر از زمان پی��روزی دونالد ترامپ در 
انتخابات ریاس��ت جمه��وری نوامبر ب��ه ارزش بازارها 
افزوده ش��ده اس��ت. به گزارش ایس��نا، بیش از نیمی 
از این رش��د حاصل صعود بازار س��هام آمریکا بوده که 
طبق آمار بانک آمریکایی مریل لینچ، س��رمایه گذاران 
در پن��ج هفت��ه گذش��ته س��رمایه زی��ادی را وارد آن 
کرده اند. پس از انتش��ار این آمار، معامات سهام ثابت 
بود و شاخص های s&p500 و نزدک با ثبت ششمین 
رش��د هفتگی متوالی بس��ته شدند. س��هم های مالی 
ک��ه از نرخ های بهره باالتر س��ود می برند، با ۰.۴درصد 
رشد بس��ته ش��دند و یکی از بهترین عملکردها را در 
میان بخش های s&p500 داش��ت درحالی که بخش 
اماک با ۰.۴درصد کاهش، بدترین عملکرد را داشت. 
داوجونز اینداس��تریال اوریج با۰.۰۱درصد رش��د،  در 
۲۱۰۰۵.۷۱واحد بسته ش��د درحالی که s&p500 با 
۰.۰۵درصد رش��د، در ۲۳۸۳.۱۲واحد ایستاد و نزدک 
کامپوزیت ب��ا ۰.۱۶درصد رش��د، در ۵۸۷۰.۷۵ واحد 

بسته شد. 

 نخستین پیش بینی »خراسان«
 در سال 96

ش��رکت پتروش��یمی خراس��ان پیش بینی درآمد 
هر س��هم س��ال مالی منتهی به ۲۹اس��فندماه ۹۶ را 
با س��رمایه یک ه��زار و ۷۸۹میلی��ارد و ۹۱۲میلیون 
ریال به صورت حسابرس��ی نشده اعام کرد. شرکت 
پتروش��یمی خراس��ان نخس��تین پیش بینی سود هر 
س��هم س��ال مالی ۹۶ را مبلغ یک ه��زار و ۱۳۰ ریال 
اعام کرده اس��ت که نس��بت به EPS س��ال جاری 
معادل ۱۰درصد افزایش را نشان می دهد. پیش بینی 
درآمد این شرکت در سال مالی ۹۶ در مقایسه با سال 
مالی جاری شامل افزایش ۱۳درصدی فروش خالص 
و ارائ��ه خدمات، افزایش ۱۶درصدی س��ود ناخالص، 
افزایش ۱۵درصدی سود عملیاتی و همچنین افزایش 
۱۰درصدی سود خالص است.»خراسان« سود خالص 
در س��ال مالی منتهی به ۲۹ اس��فندماه ۹۶ را مبلغ 
۲ه��زار و ۲۳میلیارد و ۳۸۲میلیون ریال برآورد کرده 

است. 

بورس انرژی

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

در نخس��تین روز معامات��ی 
به��ادار  اوراق  ب��ورس  هفت��ه 
تهران ش��اخص کل ۳۴۰ واحد 
اف��ت کرد و تا رق��م ۷۷ هزار و 
۱۳۵ واح��دی کاه��ش یاف��ت. 
در معامات روز گذش��ته، نماد 
مل��ی صنایع مس ای��ران با ۸۱ 
واحد تأثیر کاهشی در شاخص 
بیش��ترین نقش را در نوسانات 
پس  گذاش��ت.  بازار  دماس��نج 
از ای��ن نماد معدن��ی و صنعتی 
پتروش��یمی خارک،  گل گه��ر، 
ای��ران  کش��تیرانی  و  س��ایپا 
بیش��ترین نقش را در نوسانات 
کاهش��ی ش��اخص کل بر جای 
گذاش��تند. در شرایط موجود و 
با ورود به نیمه دوم اس��فندماه 
شاهد وقوع اثر زمانی پایان سال 
و برتری عرضه بر تقاضای سهام 
در بازار هس��تیم. در این میان 
عاقه  برخی سرمایه گذاری ها و 
هلدینگ ها برای شناسایی سود 
و تجمیع س��هام در پایان سال 
و در آس��تانه برگ��زاری مجامع 
س��االنه باعث ش��ده ت��ا انگیزه 
بازارگردانی از س��وی حقوقی ها 
نیز کاهش یاب��د. بدین ترتیب 
ای��ن روزه��ا س��هامداران بازار 
س��هام با توقف عرضه های اولیه 
ب��ه دنب��ال شناس��ایی بازدهی 
و شرکت هایی  تک س��هم ها  در 
برخ��وردار از س��هام ش��ناوری 
پایین هس��تند. از سوی دیگر، 
هر چند این روزها بازار س��هام 
ته��ران از تب و ت��اب افتاده و 
ش��ور و هیجانی در بین فعاالن 
ب��ازار دی��ده نمی ش��ود، ول��ی 
اطمین��ان ب��ه این نکت��ه مهم 
ک��ه در بس��تری به ن��ام بورس 
تهران می توان س��ودهای بیش 
ع��رض  در  ۱۰۰درص��دی  از 
یک س��ال برد ک��ه می تواند هر 
کسی را وسوسه کند، به طوری 

که در این رک��ود اقتصادی، در 
کارنامه یک س��اله بورس تهران 
ش��اهد بازدهی مطلوب بیش از 
۱۰۰درصدی حداقل ۵۰ سهام 
از بین حدود ۵۰۰ سهم حاضر 
در بورس و فرابورس هس��تیم. 
بافق،  معادن  نظیر  س��هم هایی 
صنایع بهداشتی ساینا، فرآوری 
مواد معدنی ایران، صنعت روی 
زنگان، پتروشیمی زاگرس و. . . 
از جمله سهم هایی بودند که با 
بازده��ی بیش از ۱۰۰درصد در 
ش��رایط منفی حاکم بر بورس، 
کام سهامداران خود را شیرین 

کردند. 

با گروه های بازار سهام
گ��روه  در  گذش��ته  روز 
اکثریت  ش��یمیایی  محصوالت 
نمادها روند کاهش��ی را تجربه 
نمادهای��ی  هرچن��د  کردن��د، 
ش��یمیایی  صنای��ع  همچ��ون 
ف��ارس و بین المللی محصوالت 
پارس با روند افزایشی در قیمت 

پایان��ی مواج��ه ش��دند. گروه 
محصوالت غذایی نیز ش��رایط 
مش��ابهی داش��ت و یکپارچ��ه 
همس��و با ش��رایط کل��ی بازار 
رون��د کاهش��ی را تجربه کرد، 
اما گ��روه قند و ش��کر مطابق 
رویه معمولش خاف روند بازار 
افزایشی را تجربه کرد.  شرایط 
سه نماد س��رمایه گذاری غدیر، 
بانک انصار و معدنی و صنعتی 
چادرملو ج��زو اندک نمادهایی 
بودند که سعی کردند شاخص 
کل ب��ازار را ت��ا ح��دودی باال 
بکش��ند. در گ��روه بانک ه��ا و 
اکثریت  اعتب��اری،  موسس��ات 
نمادها وارد فاز افزایشی شدند، 
هر چن��د در این گ��روه تعداد 
زیادی نماد ب��از وجود ندارد و 
در می��ان همان چن��د نمادی 
که با رش��د مواجه ش��دند، دو 
نماد بانک اقتصاد نوین و بانک 
حکم��ت ایرانیان فاز کاهش��ی 
گ��روه  در  کردن��د.  تجرب��ه  را 
س��یمانی ها نیز شرایط چندان 

مس��اعد نبود و اکث��ر قریب به 
اتف��اق نماده��ای س��یمانی با 
افت در قیمت پایانی و آخرین 
قیمت معامله مواجه شدند. در 
گروه خودرو نماد موتورس��ازان 
تراکتورس��ازی ایران توانس��ت 
۳.۵ درص��د در قیم��ت پایانی 

رشد کند. 

رشد 1.۳ واحدی شاخص 
کل فرابورس 

شاخص کل فرابورس ایران در 
نخستین روز از هفته معاماتی 
ج��اری با اهرم مثب��ت از جانب 
نم��اد  »مارون« ب��ه میزان ۱.۳ 
واحد رش��د کرد تا معامات را 
در ارتفاع ۸۷۱ واحدی به پایان 
برساند. در همین حال نمادهای  
»خراسان«، »ارفع« و  »اپرداز« 
با کمت��ر از یک واحد اثر منفی، 
مانع از رش��د بیش��تر آیفکس 
شدند. نقل وانتقال بالغ بر ۱۰۳ 
میلیون ورقه در ۱۷ هزار و ۵۴۳ 
نوبت دادوستدی نتیجه مبادالت 

بازاره��ای فرابورس ب��ود و این 
حجم از معامات ارزشی افزون 
بر یک هزار و ۲۳۶ میلیارد ریال 
را رقم زد. نماد  »نوین« متعلق 
به بیمه نوین بیش��ترین حجم 
و نم��اد »زاگ��رس« بیش��ترین 
ارزش مب��ادالت ب��ازار س��هام 
را ب��ه خ��ود اختص��اص دادند. 
نماده��ای »زن��گان« متعلق به 
گروه ه��ای فل��زات اساس��ی و 
»س��دبیر« و »وگستر« هردو از 
گ��روه س��رمایه گذاری ها با ۴.۹ 
درصد رش��د قیمت��ی در صدر 
جدول بیشترین افزایش قیمت 
ایس��تادند و در س��مت دیگ��ر، 
»فزرین«  »ث��رود«،  نماده��ای 
و  »تلیس��ه« ب��ا ۴.۸ درص��د 
بیش��ترین کاهش قیمت را در 
میان نمادهای فرابورسی تجربه 
کردند. امتیاز تسهیات مسکن 
بهمن ماه ۹۵ چندین روز است 
که در صدر تابلوی تس��هیات 
مسکن قرار گرفته و دیروز نیز با 
داودستد نزدیک به ۲۰هزار ورقه 
ب��ه ارزش بی��ش از ۱۵میلیارد 
ری��ال توانس��ت در مقایس��ه با 
س��ایر تسه ها بیش��ترین میزان 
خریدوفروش  را داش��ته باش��د. 
در مجموع در تابلوی تسهیات 
مسکن شاهد نقل وانتقال افزون 
ب��ر ۴۲ه��زار ورق��ه ب��ه ارزش 
۳۱میلی��ارد و ۹۱میلیون ریال 
بودی��م. در ب��ازار اوراق با درآمد 
ثابت نیز بیش از ۹۱۴هزار ورقه 
ب��ه ارزش ۸۵۶ میلی��ارد ریال 
دست به دست شد و  »اخزا۷« 
با نقل وانتقال بیش از ۱۴۲ هزار 
ورق��ه ب��ه ارزش ۱۳۰ میلیارد 
ریال بیش��ترین حجم و ارزش 
را در این بازار به خود اختصاص 
ETFتابلوی دادوستدهای  داد. 
ها نیز نشان دهنده خریدوفروش 
بیش از ۵میلیون ورقه به ارزش 
افزون بر ۴۹میلیارد ریال در این 

تابلو است. 

انگیزه بازارگردانی حقوقی ها در روزهای پایانی سال کاهش یافت

غلبه عرضه بر تقاضای سهام

یک��ی از عوامل بس��یار مهم در 
آینده شرکت ها مربوط به نرخ ارز 
براس��اس تصمیمات دولت اس��ت 
که می تواند در ش��رکت هایی که 
دارای تراز مثبت ارزی هس��تند، 
پتروش��یمی،  صنای��ع  همانن��د 
پاالیش��ی، فلزی و معدن��ی تأثیر 
محم��د  باش��د.  داش��ته  مثب��ت 
ثریان��ژاد، مدی��ر س��رمایه گذاری 
صنعت  س��رمایه گذاری  ش��رکت 
و مع��دن ب��ا بیان ای��ن مطلب به 
س��نا گفت: در جه��ت مخالف نیز 
اولیه  مواد  وارد کننده  شرکت های 
یا دارای ت��راز منفی ارزی همانند 
صنای��ع دارویی، صنایع ش��وینده 
ع��دم  ص��ورت  در  خودروی��ی  و 
متضرر  محص��والت،  نرخ  افزایش 
خواهند ش��د. وی اظهار داشت: با 
توجه به اینکه در س��ال ۱۳۹۵ با 
مس��ائل پسابرجام و اجرایی شدن 
آن دس��ت به گریبان بودیم، امید 
می رود سال ۹۶ با ثبات و آرامش 
بیش��تر، روندی مثبت را ش��اهد 
باش��یم. ثریانژاد ادام��ه داد: البته 
در این می��ان، عواق��ب انتخابات 
گذش��ته ای��االت متح��ده آمریکا 
به عن��وان ی��ک عنص��ر خارجی و 
جمهوری  ریاست  آینده  انتخابات 
ای��ران به عنوان عنصر داخلی جزو 
عوامل سیاس��ی تأثیر گذار بر بازار 
هستند. وی افزود: در ابتدای سال 
آینده با نزدیک شدن به انتخابات، 
ش��اهد تحوالت سیاسی و به تبع 
آن هیجان��ات بیش��تری در بازار 
خواهی��م بود که تأثی��ر خود را بر 
بازارها خواهند گذاشت و با توجه 
به شرایط فعلی و نظر فعالین بازار، 
ای��ن هیجانات را می ت��وان مثبت 
س��رمایه گذاری  مدی��ر  دانس��ت. 
صنعت  س��رمایه گذاری  ش��رکت 
و مع��دن گف��ت: در نگاهی دیگر 
مال��ی  و  پول��ی  سیاس��ت های 
انبس��اطی دول��ت و نی��ز افزایش 
درآمدهای نفتی که با برآوردهای 
قیمت فروش نف��ت خام محتمل 
است، منجر به تقویت طرف تقاضا 
در س��طح کان اقتص��اد ش��ده و 
این افزایش س��طح درآمد و تقاضا 
باعث حرکت ن��رخ تورم رو به باال 
خواهد بود که این موضوع در کنار 
ثبات در نرخ سودهای بانکی خود 
می تواند به عنوان نیروی تأثیر گذار 

مثب��ت ب��ر ب��ازار س��هام باش��د. 
ثریان��ژاد، مهم تری��ن عام��ل مؤثر 
در ب��ازار س��هام را در حال حاضر 
کمبود نقدینگی دانس��ت و گفت: 
حتی با ارائه گزارش های مناس��ب 
برخی شرکت ها، شاهد عدم ایجاد 
تقاضا برای سهام آن هستیم و در 
روزهای گذش��ته نیز شاهد فشار 

عرضه در برخی نمادها بودیم. 

گزارش های خوب از 
سودآوری سال آینده 

این کارش��ناس بازار س��هام با 
تأکید بر اینکه بهتر است با نگاه 
به آینده ش��رکت ها و نه شرایط 
فعلی و ب��ا دیده��ای بلند مدت 
اق��دام به س��رمایه گذاری کنیم، 
گف��ت: در همین راس��تا نگاهی 
به گزارش های ۹ ماهه شرکت ها 
پیش بینی ش��ده  بودجه ه��ای  و 
می تواند چراغ راه باش��د. وی با 
اش��اره به صنایع پیش��رو گفت: 
بورس��ی،  بزرگ ترین صنعت  در 
خوبی  گزارش ه��ای  ش��رکت ها 
از س��ودآوری س��ال آینده خود 
روان��ه بازار کرده ان��د. در صنعت 
پتروش��یمی، افزای��ش نرخ نفت 
خ��ام و همچنی��ن افزایش نرخ 
براب��ری دالر در داخ��ل، موجب 
شده است از ابتدای سال تاکنون، 
در برخی موارد ش��اهد تعدیات 
خوبی باش��یم ک��ه از جمله آن 
می توان بخش تولی��د متانول را 
مث��ال زد. مدیر س��رمایه گذاری 
شرکت س��رمایه گذاری صنعت و 
معدن، سپس به صنعت خودرو و 
قطعه سازی پرداخت و گفت: در 
صنعت خ��ودرو و تولید قطعات 

بزرگ  دو خودروس��از  خ��ودرو، 
کش��ور، ایران خ��ودرو و س��ایپا، 
دو رون��د متف��اوت را در پی��ش 
گرفته اند؛ ایران خودرو برای سال 
بعد، کاهش س��ودآوری و سایپا 
افزایش س��ودآوری را پیش بینی 
کرده اس��ت. ثریانژاد افزود: سایر 
خودروس��ازان نیز ی��ا زیان خود 
را به مقدار کمت��ری پیش بینی 
کرده ان��د یا پیش بین��ی کرده اند 
که دیگر زیان نداش��ته و روندی 
داش��ت. وی  سودس��از خواهند 
خاطرنشان کرد: نکته مهمی که 
برای خودروس��ازان مهم اس��ت، 
ف��روش دارایی های غیرمولد آنها 
و کاهش هزینه های سرس��ام آور 
مالی است، به طوری که مجموعه 
ایران خودرو نخس��تین گام را در 
این زمین��ه در روزه��ای پایانی 
سال برداش��ته و اقدام به فروش 
بخش��ی از س��هام بیمه پارسیان 
مجموع��ه خ��ود ک��رده اس��ت. 
ثریانژاد اظهار داش��ت: در گروه 
اس��تخراج کانه ه��ای فل��زی، با 
روی کار آم��دن دول��ت جدی��د 
آمریکا فلزات اساسی مانند آهن، 
مس، روی و س��رب ب��ا افزایش 
قیمت همراه و در نهایت موجب 
شرکت های  س��ودآوری  افزایش 
این گروه ش��د، لذا ب��ا توجه به 
افزای��ش یا حتی ب��اگ قیمت ها 
در بازارهای جهانی ش��اهد ادامه 
افزایش سودآوری خواهیم  روند 

بود. 

افزایش سودآوری صنعت 
پاالیشگاهی

ش��رکت  س��رمایه گذاری  مدیر 

س��رمایه گذاری صنع��ت و معدن 
فل��زات  صنع��ت  در  داد:  ادام��ه 
همانن��د صنع��ت  نی��ز  اساس��ی 
استخراج کانه  های فلزی و در پی 
نتایج انتخابات آمریکا، این فلزات 
با رش��د قیمت همراه شده اند. به 
گفت��ه ثریانژاد، در ص��ورت ادامه 
رش��د قیمت ه��ا می ت��وان انتظار 
داشت شرکت ها با افزایش قیمت 
در ف��روش محصوالت خود همراه 
ش��وند و از طرف��ی با ب��اال رفتن 
قیمت س��نگ آه��ن در بازارهای 
جهانی، باید شاهد افزایش قیمت 
فوالد بود. هر چند تولیدکنندگان 
فوالد در کشور به یک اندازه از این 
افزای��ش قیمت ها س��ود نخواهند 
ب��رد، اما مس��لماً افزای��ش نرخ را 
ش��اهد خواهند ب��ود و نکته مهم 
بای��د ش��رکت هایی انتخاب  آنکه 
ش��وند که فروش محصوالت شان 
ب��ه راحتی در حال انج��ام بوده و 
بازار مناس��بی را برای محصوالت 
خ��ود دارند. این کارش��ناس بازار 
سهام با اش��اره به صنعت دیگری 
در  چش��مگیری  تح��والت  ک��ه 
ماه های پایانی س��ال داشته است، 
گفت: صنعت پاالیش��گاهی عمدتا 
با افزایش قیمت نفت و همچنین 
دالر مبادل��ه ای منتف��ع ش��ده و 
س��ودآوری آن افزایش داشته که 
این افزایش س��ودآوری در نتیجه 
افزای��ش حاش��یه س��ود ناخالص 
ب��وده اس��ت. ثریانژاد اف��زود: در 
پاالیشی  شرایط، شرکت های  این 
نخستین پیش بینی سال بعد خود 
و همچنی��ن پیش بینی براس��اس 
عملک��رد ۹ماهه امس��ال خود را 
ب��ا افزایش به ب��ازار ارائه کرده اند. 

ش��رکت  س��رمایه گذاری  مدی��ر 
س��رمایه گذاری صنع��ت و معدن 
همچنی��ن با اش��اره ب��ه وضعیت 
بانک ها گفت: در گروه بانک شاهد 
تعدی��ات بس��یار ناامید کننده ای 
بودی��م؛ بانک ه��ا اغلب ب��ا توجه 
ب��ه ن��کات مبهمی مانن��د هزینه 
و  مش��کوک الوصول  مطالب��ات 
امکان ف��روش دارایی های خود و 
همچنین روند عملیاتی که در آن 
از درآمدهای مشاع منفی  س��هم 
اما  است، اوضاع مناس��بی ندارند 
از نظر باال ب��ودن حجم نقدینگی 
در این گ��روه می توان گفت یکی 
از گروه ه��ای تأثیر گ��ذار ب��ر بازار 

خواهند بود. 

شرایط مناسب گروه سیمانی
این کارشناس بازار سهام در عین 
حال تأکی��د کرد: با توجه به حذف 
مطالبات مش��کوک الوصول در پی 
اقدام��ات بانک مرک��زی، می توان 
ای��ن نکت��ه را در نظ��ر گرفت که 
صورت های مالی بانک ها ش��فاف تر 
شده اس��ت و در نهایت می توان با 
اطمینان بیش��تری نسبت به قبل 
ب��ر صورت های مال��ی بانک ها اتکا 
ک��رد. ثریانژاد در پای��ان به تحلیل 
گروه س��یمانی که به گفت��ه او در 
چند سال گذشته شرایط مناسبی 
از لح��اظ افزای��ش س��ودآوری ب��ا 
توجه ب��ه کاهش بودج��ه عمرانی 
و نی��ز رکود حاکم بر بازار مس��کن 
نداش��ته پرداخت و افزود: با توجه 
ب��ه افزای��ش نرخی ک��ه در ابتدای 
مهرماه ۹۵ صن��ف تولیدکنندگان 
سیمان تصویب کرده، شرکت های 
س��یمانی در گزارش ه��ای ۹ ماهه 
خود، پیش بینی های خود را مثبت 
برآورد کرده و این روند برای س��ال 
آتی ب��ا افزایش س��ودآوری به بازار 
ارائه شده است. وی خاطرنشان کرد: 
البته باید در این میان، تخفیف های 
اعطایی شرکت های سیمانی را برای 
فروش محصوالت خود مدنظر قرار 
داد؛ از ط��رف دیگ��ر تضمین دوام 
ای��ن افزایش در س��ودآوری، اوضاع 
مناسب فروش است که با توجه به 
رکود حاکم بر بازار مسکن، چندان 
نباید به آن امید داش��ت، اما بهبود 
شرایط حاکم بر بازار مسکن در سال 
آینده می تواند سودهای پیش بینی 

نیروهای تاثیر گذار مثبت بر بازار سهام

نگاه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

قند هگمتان در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درص��د افزایش را از آن خود کرد که صنایع ش��یمیایی 

فارس در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۲.۷۱۶۴.۹۹قهکمت
۱.۷۴۱۴.۶۳شفارس
۲۲.۶۸۱۴.۶۳سقاین

۳.۳۲۸۴.۲۹فاذر
۲.۱۵۴۳.۷۶شپارس
۴.۷۱۹۳.۶۹قشهد

۲.۳۲۷۳.۵۶خموتور

 بیشترین درصد کاهش
تراکتورس��ازی ایران صدر نش��ین جدول بیش��ترین 
درصد کاهش ش��د. ش��یر پاس��توریزه پگاه اصفهان در 
 رده دوم این گروه ایس��تاد. تولیدی مهرام هم در میان

 سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۷.۲۹(۲.۵۶۹تایرا
)۴.۹۹(۵.۱۵۵غشصفا
)۴.۹۹(۳۲.۰۴۸غمهرا
)۴.۹۵(۲.۸۴۲البسا

)۴.۹۲(۲.۶۸۵خمحور
)۴.۹۱(۷.۲۸۲بشهاب
)۴.۷۴(۲.۲۴۹فباهنر

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم ب��ازار بورس ش��ناخته 
ش��د. صنای��ع آذرآب در رده دوم ای��ن گروه ایس��تاد. 

سرمایه گذاری سایپا هم در رده های باال قرار گرفت. 
تعداد دفعهقیمتنام

۳۳.۸۰۸ ۱۱۷۵خساپا

۲۹.۹۸۷ ۳۳۲۸فاذر
۲۴.۳۳۴ ۸۷۶وساپا
۲۱.۸۸۰ ۲۰۰۲فملي
۱۹.۴۸۲ ۷۷۱خزامیا
۱۸.۵۷۶ ۷۴۳وتجارت
۱۴۲۵۱۵.۳۸۰فوالد

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را صنایع 
آذرآب به خود اختص��اص داد و ملی صنایع مس ایران 
رتبه دوم را به دست آورد. لوله و ماشین سازی ایران هم 

در باالی جدول بیشترین ارزش معامات قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
۹۹.۷۹۴ ۳۳۲۸فاذر

۴۳.۷۹۶ ۲۰۰۲فملي
۴۰.۸۸۱ ۷۰۵۷فلوله
۳۹.۷۳۵ ۱۱۷۵خساپا
۲۶.۷۰۶ ۴۷۸۹کماسه
۲۶.۵۷۸ ۳۴۲۹حتوکا
۲۱.۷۶۶ ۱۴۱۵فوالد

بیشترین سهام معامله شده
صنایع آذرآب در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
س��هام معامله ش��ده را به دس��ت آورد که سایپا در این 
گروه دوم ش��د و س��رمایه گذاری س��ایپا در رتبه سوم 

قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
۳۳۲۸۲۰۹۱فاذر

۱۱۷۵۱۹۶۴خساپا
۸۷۶۱۳۵۶وساپا
۲۰۰۲۱۳۴۱فملی
۷۷۱۱۲۰۴خزامیا
۷۵۴۱۰۱۱خاور
۷۸۴۹۵۵تکمبا

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 

بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
۱۸۶۷۱۸۶۷کسعدی
۱۴۹۵۷۴۸کساپا

۲۶۸۵۶۷۱خمحور
۴۴۵۹۳۱۸فمراد
۲۲۷۴۲۰۷خشرق
۲۲۶۳۲۰۶تکنو
۲۶۲۰۱۸۷خلنت

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
۷۰۹۱.۸۹وخارزم
۱۱۴۷۲.۱۲واعتبار
۱۰۰۳۳.۰۰پردیس
۱۱۱۹۳.۷۱وصنا
۱۹۱۳۳.۶۸وبانک
۳۳۶۲۴.۲۰شاراک
۲۵۷۱۴.۴۲غبشهر

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

۵۰درصد درآمد شهرداری ها از 
تراکم فروشی و تخلفات ساختمانی است

رئیس س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان استان 
ته��ران ب��ا تاکید ب��ر اینکه دو نقش��ه ای ب��ودن در 
ساخت و ساز موضوع جدیدی نیست، گفت: براساس 
آمارهای اعالم شده از سوی شهرداری تهران حدود 
50درصد درآمد شهرداری قرار است از فروش تراکم 

و جریمه تخلفات ساختمانی تامین شود. 
به گزارش ایرنا، حس��ن قربانخانی در پاس��خ به این 
سوال که آیا دو نقش��ه ای بودن در عرصه ساخت و ساز 
در تهران شدت بیشتری دارد؟ گفت: ریشه دونقشه ای 
بودن ساخت و ساز به این بر می گردد که شهرداری های 
کشور خودگردان هستند، بنابراین باید به گونه ای تامین 
درآمد کنند تا بتوانند شهر خود را اداره کنند. این تنها 
به شهرداری تهران محدود نمی شود و در سراسر کشور 

این موضوع انجام می شود. 
وی افزود: متاسفانه یکی از راحت ترین درآمدها برای 
شهرداری این است که پول تخلفات ساختمانی را که 
عدد قابل توجهی هم است، اخذ کنند، بنابراین طبیعی 
است که مالکان ساختمانی براساس قوانین و مقررات 
ش��هرداری یک نقش��ه را برای اخذ مج��وز ارائه کنند 
اما چون ش��هرداری ها براساس همکاری با کمیسیون 
م��اده 100 این مالکان را جریمه می کنند یک نقش��ه 
دیگری را نیز تهیه و براساس دستور نقشه دوم اقدام به 

ساخت و ساز کرده و جریمه را پرداخت می کنند. 
قربانخانی در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا آماری 
در دس��ت هست که ساالنه ش��هرداری ها چه میزان 
جریم��ه از بابت همین اقدام مال��کان اخذ می کنند، 
اظهار داش��ت: براساس آمارهای اعالم شده از سوی 
ش��هرداری تهران حدود 50درصد درآمد شهرداری 
قرار اس��ت از ف��روش تراکم و تخلفات س��اختمانی 
تامین ش��ود.  به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان اس��تان تهران، در شهرهای استان تهران 

این عدد باالتر است و به 60تا 70درصد می رسد. 
 قربانخان��ی ادامه داد: س��ود اکثر س��ازندگان که 
بس��از بفروش هستند این اس��ت که بیش از پروانه 
صادره اقدام به ساخت و س��از کنن��د، بنابراین تالش 
می کنن��د که بیش��تر اقدام به ساخت و س��از کنند و 
نس��بت به تراکم رعایت کمتری کنند و این بهترین 
حالت برای سازنده هاست، بنابراین بحث دونقشه ای 
بودن مدت هاست که مطرح است و موضوع جدیدی 
نیس��ت. رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان 
اس��تان تهران در پاسخ به این سوال که آیا می توان 
گفت ک��ه دونقش��ه ای بودن ت��ا زمانی ک��ه درآمد 
شهرداری ها از فروش تراکم باشد پابرجاست، گفت: 
تا روزی که برای ش��هرداری ها این پول ها مهم است 
و منبع درآمد آنهاس��ت و کمیسیون های ماده 100 
هم به جای تخریب با جریمه مشکل را حل می کنند 

بعید است که این موضوع به آسانی مرتفع شود. 

جابه جایی ۵۰ میلیون مسافر 
ناوگان جاده ای در نوروز 96

رئیس هیات مدی��ره کانون سراس��ری کارفرمایی 
ش��رکت های حمل ونقل مس��افری با اش��اره به ارائه 
تس��هیالت نوس��ازی ناوگان س��واری کرای��ه با نرخ 
1۲درصد، از نبود ش��رایط مناس��ب برای نوس��ازی 
ن��اوگان اتوبوس��ی انتقاد کرد و گفت: برای س��ود ده 
ک��ردن حمل و نقل جاده ای، باید »به روز س��ازی« در 
دس��تور کار باش��د.  حس��ن مومنی در گفت  وگو با 
فارس،   اظهار کرد: برای ایام نوروز س��ال 96، تعداد 
یک میلی��ون و 750 هزار صندلی ن��اوگان عمومی 
جاده ای مسافری در نظر گرفته ایم که امکان افزایش 
آن هم وجود دارد.  وی بیان کرد: در نوروز امس��ال 
بی��ش از 50میلی��ون مس��افر از طری��ق حمل ونقل 

عمومی مسافری جاده ای امکان سفر دارند. 
مومنی با بیان اینکه نوس��ازی ناوگان اتوبوس��رانی 
چندان مناس��ب نیس��ت، افزود: با این ح��ال یکی دو 
ش��رکت تولیدکننده اتوبوس که بین کل شرکت های 
تولیدکننده فعال هستند، هرچه را که تولید کرده اند ما 
خریداری کرده ایم و بقیه کارخانه های سازنده هم فعال 
نیستند.  رئیس هیات مدیره کانون سراسری کارفرمایی 
شرکت های حمل ونقل مسافری همچنین به برگزاری 
کالس های آموزش��ی برای رانندگان و خدمه اتوبوس 
از سوی س��ازمان راهداری برای خدمات دهی بهتر در 
نوروز اشاره کرد.  مومنی درباره بروز تاخیرات در مبدأ 
برای ناوگان اتوبوسرانی عمومی جاده  ای گفت: در ایام 
نوروز به دلیل آنکه اغلب صندلی ها   به فروش می رسد 
و ظرفیت تکمیل اس��ت، تاخیر در مبدأ نداریم، ضمن 
آنکه درباره تاخیر در مقصد هم باید گفت که   در صورت 
شرایط مساعد جوی، در ناوگان عمومی  جاده ای، تاخیر 

در مقصد  چندان زیاد نیست. 

پروژه حمل ونقل ریلی میان هند و 
ایران کلید خورد

شرکت راه آهن هند در حال بررسی یک سرویس 
حمل و نقل ریلی بین قاره ای است که هند را به ایران 
و ترکیه متصل می کند.  به گزارش ایس��نا به نقل از 
اکونومیک تایمز هند، این سرویس از توسعه تجاری 
و اقتصادی منطقه آسیا-اقیانوسیه پشتیبانی خواهد 
کرد و از مسیر داکا تا اس��تانبول، بنگالدش، بوتان، 
هند، نپال، پاکس��تان، افغانس��تان، ایران و ترکیه را 

تحت پوشش قرار خواهد داد. 
ب��ا وجود اینکه بوتان و افغانس��تان در حال حاضر 
اتص��ال ریلی ندارند، بوتان می توان��د از طریق جاده 
از کلکته به این س��رویس متصل شود و کانتینرهای 
افغانس��تان می توانن��د با متصل ش��دن مس��یرهای 
جاده ای به شبکه راه آهن در کلکته، بارگیری شوند. 

عمران

عملیات ریل گ��ذاری راه آهن 
آذربایج��ان، برای تکمیل طرح 
ارتباط ریلی دو کش��ور ایران و 
جمهوری آذربایجان آغاز ش��د. 
این خبری اس��ت که فرماندار 
پیگی��ری  از  و  داده  آس��تارا 
جدی مراحل اجرای��ی کار در 
آینده نزدیک خبر داده اس��ت؛ 
موضوعی ک��ه می تواند راه را بر 
توسعه صنعت ریلی ایران پیش 
از هر زمان دیگری هموار کند.  
با وجود آنکه در طول سال های 
حمل و نقل  هم��واره  گذش��ته 
جاده ای به عنوان عرصه ای بدون 
رقیب نام خ��ود را در ترانزیت 
ثبت کرده و بیش از 90درصد 
 از جابه جای��ی بار در کش��ور را 
یک تنه اجرایی کرده است اما 
نیاز به رس��یدن به اولویت های 
کالن و اس��تانداردهای جهانی 
اجازه نداده مس��یر گذشته به 

روال قبل ادامه پیدا کند. 
هرچند در اولویت گذاری های 
صورت گرفته به طور همزمان 
ب��ر توس��عه هم��ه بخش های 
حمل و نق��ل ملی تاکید ش��ده 
اس��ت ام��ا مزیت های نس��بی 
قاب��ل توجه صنع��ت ریلی در 
قیاس با دیگر رقبا باعث ش��ده 
ش��انس مهم��ی در اختیار این 
حوزه ق��رار گیرد. به دنبال این 
ریلی  عرصه  اولویت گذاری ه��ا 
ایران برنامه ه��ای کالنی را در 
دس��تور کار خ��ود ق��رار داده 
اس��ت. از یک س��و دو خطه و 
مس��یرهای  چهارخطه س��ازی 
اصل��ی، از یک س��و نوس��ازی، 
برقی سازی و سریع السیر سازی 
دیگ��ر  س��وی  از  و  خط��وط 
برای رساندن ریل  برنامه ریزی 
به نقاطی که هنوز از این نعمت 
محروم هس��تند، بدنه کالنی را 
شکل داده که نتیجه آن توسعه 
بخش ریلی کشور خواهد بود. 

در ریل گذاری ه��ای جدی��د 
در کن��ار اولویت ق��رار گرفتن 
رساندن  باقی مانده،  استان های 
ریل به مرزهای زمینی و افزایش 
ارتباط با کشورهای همسایه نیز 
به عنوان اولویتی دیگر در دستور 
کار ق��رار گرفته اس��ت و پس 
از آنکه ش��رایط ب��رای افزایش 
همکاری ها با ترکمنستان فراهم 
ش��د، توافق ها ب��رای اتصال به 
افغانس��تان و سپس آذربایجان 
در دس��تور کار ق��رار گرف��ت. 
طب��ق برنامه ریزی های صورت 
گرفته ایران از س��مت آس��تارا 
ب��ه منطقه آس��تارا در کش��ور 
آذربایجان متصل خواهد ش��د 
و ای��ن اتصال نیاز به کش��یدن 
ریل هایی در سطح محدود میان 
دو کشور دارد و البته گام نهایی 
در این مسیر منوط به رسیدن 
ریل ایران به رش��ت و س��پس 
آس��تارا خواهد بود.  گام نهایی 
برای نهایی شدن این طرح که 
دروازه های خطوط ریلی اروپا به 
ایران از طریق مرزهای ش��مال 
غرب��ی را باز می کند برداش��ته 
ش��ده و به نظ��ر می رس��د در 
آین��ده نزدیک ب��ه بهره برداری 
خواهد رسید. یونس رنجکش، 
فرماندار آس��تارا در این زمینه 

ریل گ��ذاری  گفت��ه عملی��ات 
مرحله نخس��ت این ط��رح به 
طول 600 مت��ر و در محدوده 
ای��ن  باغچه س��رای  روس��تای 
شهرستان انجام شده و مراحل 
بعدی با تکمیل زیر سازی الزم، 
ب��ه س��رعت اجرا خواهد ش��د. 
مشکلی در تامین مصالح مورد 
نیاز این طرح وج��ود ندارد و با 
تکمیل این طرح ملی و اتصال 
آن به خط آهن رش��ت، بخشی 
از کری��دور ش��مال -جن��وب 
حمل و نقل کاال و مس��افر فعال 

خواهد شد. 

توسعه همکاری بین المللی 
اولویت ریلی

اتصال به آذربایجان و خطوط 
کالن ریلی جهان این امید را به 
وج��ود آورده تا با تکمیل دیگر 
همکاری ها ش��انس ایران برای 
عرض اندام در بازارهای جهانی 
فراهم ش��ود. محمد سعیدی، 
کارشناس مسائل حمل و نقل در 
گفت وگو با »فرصت امروز« در 
این زمینه گفت: آنچه بیشترین 
اهمیت را برای ما دارد رساندن 
س��طح صنعت ریلی ای��ران به 
اس��تانداردهای جهانی است و 
این مهم پ��س از اجرای برجام 

امی��د بیش��تری ب��رای تحقق 
نس��بت به گذش��ته پیدا کرده 
است.  به گفته وی، وقتی امکان 
آن به وجود می آید که کشورها 
و سرمایه گذاران خارجی شانس 
خ��ود را در عرص��ه ریلی ایران 
آزمای��ش کنند قطعا ش��رایط 
برای هدف گذاری در عرصه های 
مختل��ف ای��ن صنع��ت بهبود 

خواهد یافت. 
سعیدی تصریح کرد: اگر در 
طول سال های گذشته ایران با 
استفاده از توان داخلی توانسته 
در بخش ه��ای مختلف اقتصاد 
ریل��ی نقش آفرینی کن��د، در 
حال حاض��ر می ت��وان ارتقای 
این توانایی و بهبود آن را در دو 
حوزه مختلف رصد کرد. از یک 
سو افزایش ارتباط با کشورهای 
خارجی و اس��تفاده از خطوط 
ترانزیتی آنه��ا اعتباری جدید 
برای صنعت ریلی ایران به وجود 
می آورد و از سوی دیگر شانس 
جذب سرمایه گذاران جدید در 
بخش هایی مانند ساخت واگن، 
ریل و دیگ��ر بخش ها افزایش 
می یابد؛ مسئله ای که می تواند 
بس��یار  اهمیت  ای��ران  ب��رای 
زیادی داش��ته باشد.  علی اکبر 
نیکو اقبال، کارش��ناس مسائل 

اقتص��ادی نی��ز در گفت وگ��و 
ب��ا »فرصت ام��روز« به اهمیت 
امروز صنعت ریل��ی در فضای 
بین المللی اش��اره کرد و گفت: 
 امروز بس��یاری از کش��ورهای 
صنعتی و توس��عه یافته بخش 
زی��ادی از تمرکز خ��ود را روی 
اس��تفاده از توان صنعت ریلی 
گذاش��ته اند و بهره گیری از آن 
را به عنوان اولویت��ی جدی در 
دس��تور کار خود قرار داده اند. 
ارزانی و ایمنی باالی این بخش 
از حمل و نقل توجه بس��یاری از 
بازارهای اقتصادی را به سمت 

خود جلب کرده است. 
به گفت��ه وی، در صورتی که 
ام��کان آن به وج��ود بیاید که 
اتصال ریلی ایران به کشورهای 
همس��ایه ب��ا قدرت بیش��تری 
دنبال ش��ود، می ت��وان انتظار 
داش��ت تبادالت اقتصادی نیز 
گس��ترش یافته و در بلند مدت 
به تحق��ق بس��یاری از اهداف 
کالن از جمل��ه کاهش اتکا به 
نفت و به دس��ت آوردن منابع 
مالی جدید کمک خواهد کرد. 

در  برنامه ری��زی کرده  ایران 
نزدیک رس��اندن ریل  آین��ده 
به چند اس��تان باق��ی مانده را 
اجرای��ی کن��د و در ای��ن بین 
افتتاح خط آهن رش��ت اهمیت 
بسیار زیادی خواهد داشت. این 
مسیر که قطعه پایانی کریدور 
ریل��ی جنوب به ش��مال ایران 
به حس��اب می آی��د، می تواند 
در کوتاه م��دت بخش زیادی از 
توجه��ات را به عب��ور از خاک 
ایران جلب کند و در بلند مدت 
س��ودای بازگش��ت به جایگاه 
واقع��ی ترانزیت منطق��ه را به 
حقیق��ت بدل کن��د؛ برنامه ای 
نخس��تین  ریل گ��ذاری  ک��ه 
کیلومتره��ای آن کلید خورده 
و به نظر می رسد در کوتاه مدت 
اخب��ار جدید قاب��ل توجهی را 

همراه خواهد آورد. 

آذربایجان، همراه جدید راه آهن ایران
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پژوسیتروئن برای خرید اوپل به 
توافق رسید

مناب��ع آگاه ب��ه رویت��رز اع��ام کردند ک��ه گروه 
پژوس��یتروئن با جنرال موتورز برای خرید برند اوپل 

به توافق رسید. 
به گزارش ایس��نا، یک منبع آگاه به رویترز گفت: 
هیات مدیره پژوس��یتروئن که خودروهای برند پژو و 
س��یتروئن را تولید می کند، روز جمعه با این توافق 
موافقت کرد و قرار است این خبر روز دوشنبه رسما 

اعام شود. 
س��خنگوهای ش��رکت های پژوس��یتروئن و اوپل 

درباره این گزارش اظهارنظر نکردند. 
ای��ن دو خودروس��از ک��ه در حال حاض��ر برخی 
فعالیت ه��ای تولی��د مش��ترک در اروپ��ا دارند، ماه 
گذش��ته تایی��د کردند که س��رگرم مذاک��ره درباره 
خرید برند اوپل و برند انگلیسی وکس هال از سوی 
پژوس��یتروئن هس��تند و به این ترتی��ب گمانه زنی  
گسترده ای درباره تعدیل احتمال مشاغل آغاز شد. 

مدی��ران اوپ��ل روز جمعه دیدار ب��ا کارکنان این 
ش��رکت را تا روز دوش��نبه ب��ه تاخی��ر انداختند و 
اعام کردند هن��وز نمی توانند درباره جزییات توافق 

پیشنهادی صحبت کنند. 
منابع مطل��ع از مذاکرات میان جن��رال موتورز و 
پژوسیتروئن پنجشنبه گذشته اعام کرده بودند که 
این دو خودروس��از پس از اینکه اختاف نظر درباره 
مس��ائل مالی اوپل را به حداقل رس��اندند، پیشرفت 
خوب��ی در مذاک��رات داش��تند.  همچنی��ن یکی از 
اختافات این مذاکرات مربوط به درخواست جنرال 
موت��ورز برای ممنوعی��ت رقابت اوپل ب��ا مدل های 

شورولت در چین و سایر بازارهای خارجی بود. 
مس��ئله عدم رقابت پس از اینک��ه جنرال موتورز 
موافقت کرد بیش��تر از یک ت��ا 2 میلیارد دالری که 
ابتدا پیش��نهاد ک��رده بود در صندوق بازنشس��تگی 
اوپ��ل تزریق کن��د، حل ش��د.  کارلوس ت��اوارس، 
مدیرعامل پژوس��یتروئن هفته گذش��ته اظهار کرده 
بود ک��ه خرید کامل اوپل، یک فرص��ت برای ایجاد 
یک غول خودروس��ازی ب��ا فروش س��االنه بیش از 
5 میلی��ون خودرو را فراهم می کند. این خودروس��از 
فرانسوی انتظار دارد با ادغام اوپل، حداکثر 2 میلیارد 
ی��ورو )2.1 میلیارد دالر( صرفه جویی کند.  به گفته 
مناب��ع آگاه، ت��اوارس به هیات مدیره پژوس��یتروئن 
اظه��ار کرده اس��ت که این ش��رکت مدل های اوپل 
را ب��ا فناوری ه��ای خود برای صرفه جویی س��ریع تر 

بازطراحی خواهد کرد. 
اوپل که در س��ال 1۸۶2 تاسیس شد، نامی آشنا 
در جاده های آلمان و اروپاست. اما در سال های اخیر 
این ش��رکت ضررهای مکرری ثبت کرده که حدود 
15 میلیارد دالر )1۴ میلیارد یورو( از س��ال 2۰۰۰ 

به جنرال موتورز ضرر زده است. 
 براس��اس گ��زارش رویت��رز، اوپ��ل تح��ت برن��د
 وکس هال خودروهای بیش��تری در انگلیس نسبت 

به سایر کشورهای اروپایی می فروشد. 
ب��ا کاه��ش چش��مگیر ارزش پوند از زم��ان رأی 
انگلی��س به خ��روج از اتحادیه اروپا در ژوئن س��ال 
گذش��ته، امیدهای اوپل برای بازگشت به سودآوری 
در س��ال 2۰1۶ نق��ش بر آب ش��د و این ش��رکت 

25۷ میلیون دالر ضرر گزارش کرد. 
اوپ��ل 1۰ کارخانه در ش��ش کش��ور اروپایی دارد 
و ۳5۶۰۰ کارمند تا پایان س��ال 2۰15 داش��ت که 
1۸25۰ نف��ر آنها در آلمان و ح��دود ۴5۰۰ نفر در 

انگلیس هستند. 
 

درخواست جیلی در چین برای 
تسریع طراحی فناوری خودران

خودروس��از چینی جیلی از دولت چین خواس��ت 
برای تسریع طراحی خودروهای خودران، کنترل های 

سخت گیرانه درباره برنامه نقشه را تسهیل کند. 
به گزارش ایس��نا، خودروس��ازان در ش��تاب برای 
طراحی خودروهای اتوماتیک و خودران هستند که 
بسیاری بر این باورند که آینده حمل و نقل را متحول 
خواهند کرد و دولت ها در سراس��ر جهان امیدوارند 
از توسعه فناوری در داخل کشورشان حمایت کنند. 
لی شوفو، رئیس هیات مدیره جیلی در پکن اظهار 
کرد که وی یک پیش��نهاد سیاس��تی برای تسهیل 
مقررات نقش��ه و در عین حال رعای��ت امنیت ملی 
ارائه کرده که در کنفرانس مش��ورتی سیاسی حزب 

خلق چین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
به گفته وی، توسعه خودروهای خودران در چین 

به حمایت نقشه های دیجیتالی دقیق نیاز دارد. 
خودروه��ای خ��ودران از طری��ق حس��گرها ب��ه 
جم��ع آوری اطاع��ات می پردازن��د ت��ا ب��رای تهیه 
نقش��ه های جدید و بهبود نقش��ه های فعلی استفاده 
کنند. این آمار با فناوری ناوبری یکپارچه می ش��ود 
تا خ��ودرو بتوان��د ایمن ترین و صحیح ترین مس��یر 
را انتخ��اب کن��د.  رئیس هیات مدی��ره جیلی گفت: 
مق��ررات کنون��ی ش��رکت ها را مل��زم می کند برای 
انجام مطالعات نقش��ه برداری، مج��وز دریافت کنند 
که طراحی خودروهای خودران را دشوار می سازد. 

بسیاری از خودروسازان چینی که به دنبال طراحی 
خودروه��ای خودران هس��تند، در صدد ش��راکت با 
شرکت های فناوریی برآمده اند که مجوزهای الزم را 
در اختیار دارند.  ش��رکت موتور جست وجوی بایدو 
با ش��رکت چ��ری، BYD Co  و بایک موتور متحد 
شده اس��ت و ش��رکت تجارت الکترونیکی علی بابا 
هم با س��ایک موتور پیمان همکاری بسته و به طور 

مشترک در زمینه فناوری اتوماتیک کار می کنند. 
ولوو که در س��ال 2۰1۰ از سوی جیلی خریداری 
ش��د، در نخستین موج خودروسازانی قرار داشت که 
به تس��ت خودروهای اتوماتی��ک در جاده های چین 
پرداختند اما هیچ ش��راکتی با ش��رکت های فناوری 
چینی اعام نکرده اس��ت.  براساس گزارش رویترز، 
در س��طح جهان��ی ای��ن توافق نظر وج��ود دارد که 
بای��د این فناوری نوپا تحت س��اماندهی قرار گیرد و 
اصلی ترین نگرانی ها مربوط به مس��ئولیت قانونی در 

یک تصادف احتمالی خواهد بود. 

چرا ایران خودرو قید پژوپارس را 
نمی زند؟ 

در روزهای��ی که بحث ح��ذف خودروهای قدیمی 
داغ است، ایران خودرو همچنان قصد تولید پژوپارس 
را دارد و دلی��ل این موضوع نیز به طور مس��تقیم با 
س��ودآوری باالی این محصول در ارتباط اس��ت. به 
عب��ارت بهتر، ایران خودرو به دلیل کس��ب س��ودی 
غیر متع��ارف از پارس، قصد دارد ب��ه هر قیمتی که 
ش��ده ای��ن محصول را ب��رای مدتی ش��اید طوالنی 

همچنان در خط تولید خود حفظ کند. 
به گزارش خودروکار، به نظر می رس��د پراید و پژو 
۴۰5 به عن��وان دو محصول قدیم��ی و در عین حال 
پرتیراژ و پرفروش، رفته رفته در حال رسیدن به خط 
پای��ان بوده و در نهایت تا دو س��ال دیگر راهی موزه 
خواهند شد. با این حال، گفته می شود ایران خودرو 
ب��ه هیچ وج��ه حاضر به کن��ار گذاش��تن پژوپارس 
نیس��ت و این خودرو را همچنان در سبد تولیداتش 
حفظ خواهد کرد. اما دلیل پافش��اری آبی های جاده 

مخصوص بر حفظ پژوپارس چیست؟ 
بدون ش��ک اصلی ترین دلیل ای��ن موضوع را باید 
در س��ودآوی ب��اال و خ��ارج از عرف پارس دانس��ت 
ک��ه سال هاس��ت بزرگ ترین خودروس��از ای��ران را 
ب��ه درآم��دی ب��اال از ناحیه فروش��ش ع��ادت داده 
اس��ت. هرچن��د ایران خودرو هیچ گاه رس��ما س��ود 
محصوالت��ش را اع��ام نکرده، ام��ا آن طور که یکی 
از مدیران پیش��ین ایران خودرو عنوان می کند، این 
محصول باالی 2۰درصد س��ود خالص برای آبی های 
جاده مخصوص دارد.  این در ش��رایطی است که به 
طور معمول، س��ود یک محصول برای ش��رکت های 
خودروس��از، چیزی حدود ۷ درصد بوده و بسیار کم 

پیش می آید محصولی تا این حد سودزا باشد. 
در این ش��رایط، ایران خ��ودرو که خاطره تلخی به 
نام »حذف پیکان« را در ذهن دارد، نمی خواهد با از 
دست دادن پژوپارس، آن را تکرار کرده و هم بخشی 
قابل توجه از بازارش را از دس��ت بدهد و هم از کلی 
سود نامتعارف محروم شود.  نکته دیگر اینجاست که 
در صورت حذف همزمان پارس و ۴۰5، بزرگ ترین 
خودروساز ایران با خاء هایی بزرگ در پرفروش ترین 
بخش بازار خودرو کش��ور مواجه شده و شاید نتواند 

آنها را به این سادگی ها پر کند. 
 

فراخوان جهانی برای یک میلیون 
مرسدس بنز

دایملر پس از دریافت 51 مورد گزارش آتش سوزی، 
ب��رای یک میلیون مدل جدید مرس��دس بنز به دلیل 

خطر آتش سوزی فراخوان جهانی خواهد داد. 
به گزارش ایس��نا، این ش��رکت آلمانی اعام کرد 
هیچ مصدوم یا کش��ته ای در ارتب��اط با ایراد ایمنی 
ای��ن خودروها وجود نداش��ته اس��ت. فراخوان این 
خودروه��ا در آمریکا از ماه ژویی��ه که قطعات مورد 
نیاز موجود می ش��ود، آغاز خواهد ش��د.  راه حل این 
مشکل در تولید خودروهای جدید اعمال شده است 
و خودروه��ای آم��اده فروش پی��ش از عرضه تعمیر 
خواهند ش��د. به ظاهر این مش��کل مرب��وط به یک 
فیوز معیوب اس��ت.  س��خنگوی مرسدس بنز اعام 
ک��رد خودروهایی ک��ه برای فروش دپو ش��ده اند، تا 
زمانی که ایرادشان برطرف نشود، به مشتری عرضه 
نخواهند شد.  از یک میلیون خودرویی که قرار است 
فراخوان شوند، ۳۰۷ هزار و ۶2۹ دستگاه در آمریکا 
هستند که ۴۰ هزار دستگاه کمتر از میزانی است که 
مرس��دس بنز به رگوالتورهای آمریکا گزارش کرده 
بود. آمریکا در کنار چین و آلمان، یکی از بزرگ ترین 
بازارهای مرس��دس بنز است.  همچنین از 51 مورد 
آتش س��وزی خودروهای جدید مرس��دس بنز، ۳۰ 
مورد در آمریکا گزارش ش��ده اند.  براس��اس گزارش 
رویترز، این فراخوان مربوط به مدل های جدیدتر از 

جمله مدل سال 2۰1۷ است. 

خبر بینالملل

7 خودرو

دومی��ن  گذش��ته  هفت��ه 
پسابرجام  قطعه سازی  قرارداد 
و  رایزک��و  می��ان  حال��ی  در 
مکاپاس��ت فرانسوی به امضا 
رسید که برای نخستین بار در 
این ق��رارداد، بخش خصوصی 
قطعه س��ازی ایران بدون هیچ 
اجبار دولتی ش��رط ۳۰ درصد 
ص��ادرات را به عن��وان یکی از 
بندهای این ق��رارداد، مدنظر 

قرار داده است. 
معدل قطعه سازان ایرانی در 
زمینه صادرات طی سال های 
گذشته گاهی نزدیک به صفر 
هم رس��یده ب��ود؛ معدلی که 
ناشی از تحریم های بین المللی 
یک طرف��ه علیه ای��ران و قهر 
ش��رکای خودروس��ازی ایران 
ش��کل گرفته بود. با تش��دید 
تحریم ه��ای بین المللی و گذر 
خودروس��ازی  ش��رکت های 
فرانسوی از بازار ایران، صنعت 
به عنوان  ای��ران  قطعه س��ازی 
اصلی تری��ن بخ��ش صنع��ت 
خ��ودرو ب��ا اینک��ه حرکت��ی 
صعودی در جاده پیوس��تن به 
خودروس��ازان  تامین  زنجیره 
بزرگ داش��ت، متوقف شد و 
ش��اید بتوان گفت در دوره ای 

هم دنده عقب رفت. اما گرمای 
در  ک��ه  همان ط��ور  برج��ام 
بس��یاری از بخش های اقتصاد 
روزنه ه��ای  توانس��ت  ای��ران 
امی��دی دوب��اره ب��رای بهبود 
تعامات بین المللی بگش��اید، 
توانست به صنعت قطعه سازی 
نیز اجازه دهد پتانس��یل های 

بالقوه خود را بالفعل کند. 
ح��اال در همی��ن روزه��ای 
ق��رارداد  دومی��ن  اخی��ر، 
در  پس��ابرجام  قطعه س��ازی 
پاریس به امضا رس��ید که در 
آن ش��رط ۳۰ درصد صادرات 
قطعات تولی��دی این جوینت 
ونچر از مبدا ایران مدنظر قرار 
داده شده اس��ت؛ شرطی که 
پی��ش از ای��ن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای چارچوب 
مورد  خودرویی  قرارداده��ای 
تاکی��د ق��رار داده ب��ود ام��ا 
اجب��اری برای اجرایی ش��دن 
آن در قرارداده��ای صنع��ت 
قطعه سازی نداشت. اکنون اما 
بخش خصوصی قطعه س��ازی 
ب��رای  را  ص��ادرات  ای��ران 
نخس��تین بار در قرارداده��ای 
قطعه س��ازی به عنوان ش��رط 

ضمن عقد قرار داده است.
اینجاست که   حاال پرسش 
اینچنینی  قراردادهای  امضای 

قطعه س��ازی  صنع��ت  در 
ای��ن  توس��عه  راه  می توان��د 

صنعت را هموار کند؟ 
استاد  کاکایی،  امیرحس��ن 
صنع��ت  و  عل��م  دانش��گاه 
ای��ران و کارش��ناس صنع��ت 
 خ��ودرو، در ای��ن زمین��ه به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»ق��رار دادن ش��رط صادرات 
صنع��ت  قرارداده��ای  در 
قطعه سازی بسیار اتفاق خوبی 
است و می تواند به الگویی برای 
قطعه سازی  قراردادهای  سایر 
تبدیل شود، چرا که تنها راهی 
ک��ه خودروس��ازان می توانند 
به ایده آل های ش��ان برس��ند، 
قطعه س��ازی  رش��د صنع��ت 
اس��ت. بدون توس��عه صنعت 
قطعه س��ازی نمی توانی��م ب��ه 
امیدوار  رش��د صنعت خودرو 

باشیم.«
او می افزای��د: »برای رش��د 
صنع��ت قطعه س��ازی نیاز به 
س��رمایه گذاری خارج��ی ی��ا 
ب��ه عب��ارت دیگر مش��ارکت 
خارج��ی  قطعه س��ازان  ب��ا 
ش��دن  ب��ه روز  همچنی��ن  و 
است  س��اخت  تکنولوژی های 
که با توجه به قرار دادن شرط 
صادرات، می تواند تحقق پیدا 
زی��را ضمانت ص��ادرات  کند 

منجر ب��ه افزای��ش کیفیت و 
قیمت رقابتی تر می شود.«

کریمی س��نجری،  حس��ن 
کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو 
نی��ز در این زمین��ه در گفت 
و گ��و ب��ا »فرص��ت ام��روز« 
بی��ان می کن��د: »اینک��ه یک 
ش��رکت قطعه س��ازی قص��د 
کرده به صورت مس��تقل وارد 
ش��رکت های  تامین  زنجی��ره 
خودروس��ازی خارجی ش��ود، 
دارد. شرط  جای خرس��ندی 
۳۰ درصد صادرات الگوبرداری 
قراردادهای  از چارچوب  شده 
وزارت صنعت اس��ت که باید 
ضمان��ت اجرای��ی نی��ز مورد 
نظر ق��رار بگیرد. ش��اید بهتر 
باش��د یک موضوع را بررسی 
کنیم، چرا همه خودروسازان 
دارن��د  عاق��ه  آمریکای��ی 
محصوالت خود را در مکزیک 
زیرا ش��رایط  تولی��د کنن��د، 
کس��ب و کار در ای��ن کش��ور 
موج��ب تولید محص��والت با 
اما  رقابتی تر می ش��ود  قیمت 
مجموعه  ایران  در  متاس��فانه 
اقتصادی کش��ور به  ش��رایط 
نحوی اس��ت که قیمت تمام 
ش��ده یک محص��ول کاهش 
پی��دا نمی کن��د ک��ه همی��ن 
موضوع می تواند خطری برای 

تحقق شرط صادرات باشد.«
او ادامه می ده��د: »در دنیا 
معموال کنسرسیوم های بزرگ 
قطعه س��ازان  قطعه س��ازی، 
تامی��ن  زنجی��ره  وارد  را 
می کنند،  بزرگ  خودروسازان 
بنابرای��ن نباید انتظار داش��ته 
این قرارداد به صورت  باش��یم 
صنع��ت  بتوان��د  مس��تقل 
خ��ودروی ایران را به توس��عه 
برس��اند. ای��ن جوینت ونچ��ر 
اتفاق خوبی است اما متاسفانه 
موان��ع  اقتص��ادی  سیس��تم 
اجرایی ش��دن  ب��رای  زیادی 
دارد،  قراردادهایی  این  چنین 
مگر اینکه شرایط کسب و کار و 
میزان بهره وری بخش صنعت 

روبه بهبود برود.«
ب��ه نظ��ر می رس��د، تحقق 
شرط صادرات در قراردادهای 
صنعت قطعه س��ازی می تواند 
در افزای��ش می��زان صادرات 
این صنعت تاثیر گذار باش��د و 
شاید هم الگوی قرارداد چنین 
قراردادی بتواند نام ایران را از 
واردکنن��ده قطعات خودرو به 
صادر کننده این قطعات تغییر 
ده��د. حاال باید دی��د اجرایی 
ش��دن چنی��ن قراردادهای��ی 
قطعه س��ازی  صنعت  مع��دل 

ایران را باال خواهد برد؟ 

با امضای دومین قرارداد قطعه سازی پسابرجام

رقابت قطعه سازان با خودروسازان در جاده صادرات

قائ��م مق��ام واردات و صادرات ش��رکت
FAW از برنامه ه��ای این ش��رکت برای 
حضور گسترده تر در بازار ایران خبر داد. 

به گزارش خ��ودروکار؛ لی��و، قائم مقام 
در   FAW واردات ش��رکت  و  ص��ادرات 
جم��ع خبرن��گاران از حض��ور گس��ترده 
محصوالت این شرکت در بازارهای جهانی 
خب��رداد و گف��ت:FAW در حال حاضر 
بیش از ۶۰کشور صادراتی در خودروهای 
تجاری و سواری دارد و قرار است با توجه 
به ش��کل گیری مثبت هم��کاری با گروه 
بهمن، همکاری های مان را با شریک ایرانی 

خود گسترش دهیم. 
او با اش��اره به رفع بسیاری از مشکات 
در تج��ارت با ش��رکت های ایران��ی بعد از 

برداش��ته ش��دن تحریم ها گفت: در حال 
حاض��ر اکث��ر مش��کات برای گس��ترش 
هم��کاری با ش��رکت های ایران��ی برطرف 
ش��ده اما هنوز برخی بانک ه��ا با احتیاط 
تبادالت مالی را انج��ام می دهند و نگران 
موقت��ی ب��ودن رف��ع تحریم ه��ا در ایران 

هستند. 
لیو ادامه داد: ما همکاری خوبی با طرف 
ایرانی خود در گ��روه بهمن )بهمن موتور 
و س��یبا موتور( داریم و بسیار خوشحالیم 
که این شرکت ها با کیفیت باال محصوالت 
م��ا را مونتاژ و با بازاریابی خوب و خدمات 
پس از فروش مناسب در بازار ایران عرضه 

می کنند. 
 FAW قائم مق��ام ص��ادرات و واردات

همچنی��ن ب��ه برنام��ه این ش��رکت برای 
صادرات  از سیباموتور در منطقه خاورمیانه 
برنامه ری��زی  در  و گف��ت:  ک��رد  اش��اره 
بلند مدت خ��ود برای بازار ای��ران در نظر 
داریم بخش��ی از صادرات خود را از طریق 
س��یباموتور در منطقه انجام دهیم اما این 
مهم نیاز به زمان و فراهم ش��دن ش��رایط 

مناسب دارد. 
او با اشاره به تنوع باالی تولید در شرکت 
FAW گفت: ما برای افزایش س��هم بازار 
خ��ود در چین و کش��ورهای صادراتی هر 
سال محصوالت جدید و متنوعی را به بازار 
عرض��ه می کنیم و در آینده چند محصول 
تجاری و س��واری جدی��د را در بازار ایران 

عرضه خواهیم کرد. 

قائ��م مقام ص��ادرات و واردات ش��رکت 
FAW در پاسخ به سوال خودروکار مبنی 
بر اینکه در ایران قطعه س��ازی پیشرفته تر 
اس��ت یا خودروس��ازی گفت: ب��ه نظر ما 
صنعت قطعه س��ازی ایران از خودروسازی 
پیش��رفته تر اس��ت و ما در آینده نزدیک 
همکاری بیش��تری با قطعه س��ازان ایرانی 

خواهیم داشت. 
او همچنی��ن یکی از مش��کات صنعت 
خ��ودروی ای��ران را عرض��ه خودروه��ای 
ای��ران  در  گف��ت:  و  دانس��ت  قدیم��ی 
خودروهای��ی با طراح��ی و پلتفرم قدیمی 
بعد از چند س��ال هنوز به تولید می رسد و 
این باعث ضعف در صنعت خودروی ایران 

شده است. 

 :FAW قائم مقام واردات و صادرات

همکاری FAW با گروه بهمن افزایش می یابد
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شماره 739

بهمن ماه امس��ال تولید ۹ مدل سواری 
در خودروسازان داخلی متوقف شد. 

ب��ه گ��زارش ایس��نا، در ای��ن م��دت 
ش��رکت  دنده ای   C30وولک��س تولی��د 

خودروس��ازی رای��ن با 
1۰۰ درصدی  کاه��ش 
هم��راه ب��وده و از ۶۰ 
دس��تگاه در بهمن ماه 
به صفر  سال گذش��ته 

رسید. 
تولی��د  همچنی��ن 
  C 3 0 لک��س  و و
دیگ��ر  اتوماتی��ک 
محصول خودروس��ازی 
رای��ن نی��ز 1۰۰ درصد 
کاهش یافت��ه و از ۸2 
بهم��ن  در  دس��تگاه 

1۳۹۴ به صفر کاهش یافت. 
بهمن ماه امس��ال تولید س��ه محصول 
شرکت خودروس��ازی مدیران نیز متوقف 
ش��د. در این م��دت تولی��د ام وی ام 11۰ 
اس مع��ادل 1۰۰ درصد کاهش یافته و از 
222 دس��تگاه در بهمن ماه سال گذشته 
به صفر رس��ید. تولید ام وی ام 5۳۰ دیگر 
با  محص��ول خودروس��ازی مدی��ران نیز 

کاه��ش 1۰۰ درص��دی همراه ب��وده و از 
12۰ دس��تگاه در بهم��ن م��اه 1۳۹۴ به 
صفر کاه��ش یافت. در این م��دت تولید 
ام وی ام 4CYL 110 دیگ��ر محص��ول 
مدیران  خودروسازی 
نیز متوقف شده و از 
1۰ دستگاه در بهمن 
ماه س��ال گذشته به 
صف��ر رس��ید. بهمن 
تولید  امس��ال  م��اه 
محصول  لند م��ارک 
ش��رکت بهمن نیز با 
کاهش 1۰۰ درصدی 
همراه بوده و از س��ه 
دس��تگاه در بهم��ن 
به صفر  م��اه 1۳۹۴ 
کاه��ش یافت. تولید 
لیفان ایکس 5۰ شرکت کرمان موتور نیز 
متوقف شده و از ۴2 دستگاه در بهمن ماه 

سال گذشته به صفر رسید. 
در این مدت تولید دو خودروی سابرینا و 
گریت والM4محصوالت شرکت سازه های 
خودرو دیار نیز متوقف ش��ده و به ترتیب از 
25 و 2۷ دس��تگاه در بهمن 1۳۹۴ به صفر 

کاهش یافت. 

تولید ۹ سواری متوقف شد



رئیس جمه��ور با بیان اینکه ما انس��ان هس��تیم و 
نیاز به ش��ادابی، لبخن��د و خوش��حالی داریم، گفت: 
مردم بدون شادی، نش��اط و خوشحالی نمی توانند از 

مشکالت فراوان زندگی عبور کنند. 
حجت االس��الم حس��ن روحانی در آیین تجلیل از 
قهرمان��ان بازی ه��ای المپی��ک و پارالمپی��ک ۲۰۱۶ 
ریودوژانیرو و قهرمانان س��ال ۱۳۹۴ در سالن اجالس 
س��ران با بیان اینکه ورزش قهرمان��ی از دیدگاه های 
مختلف��ی برای م��ا حائز اهمیت اس��ت، گفت: ورزش 
وقتی به صحنه جهانی می رود و مس��ئله مسابقات در 
س��طح منطقه و جهان مطرح می شود، به یک موضوع 

ملی تبدیل می شود. 
وی افزود: ورزش تعلق به فرد خاص، ش��هر خاص، 
قومی��ت خاص یا مذه��ب خاص ن��دارد و تمام اتباع 
ایرانی یکپارچه نسبت به آن تأثیر می پذیرند، بنابراین 

از موضع ملی، ورزش برای ما حائز اهمیت است. 
وی ب��ا بیان اینکه ورزش قهرمان��ی برای ما افتخار 
اس��ت، گف��ت: ورزش در س��طح همگانی، در س��طح 
عمومی، در س��طح مسابقات داخلی و بین المللی، یک 
آثار مهم ایجاد می کند و آن، امید، نش��اط و ش��ادابی 

است. 
روحانی با بی��ان اینکه هیچ چیز باالتر از امید برای 
یک ملت نیس��ت، گف��ت: اگر به آینده خ��ود امیدوار 
نباشیم و احس��اس نکنیم گشایش پیش روی ماست، 

آنجا حرکت و تالش ملت متوقف خواهد شد. 
وی خاطرنش��ان کرد: اینک��ه گفته اند افضل اعمال، 
انتظار فرج اس��ت، فرج به معنای گشایش است. روح 
هم که در قرآن آمده، به معنای گشایش است و ایمان 
با ناامیدی جمع نمی ش��ود. ایم��ان همواره امیدی به 
آینده و ایمان همواره امید به گش��ایش و فرج است و 
این برای ما بس��یار مهم است که در داخل کشورمان 

یک معیار را برای امید و امیدآفرینی قرار دهیم. 
رئیس جمهور با اشاره به این مطلب که یک عده ای 
در داخل هس��تند که همواره مردم را نسبت به آینده 
ناامید می کنند، تصریح ک��رد: ایجاد ناامیدی ضرر به 
حرکت ملی اس��ت، ایج��اد ناامی��دی، مأیوس کردن 
جامع��ه از حرکت اس��ت. چ��را نیمه خال��ی لیوان را 

می بینید و نصفه پر آن را متوجه نمی ش��وید؟ ما باید 
مقایس��ه کنیم ورزش ما نسبت به گذشته و دیروز در 

حال پیشرفت است یا در حال پسرفت. 
روحانی ادامه داد: اگر ورزش ما نس��بت به گذشته 
پرش��ورتر اس��ت، اگر جوان های ما رغبت بیشتری به 
ورزش دارند، معنایش آن اس��ت که مس��یر ما مسیر 
درست و صحیحی است و باید به آینده امیدوار باشیم. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه ما نیاز به س��بد امید داریم، 
گفت: همانطور که ش��ما در ارز خارجی برای مقایسه 
پول ملی در ایران با یک س��بد مقایس��ه می کنید، در 
بورس هم به س��بد سهام نگاه می کنند، نه سهام یک 
ش��رکت خاص؛ ما نیاز به س��بد امید داریم، این سبد 
امید، بخش��ی از آن مربوط به اقتصاد می ش��ود. مردم 
باید به س��ود سرمایه شان و آینده زندگی شان امیدوار 
باشند؛ ثبات در مقررات، برنامه ریزی صحیح و حرکت 

درست اقتصادی به مردم امید می دهد. 
رئیس جمهور افزود: یک ملت برای پیشرفت نیاز به 
حرکت دارد، نیاز به س��بد امید دارد که یک بخش��ی 
از آن، اقتصاد و بخش دیگر آن فرهنگ و هنر اس��ت. 
وقتی هنر ش��ما در سطح جهانی درخشش پیدا کند، 
وقتی فیلم و موس��یقی شما می تواند در سطح منطقه 

بدرخشد، این جزو سبد امید شماست. 
وی با بیان اینکه بخشی از این سبد امید، ورزش است، 
گفت: قهرمانان ما امیدآفرین هستند، شما ورزشکاران در 
روزها و س��اعت هایی، همه ملت  را پای صحنه تلویزیون 
میخک��وب می کنید. گاهی با ی��ک گل فوتبال، صدای 
شادی از سراسر شهر و کشور برمی خیزد و یک پیروزی 

در مسابقه، دل ها را شاد می کند. 
روحان��ی اف��زود: مس��ابقات جهان��ی، المپی��ک و 
پارالمپیک در گذش��ته بیش��تر مردانه بود، قهرمانان، 
مردان بودن��د، اما امروز نیم دیگ��ری از جامعه یعنی 
بانوان و زنان ما وارد صحنه ورزش و رقابت شدند؛ هم 
پاسدار فرهنگ ایرانی � اسالمی هستند و هم پاسدار 
ق��درت و توانمندی ملی در صحنه ورزش که برای ما 

افتخاری مضاعف است. 
وی ادامه داد: بانوان پرافتخار ما در ماه های گذشته 
از کیمیا تا زهرا و ساره، صحنه پرنشاطی را در جامعه 

به وجود آوردند و زنان و مردان ما را خوشحال کردند 
و ما بس��یار خوشحالیم که زنان و بانوان ما در صحنه 
جامعه و در امور مه��م می توانند مانند مردان حضور 

داشته باشند. 
رئیس جمهور با بیان اینکه نمی توان وظایف زنان را 
در خانه محدود کرد، گفت: اسالم دینی است که زن 

و مرد در کنار هم قرار دارند. 
روحان��ی تصریح کرد: یک عده ای هس��تند که باید 
از حالت س��نتی چند قرن پیش خارج ش��وند که اگر 
خارج نشوند، زن های قدرتمند ما، آنها را به زور خارج 
می کنند. امروز خوش��حالیم در صحنه ورزش، زنان ما 

افتخار مضاعف می آفرینند. 
وی با اش��اره به پارالمپیکی ها گفت: این دس��ته از 
ورزشکاران یک امتیاز ویژه دارند و آن اینکه با زحمت 
و رنج بیشتر، افتخارات بزرگ ملی را کسب می کنند. 
روحان��ی با بیان اینکه ورزش م��ا امنیت و فرهنگ 
ملی اس��ت، گف��ت: وحدت ما در کنار ورزش بیش��تر 
حاص��ل می ش��ود و در ورزش وح��دت ملی بیش��تر 
به وج��ود می آید، چ��را که خرده فرهنگ ها احس��اس 
می کنند زیر چتر ب��زرگ فرهنگ ایرانی حضور دارند 
و ورزش برای ما غرور ملی و وحدت ملی می آفریند. 
وی با اشاره به سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل 
گف��ت: اقتصاد م��ا با ورزش هم ارتباط دارد، بخش��ی 
از ورزش ما، اقتصاد ورزش��ی اس��ت. ورزش می تواند 
توریس��م ورزش��ی به همراه داشته باش��د و می تواند 
باالتر از اقتصاد، با ایران هراسی بجنگد و گفت وگوها و 

تعامل با جهان را به وجود بیاورد. 
رئیس جمهور افزود: ش��ما چطور آمریکا را شرمنده 
کردی��د و ب��ه کش��تی گیرانش وی��زا دادی��د و مردم 
کرمانشاه میهمان نوازی کردند و دنیا هم قضاوت کرد؛ 

این عظمت ایران بود. 
روحانی خاطرنش��ان کرد: ما در کنار ورزش، تعامل 
سازنده با جهان را هم داریم، ما در کنار ورزش، جاذبه 
گردشگری را هم به وجود می آوریم؛ ورزش هم امنیت 
مل��ی، هم وحدت ملی، هم س��المت ملی و هم غرور 
ملی می آفریند و می تواند ما در مس��یر توسعه پایدار 

قرار دهد. 

دادسرای ویژه روحانیت با صدور اطالعیه ای توضیحاتی 
را در رابط��ه ب��ا خب��ر تعلیق اج��رای محکومی��ت احمد 

منتظری ارائه کرد. 
یک مقام مس��ئول در دادس��رای وی��ژه روحانیت قم با 
اش��اره به آزادی احمد منتظری ک��ه اخیرا جهت اجرای 
محکومی��ت خود به زندان معرفی ش��ده بود، عنوان کرد: 
نام برده با مراجعه و توس��ل به یکی از مراجع عظام تقلید 
و دادن تعهد به ایشان، خواستار وساطت نزد رهبر معظم 

انقالب مّدظلّه العالی ش��دند.  سرانجام در راستای احترام 
و اجابت خواس��ته مرجعیت، مقام معظم رهبری با تعلیق 
اجرای حکم با ش��رط تعهد ایشان نزد مرجعیت مبنی بر 
عدم اقدام علیه امنیت مل��ی موافقت فرمودند که مراتب 
موافق��ت پس از اج��رای حکم و معرف��ی محکوم علیه به 
زندان، از سوی دفتر معظم له و جهت پیگیری به دادسرای 
ویژه روحانیت ابالغ شد که در نهایت محکوم علیه مجددا 
با دادن تعهد کتبی مبنی بر پرهیز از تکرار جرائم ارتکابی 

فعال از زندان آزاد ش��ده است.  این مقام مسئول در ادامه 
اف��زود: محکوم علیه احمد منتظری در یک��ی از بندهای 
تعهد خود کتبا متعهد ش��ده اس��ت که »همه مسئولیت 
اعم��ال و رفتار بیت آیت اهلل منتظ��ری را عهده دار بوده و 
از هر گونه اقدامی که علیه نظام تلقی می ش��ود نسبت به 
اعضای خانواده و اطرافیان به طور جدی جلوگیری نمایم 
و در صورت عدم رعایت مراتب فوق و نقض تعهد آمادگی 

هر گونه برخورد قانونی را دارم.«

روحانی در آیین تجلیل از قهرمانان ورزشی: 

عبور جامعه از مشکالت زندگی نیازمند شادی است

حکم ۶ سال حبس »احمد منتظری« تعلیق شد

نخستین حاشیه رمان جدید »موراکامی«
موضوعی ک��ه »هاروکی موراکامی« در کتاب جدیدش 
مطرح کرده، موجب خش��م برخی از هموطنانش ش��ده 
اس��ت. به گزارش ایس��نا،  »نیوزینز« نوش��ت:  »هاروکی 
موراکام��ی« نویس��نده مطرح ژاپنی که چ��اپ هر یک از 
کتاب های��ش بازتاب قابل توجهی در رس��انه های جهانی 
دارد، این بار اندکی پس از انتشار رمان دوجلدی جدیدش 
با عنوان »قتل افس��ر شوالیه« مورد انتقاد هموطنان خود 

قرار گرفته است. 
 »موراکام��ی« در این رمان ۲۰۰۰ صفحه ای که از روز 
۲۴ فوریه روانه بازار ش��ده، به کش��تار نانجینگ پرداخته 
که از مس��ائل حس��اس کشورش محس��وب می شود. در 

جریان دومین جنگ چینی ها و ژاپنی ها در سال ۱۹۳۷، 
نیروهای ژاپن بین ۴۰ تا ۳۰۰ هزار تن از مردم نانجینگ 
را )ک��ه در آن زم��ان نانکینگ خوانده می ش��د(، به طرز 
وحشیانه ای کشتند و به زن ها بی حرمتی کردند. اما نکته 
این جاس��ت که تعداد قربانیان این کشتار جمعی همیشه 
مورد بحث بوده؛ چین مدعی است تعداد این افراد حدود 
۳۰۰ هزار تن بوده اما تاریخ دانان ژاپنی نوشته اند این رقم 

بین ۴۰ تا ۲۰۰ هزار نفر بوده است. 
بع��د از این قتل عام، تمام مدارک موجود از این حادثه 
در ارت��ش ژاپن مخفی ش��د یا عمدا از بی��ن رفت و حاال 
با وج��ود تعداد زی��ادی عکس از پیامده��ای این حادثه 

وحش��تناک، برخی از ژاپنی ها مدعی هس��تند که کشتار 
نانجینگی وجود نداش��ته یا چینی ه��ا آن را بزرگ نمایی 

کرده اند. 
با وجود تمام این حواشی،  »موراکامی« که مشهورترین 
نویسنده حال حاضر کشورش محسوب می شود، در رمان 
جدید خود به این مس��ئله پرداخته و تعداد کشته شدگان 

حادثه نانجینگ را ۴۰۰ هزار نفر ذکر کرده است. 
برخ��ی از خوانن��دگان کار جدی��د »موراکام��ی« را به 
»جعل واقعیت ها برای ب��ردن جایزه نوبل ادبیات« متهم 
کرده  و مدعی ش��ده اند که اتفاقی به نام کشتار نانجینگ 

»هرگز وجود نداشته است«. 

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی مصوبه قبلی خود 
مبنی بر تعیین س��قف حق��وق ۲۴ میلی��ون تومان برای 
مدیران کشور را اصالح کردند. طبق مصوبه مجلس سقف 
دریافتی همه حقوق بگیران از جمله مدیران ۱۲ میلیون و 

۶۰۰ هزار تومان تعیین شد. 
سقف دریافتی چهار گروه مستثنی شده از جمله مشاغل 
تخصصی، مشاغل عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم 
۳۰ درص��د بی��ش از س��قف دریافتی هم��ه حقوق بگیران 

خواهد بود و سقف دریافتی آنان حدود ۱۶ میلیون تومان 
تعیین ش��د.  طبق مصوبه اخیر مجلس، ش��ورای حقوق و 
دستمزد می تواند با پیش��نهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان 
رئیس جمهور که ریاس��ت دستگاه های اجرایی را بر عهده 
دارند و باالترین مقام دس��تگاه های اجرایی، برای مشاغل 
تخصص��ی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 
»۳۰ درصد« دریافت های موضوع این ماده عالوه بر سقف 

مقرر در این ماده منظور نماید. 

سقف دریافتی همه حقوق بگیران ۱۲میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تعیین شد

  خاتمی س�خنگوی هیأت رئیس�ه 
مجلس خبرگان رهبری گفت: کمیته  
تعیین رهبری در حال بررسی افراد 
صاحب صالحیت ب�رای این جایگاه 

است. 
  سامانه موشکی S300 در جریان 
رزمایش »دماوند« که اخیرا در یکی 
از میادی�ن تی�ر یک�ی از یگان های 
قرارگاه پدافند هوایی تس�ت ش�د، 
توانس�ت ب�ا موفقی�ت، ی�ک فروند 
موشک بالس�تیک را به عنوان هدف 

منهدم کند. 
 

عراقچی: ترامپ چاره ای جز تمدید برجام ندارد

تیتر اخبار

س��رمربی تی��م مل��ی فوتب��ال ای��ران می گوی��د طبق 
برنامه ریزی های فدراس��یون، برنامه ه��ای تیم ملی پیش 

می رود.
کارلوس کی روش در خصوص لیست اسامی بازیکنان 
در ب��ازی  مقابل قطر و چین بیان کرد:  مثل همیش��ه با 
در نظر گرفت��ن گزارش هایی که از ش��رایط بازیکنان و 
همی��ن طور اطالعاتی که از باش��گاه ها در اختیار داریم، 
بهتری��ن بازیکنان��ی را که ما به آنها اعتق��اد داریم و در 
ش��رایط بهتری برای خدمت به تیم مل��ی فوتبال ایران 

هس��تند، دعوت خواهیم کرد. طبق روند همیشگی یک 
لیست آماده باش را دو هفته قبل از اولین بازی خواهیم 
داشت و اعالم اس��امی نهایی در تاریخ ۲٨ اسفند انجام 

خواهد شد. 
ک��ی روش در ادامه درباره اینک��ه تیم ملی ایران خود را 
چگونه آم��اده این بازی ها خواهد ک��رد، گفت: برنامه ها و 
پیش بینی های الزم، طبق خواسته های فدراسیون فوتبال 
ایران در حال پیگیری و انجام است و ما با در نظر گرفتن 

داشته هایمان بهترین ها را خواهیم داشت. 

کی روش: لیست نهایی تیم ملی ۲۸اسفند اعالم می شود

  وزیر ورزش و جوانان گفت: نتایج 
دس�تاوردهای ارزش�مند در عرصه 
ورزش کشور حاصل سرمایه گذاری 
هدفمن�د نظ�ام مق�دس جمه�وری 
ورزش�کاران  ب�ه  نس�بت  اس�المی 

مستعد و نخبه بوده است.
بس�کتبال  جهان�ی  فدراس�یون    
نوش�ت: ای�ران منتظر ی�ک افتخار 

دیگر است
 

دایی و برانکو  سرمربیان تیم های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس به مناسبت 
روز درختکاری، نهال کاشتند.

تیتر اخبار

سیاست

ورزش

وزیر آموزش و پرورش با اش��اره ب��ه اینکه اعتبار کمی به 
س��رانه مدارس تخصیص می یابد، گفت: از طریق ساماندهی 
نی��روی انس��انی و تخصیص مناب��ع تالش می کنیم س��ال 
آینده س��رانه م��دارس افزایش یابد. امس��ال رقم اختصاص 
یافته به س��رانه مدارس تقریب��ا صفر بود. فخرالدین احمدی 
دانش آش��تیانی در مورد ورود موسسات آموزشی به مدارس 

به ویژه مدارس ابتدایی گفت: در دبس��تان ها فرآیند یادهی و 
یادگیری مهم است و موسسات آموزشی با ورود به این محیط 
و تعیین زمان برای امتحان و آزمون برای دانش آموزان روند 
تعلیم و تربی��ت را مخدوش کرده اند. ب��ه هیچ عنوان اجازه 
نمی دهیم این موسسات به محیط دبستان ها وارد شوند و به 

دانش آموزان و یادگیری آنها لطمه بزنند. 

وزیر آموزش و پرورش: اجازه ورود موسسات آموزشی را به دبستان ها نمی دهیم

  وزی�ر بهداش�ت گف�ت: ام�ور 

زندگی، سالمت و مشکالت مردم 
را سیاس�ی نکنیم. بای�د توقعات 
را ب�ا آرام�ش و بی�ان لّین مطرح 
کنیم و انتظار داش�ته باش�یم که 
مس�ئوالن نی�ز ای�ن توقع�ات را 

برطرف کنند. 
  معاون امور اجتماعی س�ازمان 

بهزیس�تی کش�ور گف�ت: تعداد 
م�وارد ک�ودک آزاری اطالع داده 
شده به اورژانس  اجتماعی حدود 
۱۲ ه�زار م�ورد و تع�داد م�وارد 
همس�رآزاری ۱۱ هزار مورد بوده 

است. 
گسل جدید تهران در بین بزرگراه های همت و حکیم قرار دارد و در حال حاضر 

فعال ترین گسلی است که در تهران وجود دارد

تیتر اخبار

جامعــه

دبیر س��ی امین دوره جش��نواره بین المللی کودکان و 
نوجوانان در احکام جداگانه ای، اعضای هیأت انتخاب آثار 

بین المللی این جشنواره را معرفی کرد. 
علیرض��ا رض��اداد دبیر س��ی امی��ن دوره جش��نواره 
بین الملل��ی ک��ودکان و نوجوان��ان، کامی��ار محس��نین، 
محمدرضا کریمی صارمی، نیما عباس��پور، مجید ش��یخ 
انصاری و فریال به��زاد را به عنوان اعضای هیأت انتخاب 

آثار بین المللی س��ی امین جش��نواره فیلم های کودکان و 
نوجوانان معرفی کرد. 

براس��اس توافقنام��ه بین س��ازمان امور س��ینمایی و 
س��معی و بصری، ش��هرداری اصفهان و بنیاد سینمایی 
فارابی سی امین جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوان��ان در اصفه��ان از ۹ تا ۱5 تیرم��اه ۱۳۹۶ برابر 
با ۳۰ ژوئن تا ۶ جوالی ۲۰۱۷ میالدی برگزار می شود. 

اعضای هیأت انتخاب جشنواره کودکان و نوجوانان معرفی شدند

فرهنگ�ی  می�راث  مع�اون    
گف�ت: تدفین ش�هدا در حریم 

۲ پاسارگاد منع قانونی ندارد. 
  دو فیل�م کم�دی، دو فیل�م 
درباره دف�اع مق�دس و تاریخ 
معاص�ر انقالب اس�المی و یک 
ب�ا موضوع�ات اجتماعی  فیلم 
قرار است نوروز 9۶ اکران شود. 

عکس: پوران درخش�نده کارگردان س�ینما: کس�ب جوایز معتبر سینمایی، 
ملت ها را مشتاق شناخت ایران می کند

تیتر اخبار

فرهنگ
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به مخاطب خود احترام زیادی 
بگذارید

بنیامی��ن دیزرائیل��ی، سیاس��تمدار و رمان نوی��س 
انگلیسی قرن 19 اس��ت و تا به امروز تنها فرد یهودی 
است که به سمت نخس��ت وزیری انگلس��تان رسیده 
اس��ت. وی در خاطرات خود ذکر کرده اس��ت که یکی 
از علت ه��ای موفقیت نوش��ته هایش در ای��ن بوده که 
وی به مخاطب خود احترام زی��ادی می گذارد. درواقع 
این مورد امری است که هر فردی نسبت به آن تمایل 
دارد. اگرچه برخی نوش��ته های وی بس��یار ش��بیه به 
سایر نویس��ندگان قبل از خود بوده اما او با رعایت این 
نکته توانس��ت خود را در قلب خوانندگان جای دهد. 
اش��رافیت انگلیس به وجود نبوغ در کسی پی ببرد به 
جای مخالفت با این افراد یا نادیده گرفتن آنها، به دفاع 
از آنها می پردازد، این گونه افراد را جذب و کامال در خود 
مستحیل می کند. از این رو، دیزرائیلی به جای آنکه به 
سخنگوی آتشین کالم توده ها تبدیل شود به رهبری 
مقتدر و موفق برای اش��رافیت انگلیس بدل ش��د. ین 
مرد که مخالفان��ش او را  »اجنبی« می خواندند، چنان 
موقعیت خود را استحکام بخشید که سرانجام به یکی 

از نام آورترین افراد انگلیسی تبدیل شد. 
او در زمینه نگارش و سخنوری نیز همچون سیاست 
ثابت کرد فردی اس��ت ک��ه از اصل خ��ود روی گردان 
نیست. درواقع شیوه نویسندگی وی بسیار مفید بوده 
است. او در مقابله با هر فردی به جای بدگویی از وی در 
تالش برای نشان دادن ویژگی های مثبت او بوده است 
با این کار اگر در متن خود نکته منفی از وی نیز مطرح 
کرده باشد، آنچنان به چشم نمی آمد و موجب مخالفت 
و اعتراض نمی شد. اگرچه این تملق و چرب زبانی وی 
موجب اعتراض برخی نویس��ندگان ب��ود اما در نهایت 
باعث ش��د تا وی به محبوبیت خاصی در بین همگان 

دست پیدا کند. 

ایده
این تکنیک می تواند بس��یار مفید باشد خصوصاً در 
مواردی که ش��ما قصد بیان چیزی را دارید که ممکن 
است مورد مخالفت قرار بگیرد و واکنش های تندی را 

در پی داشته باشد. 
درواق��ع اگر ش��ما قصد معرف��ی ف��ردی را دارید با 
بیان چندین ویژگ��ی مثبت وی  )هرچن��د اغراق نیز 
باشد( می توانید راحت تر س��خن بگویید و دیگر نگران 
واکنش ها در رابطه با آن جمالت بحث برانگیز نباشید. 
 COUNTRY SPORTS این ای��ده از مجل��ه
گرفته شده است. این مجله هرآنچه قصد بیانش را دارد، 
با بیانی زیبا و رعایت ادب و نیز کاماًل محافظه کارانه بیان 
می کند. همین امر هم باعث ش��ده اس��ت تا این مجله 
کمترین مخالفان را داشته باشد. در این امر آنها حتی 
طنزهای خود را به نحوی بیان می کنند که حتی فردی 

که مورد طنز قرار گرفته است نیز توهینی حس نکند.
 برای مث��ال اگر می خواهن��د در رابطه ب��ا مدیریت 
نادرست فردی مطلبی بنویسند، از مخاطب قرار دادن 
مستقیم و بیان تند خودداری می کنند. رع�ای�ت ادب 
و م���راعات حقوق دیگران از جمله مواردی هس��تند 
که به راحتی می توانند قدرت ف��ردی شما را افزایش 
دهند. همه ما دوست داریم که دیگران ما را صمیمانه 
دوس��ت بدارند، با ما درس��ت رفتار کنند و ب�رای م�ان 
ارزش و اه�م����یت قائل ش��وند. هر چقدر خودمان 
بیشتر با مالحظه و متین باش��یم دیگران نیز به همان 

روش با ما رفتار می کنند.
 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- ادب و مراعات حقوق دیگران س��بب می شود شما 

فرد قدرتمندی جلوه کنید. 
- مؤدب باشید و با دیگری به خوبی رفتار کنید. سعی 
کنید جو دوجانبه ای را به وجود آورید و برای احساسات 

طرف دیگر نیز ارزش قائل شوید. 
- چرب زبانی و حتی چاپلوس��ی در م��واردی الزم 
اس��ت و می تواند به مانند بنیامین دیزرائیلی موفقیت 
شما را در پی داشته باش��د. با این حال در این امر باید 
زیرکانه عمل کنید به نحوی ک��ه مخاطب حس نکند 
ش��ما تنها دارید از وی تعریف بی مورد انجام می دهید. 
در این صورت ممکن است اقدام شما نتیجه عکس در 

پی داشته باشد. 
- با این اقدام شما به نوعی فرد مقابل را در معذوریت 
اخالقی قرار خواهید داد و این امر احتمال اینکه باعث 
ش��ود وی به حرف ش��ما گوش کند را ب��ه مراتب باال 

خواهد برد.

9

ایده های طالیی

در دومین کنفران��س مدیریت بازاریابی 
ب��ا محوری��ت تبلیغ��ات، برخ��ی فعاالن 
صنعت تبلیغ��ات حضور فعالی داش��تند؛ 
حض��وری که باعث ش��د ارتب��اط بهتری 
می��ان اعض��ای آکادمیک دانش��گاهی با 
فعاالن صنعت تبلیغات برقرار ش��ود. این 
ارتباط باعث ش��د تبادل اطالعاتی خوبی 
ایجاد شده و هر دوطرف از دانش همدیگر 
اس��تفاده بهینه کنند. برخی فعاالن عرصه 
تبلیغات عالوه بر بررس��ی وضعیت صنعت 
ب��ه تحلیل چالش ه��ای آن نیز پرداخته و 
در س��خنرانی خود راه حل های سازنده ای 
را ارائ��ه کردند. دکتر ناصر پاش��اپور نیکو، 
مدیرعام��ل گ��روه dnaunion از جمله 
کس��انی بود که در این کنفرانس با مطرح 
کردن یک��ی از اصلی ترین چالش های این 
ح��وزه، س��خنرانی را با موض��وع: »جایی 
خالی اس��تراتژی در بازاریابی و تبلیغات« 
ارائه کرد. پاشاپور در این کنفرانس گفت: 
در ح��ال حاضر صنعت تبلیغات کش��ور با 
چالش بزرگی مواجه اس��ت. چالش اصلی 
این حوزه نبود استراتژی توسط برندها در 
بازار اس��ت. همین چالش مهم باعث شده 
برندها به سمت کپی کاری و الگوبرداری از 
آگهی های خارجی گرایش پیدا کنند. البته 
اگر کپی کاری از نمونه های خالق جهانی، 
به منظور یادگیری باشد نه تنها بد نیست 
بلکه به رشد و پیشرفت نیز کمک می کند 
ام��ا این کار زمانی بد می ش��ود که فعاالن 
تبلیغاتی بدون ذکر منبع الگوبرداری کرده 
و به آن افتخ��ار  کنند. همچنین این روند 
حرکتی باعث ش��کل گیری س��وال »کپی 
یا اص��ل« در صنعت تبلیغات کش��ورمان 
ش��ده است. سوالی که از پایه اشتباه است 
و نبای��د ب��ه هیچ وجه مطرح ش��ود. نکته 
مهم این اس��ت که چرا چنین س��والی در 
صنعت تبلیغات کشورمان مطرح می شود؛ 
سوالی که در ش��کل گیری مهم ترین مانع 
فعالیت برندها در ایران تأثیرگذار اس��ت. 
مهم ترین مانع، فقدان استراتژی تبلیغاتی 
اس��ت. ای��ن مانع ب��زرگ باعث ش��ده که 
کپی کاری، جای استراتژی درست را برای 
برندها بگیرد. کار کپی اصالت و ماندگاری 
ن��دارد و نمی تواند از کار اصل در بازار جلو 
بزند. اگر بخواهی��م به این موضوع نگاهی 
عمیق تر داشته باشیم، بهتر است به سراغ 
آمار و داده ها برویم. اطالعاتی که در ادامه 
عنوان می شود، براساس داده های TGIو 
فعالیت مستمر 160 نفر و با هماهنگی سه 
کشور  )ایران، عربستان سعودی و ترکیه( 

تهیه شده است. 
براس��اس داده ها، کش��ور ایران در زمان 
تحریم ها برحس��ب شاخص های نرخ رشد 
جمعیت، تولید ناخال��ص داخلی  )قدرت 
خری��د(، تولی��د ناخال��ص داخل��ی  )نرخ 
تبادل(، نم��رات قابل قبول��ی را میان دو 
کش��ور همس��ایه به خود اختصاص داده 
اس��ت. پتانس��یل هایی که در ارتقای رشد 
اقتص��ادی ای��ران بع��د از دوران تحرم ها 
تأثیرگ��ذار هس��تند، ب��ه چه��ار دس��ته 

تقسیم بندی می شوند. 
1- ایران کشوری بزرگ با جمعیتی 80 

میلیونی است که 40درصد آن در شهرها 
مستقر شده اند. 

2- ایران کش��وری ب��ا درآمدهای باالی 
نفتی و گازی اس��ت ک��ه در رتبه هجدهم 

اقتصاد جهانی قرار گرفته است. 
3- ایران کشوری با قدرت باالی سیاسی 
در منطقه و بزرگ ترین رهبر ش��یعیان در 

جهان است. 
4- ایران کش��وری با گروه سنی جوان، 

مستعد و با تحصیالت باالست. 
پاشاپور در ادامه افزود: دولت نیز بعد از 
برداشته ش��دن تحریم ها عنوان کرده که 
راه را ب��رای س��رمایه گذاری و ورود دانش 
جدید، باز خواهد کرد و قوانین مش��خصی 
را در این باره وض��ع می کند. این قوانین، 
کار را برای کس��انی که به بازار ایران نگاه 
مصرفی دارند، س��خت کرده اس��ت. نکته 
جالب این است که تمامی سرمایه گذاران 
نی��ز ب��ازار ایران را ب��ا همین ن��گاه نظاره 
می کنن��د و ب��ازار ای��ران را گ��روه جوانی 
می دانن��د که تش��نه یادگی��ری و مصرف 
 TGI اس��ت. داده های به دس��ت آمده از
ن��کات جالب توجهی را در این باره عنوان 

می کنند.
خصوصی��ات  بررس��ی ها  ای��ن  در   
مصرف کنندگان سه کش��ور ایران، ترکیه 
و عربس��تان مورد ارزیابی ق��رار گرفته اند. 

براساس این نتایج: 
1- ایرانیان 31درصد بیشتر از میانگین 
دو کش��ور دیگ��ر ب��ه ظاهر و اندام ش��ان 

اهمیت می دهند. 
2- ایرانی��ان 25درصد بیش از میانگین 

دو کش��ور دیگ��ر ب��ه مد و پی��روی از آن 
اهمیت می دهند. 

3- ایرانی��ان 29 درص��د به نس��بت دو 
کش��ور دیگر به مسافرت و گردش اهمیت 

می دهند. 
4- ایرانیان 16درصد بیش از دو کش��ور 
دیگر قدرت ریسک کردن در زندگی شان 

را دارند. 
5- ایرانیان 40 درصد کمتر از دو کشور 
دیگر از دیدگاه واقعی خود در ش��بکه های 

اجتماعی حرف می زنند. 
6- ایرانیان 39 درصد کمتر از دو کشور 
دیگ��ر، پیام های منتش��ر ش��ده در فضای 

مجازی را باور می کنند. 
7- شهروندان هر سه کشور در پذیرفتن 
مسئولیت ها، عالقه به موسیقی، استفاده از 
کامپیوتر، توجه به دریافت کالری غذایی و 

فردگرایی مشابه هستند. 
حال برای اینکه بحث را به صحبت های 
ابتدای��ی و هم��ان عل��ل نبود اس��تراتژی 
درس��ت میان برندها متص��ل کنیم، بهتر 
اس��ت در ادام��ه نگاه��ی ب��ه نگرش های 
مشترک مردم ایران بیندازیم؛ نگرش هایی 
که براساس TGI به دست آمده و ایرانیان 
را به شش دسته تقسیم بندی کرده است. 

 Risk(  دس��ته اول ریس��ک پذیره��ا 
Taker(: 21 درص��د از ایرانی��ان در این 
دسته قرار گرفته اند؛ افراد جوان و مجردی 
ک��ه تأثیرپذیری باالیی از دنیای دیجیتال 
دارن��د و احساس ش��ان بر این اس��ت که 
می توانند دنیای اطرف شان را تغییر دهند. 
تاب��ع   مصرف کنن��دگان  دوم  دس��ته 

18درص��د   :)Passive Consumers(
از ایرانی��ان در این دس��ته ق��رار گرفته و 
نگرش��ی مشترک دارند؛ دس��ته ای که در 
آن افراد متاهل، خانه دار یا بازنشسته هایی 
که در گروه Eو D جامعه هستند، حضور 
دارند. افراد در این دس��ته از زندگی حال 
حاضرشان راضی هس��تند و دنبال کردن 

تکنولوژی برای شان جذابیتی ندارد. 
 :)Explorers(  دسته سوم: کاوشگران 
17درصد از ایرانیان در این دسته حاضرند. 
افراد ای��ن گروه متخصصانی هس��تند که 
فعالیت های زیادی در بیرون از خانه انجام 
می دهند. آنها حساب شده خرج می کنند 

و دلیل انتخاب شان قیمت نیست. 
دس��ته چه��ارم حس��اس ب��ه قیمت ها  
اف��راد  )Price sensitive(: 17درص��د 
در این دس��ته ق��رار دارند. آنه��ا از لحاظ 
خصوصیات تقریباً با دس��ته دوم مشترک 
هس��تند اما از زندگی خود راضی نبوده و 
معموالً نس��بت به خریدشان حساس بوده 
و کمتر وقت و پول ش��ان را بیرون از خانه 

صرف می کنند. 
جدی��د   تجربه گ��ران  پنج��م   دس��ته 
14درص��د   :)New Experiencers(
اف��راد در این گ��روه ق��رار گرفته اند. افراد 
عالقه من��د ب��ه تجربیات جدی��د و خرید 
آنالین در این دس��ته حض��ور دارند. این 
دسته از افراد معموالً عقاید خود را راحت 

بیان می کنند. 
دس��ته شش��م مصرف کنن��دگان پولدار  
13درص��د   :)Luxury consumers(
ایرانی��ان در ای��ن گ��روه حاضرن��د. افراد 

پول��داری ک��ه ب��ه م��د عالقه مندن��د و 
اهمی��ت زیادی ب��ه تکنولوژی های جدید 
و گران قیم��ت می دهند. آنه��ا معموالً در 
زندگ��ی خ��ود فعالی��ت خاص��ی را انجام 

نمی دهند. 
پاش��اپور در بخ��ش پایانی س��خنرانی 
خود افزود: در تمامی این دس��ته بندی ها، 
ایرانیان در یک عقیده و ویژگی با یکدیگر 
مشترک هستند. تمامی آنها معتقدند که 
جن��س خارجی با کیفیت اس��ت. اجناس 
خارج��ی که با توجه به رویکرد دولت قرار 
است گران تر ش��وند و با توجه به وضعیت 
درآم��دی ایرانی��ان، خرید آنه��ا روزبه روز 
س��خت تر خواهد ش��د. اعتقاد به کیفیت 
اجناس خارجی و نبود پول باعث شده که 
39درصد ایرانیان عالقه مند به تخفیفات و 
38 درصد آنها به دنبال تخفیفات باش��ند. 
چنین نگرشی ایرانیان را با چالشی بزرگ 
مواجه کرده اس��ت. آنه��ا تمایل به خرید 
دارند اما با توجه به وضعیت اقتصادی شان 
نمی توانند بخرند. تجار و فعاالن اقتصادی 
برای حل این چالش به دنبال راهکارهای 
مختلف��ی بوده اند. ع��ده ای از آنها به فکر 
قاچ��اق افت��اده و ع��ده ای دیگر ب��ه فکر 
کپ��ی از اجن��اس خارجی گرای��ش پیدا 
کرده اند ام��ا عده  دیگری نیز در این میان 
س��عی کردند اجناس ایران��ی را با نام های 
به ظاه��ر خارج��ی ب��ه مصرف کنندگان 
ارائ��ه کنند یعن��ی محصوالت خ��ود را با 
ن��ام خارجی به بازار عرض��ه کردند. وقتی 
چنین نگرش��ی میان برندها شکل گرفته 
مطمئناً ب��ه تبلیغات نیز س��رایت خواهد 
ک��رد و در ای��ن میان کپی کاری س��ریع، 
راحت و ارزان ترین راه می شود. کپی کاری 
ک��ه با اینک��ه زیبا به نظر می رس��د اما در 
پ��س خود هیچ اس��تراتژی ای ن��دارد. در 
ای��ن میان ش��رکت هایی هم هس��تند که 
تبلیغات س��اده ای دارند ولی از استراتژی 
قدرتمندی پیروی می کنند. وقتی برندی 
از اس��تراتژی قدرتمن��دی پیروی کند، به 
راحت��ی محصوالتش را در ای��ران تولید و 
محت��وای خود را متناس��ب ب��ا مخاطبان 
عرضه خواهد کرد. چنین برندهایی چون 
براس��اس اس��تراتژی حرکت می کنند، از 
هزینه ک��رد برای انتش��ار محت��وای خود 
نمی ترسند. همچنین این دسته از برندها 
به س��رعت در بازار رشد کرده و از رقبای 

کپی کار خود فاصله می گیرند. 
اگر براس��اس آمار، مقایس��ه ای در بازار 
داش��ته باش��ید، متوجه خواهید ش��د که 
برندهایی مانن��د پریل و مولفیکس از این 
روند پیروی کرده و در بازار موفق هستند. 
طب��ق آمار ارائه ش��ده رقی��ب مولفیکس 
یعنی مای بی بی  از س��ال 2015 احساس 
خطر و ش��روع ب��ه هزینه بیش��تری برای 
تبلیغ��ات خود کرده اما ای��ن برند بازی را 
به مولفیکس باخته است چون مولفیکس 
از 20درص��د به 50درصد بازار رس��یده و 
باعث ش��ده که مای بی ب��ی از 56 درصد 
ب��ه 34درصد تن��زل پیدا کن��د. درنتیجه 
ب��ا اس��تراتژی درس��ت می توان ب��ه بازار 
وسیع تری دست یافت. در مجموع به قول 
شازده کوچولو اگر ندانیم به کجا می رویم، 

همه راه ها برای مان اشتباه خواهد بود.

تبلیغات خالق

آگهی مرکز تحقیقات Discovery center -شعار: علم راک اند رول 

ایستگاه تبلیغات

 
BMW تبلیغ متفاوت سری چهار

چیزی ک��ه درمورد تبلیغ اخیر BMW تا حدودی 
متفاوت اس��ت، این اس��ت که کار دوربی��ن کاماًل به 

وسیله ماشین انجام می شود. 
ب��ه گزارش  ام بی ای نیوز، در ای��ن تبلیغ تلویزیونی 
 M4 چهارمی��ن نمونه جدید از خان��واده خودروهای
شرکت BMW به تصویرکش��یده شده است، با یک 
دوربی��ن دید تماش��اگر که در جلوی ماش��ین نصب 
ش��ده که از نگاه ماشین به ما تصویر را نشان می دهد 
ای��ن نگاهی به نس��ل چهارم از این خان��واده در طول 

خیابان های لیسبون پرتغال است. 
ای��ن آگهی به وس��یله KBS خلق ش��ده که هر دو 
مدل را تبلیغ می کند. این تبلیغ در شبکه های آنالین 
پخ��ش و همچنین درکان��ال BMW دریوتیوب نیز 

نمایش داده خواهد شد.

نگاهی به دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی با محوریت تبلیغات  

نبود استراتژی، حلقه مفقوده تبلیغات ایران 

شماره 739 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

مترجم: امیرآل علی

نرگس فرجی 



امی��د قربان��ی رز، مدی��ر 
مارکتین��گ کارگ��زاری آگاه 
در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال که 
»کارگزاری ه��ا ب��ا اتخ��اذ چه 
بازاریاب��ی  اس��تراتژی های 
می توانند سرمایه گذاران داخلی 
را ج��ذب و در راس��تای بهبود 
وضعیت ب��ازار س��رمایه نقش 
خود را ایفا کنند؟« در گفت وگو 
با»فرصت امروز« می گوید: شاید 
نخستین و مهم ترین استراتژی، 
پذیرفتن این اس��ت ک��ه برای 
جذب مخاطب بای��د بازاریابی 
س��نتی دچار دگرگونی شود و 
دیگر فعالیت های قبلی پاسخگو 
نیست. بازاریابی خدمات مالی به 
دلیل کمتر ملموس بودن جنس 
خدمات و همچنین وابس��تگی 
به اوضاع کالن بورس و اقتصاد، 
از س��ایر صنعت ه��ا پیچیده تر 
به نظر می رسد بنابراین توسعه 
و خالقیت در آن نیز بیشتر مورد 
نیاز است. اشکال اینجاست که 
هنوز بسیاری از فعاالن صنعت 
با روش ه��ای نوی��ن بازاریابی 
خصوص��ا در صنع��ت مال��ی 
بیگانه اند بنابرای��ن همچنان به 
روش های سنتی شامل تبلیغات 
نمایش��گاه های  و  محیط��ی 
پرهزینه اکتفا می کنند. این در 
حالی است که مشتری در بازاری 
که هر روز گرفتن بازدهی در آن 
سخت تر می شود، الزاما با دیدن 
بیلبورد یا وس��عت فعالیت های 
نمایشگاهی مجاب نمی شود تا 
از خدماتی که حتی احس��اس 
کردن شان هم از این رسانه های 
سنتی مشکل اس��ت، استفاده 

کند.
 

به کارگیری نیروی های 
متخصص

او ادامه می دهد: به کار گیری 
و  متخص��ص  نیروه��ای 
فارغ التحصیالن جوان و خالق 
ح��وزه بازاریاب��ی، مدیری��ت و 
MBA یکی از نخستین قدم ها 
برای ای��ن دگرگونی اس��ت. در 
قدم بعدی کارگزاران با استفاده 
از ای��ن نیروه��ا می توانن��د به 
توس��عه خدمات، انتقال کارایی 
ارزش خدم��ات، ج��ذب و در 
نهایت نگهداری مشتریان خود 
اقدام کنن��د. همچنین توجه به 
کیفیت و تنوع خدمات، با توجه 
به مخاطبان کارگزار حسب مدل 
کسب و کار و در کنار آن استفاده 
از تکنیک ه��ای نوی��ن انتق��ال 
ارزش ب��ه مخاطب��ان همچون 
روش های بازاریاب��ی دیجیتال 

می تواند کارساز باشد. 
قربانی رز بیان می کند: اینکه 
هر کارگ��زار به این باور برس��د 
که براس��اس مدل کسب و کار و 
مخاطبان خود، مشتریان خرد، 
بزرگ یا ه��ر دو بای��د بازاریابی 
نوین، خاص و سفارشی س��ازی 
شده داشته باشد، قسمت مهمی 

از استراتژی سازمان است.
 

ترغیب سرمایه گذاران
این مش��اور مدیریت درباره 
این موضوع ک��ه »کارگزاری ها 
بای��د چ��ه خدمات��ی را ب��رای 
س��رمایه گذاران در نظر بگیرند 
ت��ا آنها ب��رای س��رمایه گذاری 
ترغیب ش��وند« اظهار می کند: 
مش��تریان در ح��ال حاض��ر با 
هر س��رمایه ای انتظار دریافت 
متن��وع همچ��ون  خدم��ات 
آموزش، تخفیف کارمزد، اعتبار 
معامالتی و وام قرض الحسنه را 
دارند. سیس��تم های معامالتی 
مدرن و مطاب��ق تکنولوژی های 
روز باوج��ود توس��عه نه چندان 
قاب��ل توج��ه زیرس��اخت ها و 
س��اختارهای معامالتی بورس 

مورد توجه هستند.
 همچنی��ن رک��ود ب��ازار و 
سخت تر شدن داشتن بازدهی 
مناس��ب، نیاز ب��ه آم��وزش را 
بی��ش از پی��ش مط��رح کرده 

است. متاس��فانه در حال حاضر 
کارگزاران��ی که ای��ن خدمات 
را ارائ��ه می کنن��د ب��ه تع��داد 
انگش��تان یک دست نمی رسند 
و ش��اید تنها یک��ی دو کارگزار 
در ارائه همه خدمات مورد نیاز 
مخاطبان بورس به طور فعال و 

کارا خدمات می دهند. 

توجه به برنامه های 
وفاداری

قربان��ی رز درب��اره نق��ش 
برنامه ه��ای وف��اداری از قبیل 
باش��گاه مش��تریان در جذب و 
نگهداری مش��تریان می گوید: 
هرچند از س��ال 89 و با شروع 
معام��الت آنالی��ن، صنع��ت 
کارگ��زاری ای��ران وارد فضای 
جدید رقابتی ش��د اما متاسفانه 
بازاریابی خدمات مالی در ایران 
پیش��رفت چندانی نکرده است 
و همچن��ان براس��اس اص��ول 
سنتی پیش می رود. کارگزاران 
هنوز هم ب��رای جذب مخاطب 
به ط��ور س��نتی از ابزارهای��ی 
چون تخفیف کارم��زد و اعتبار 
معامالتی استفاده می کنند اما 

باوج��ود رک��ود و توقف 
انفج��اری  رش��دهای 
بورس، مخاطبان بورس 
هم نیازه��ای جدیدی را 
پیدا کرده ان��د. به عنوان 
مث��ال حت��ی در ای��ن 
ش��رایط فعاالن قدیمی 
و ت��ازه واردان به بورس 
از آم��وزش به عن��وان 
اب��زاری ب��رای کس��ب 
فنون انج��ام معامالت و 
بروز ک��ردن دانش قبلی 

خود بسیار اس��تقبال می کنند. 
انتظ��ار دریاف��ت تس��هیالت، 
اعتبار معامالتی و حتی تخفیف 
کارمزد نی��ز دیگ��ر مخصوص 
مش��تریان خ��اص نیس��ت و 
هرکسی با هر س��رمایه ای این 
سرویس ها را طلب می کند. در 
چنین ش��رایطی از میان یکصد 
و ان��دی کارگ��زار، تنه��ا تعداد 
معدودی ب��رای ارائ��ه خدمات 

نوین پیشقدم شده اند. 
توس��عه  می افزای��د:  او 
باش��گاه های مش��تریان ب��رای 
ارائ��ه ان��واع خدم��ات از وام 
قرض الحس��نه گرفته تا اعتبار 
و آم��وزش ارزان، یک��ی از 
رویکرده��ای جدی��دی اس��ت 
که اخیرا م��ورد توجه صنعت و 
مش��تریانش قرار گرفته اس��ت 
زیرا برای نخس��تین بار با وجود 
آنها هر فردی با هر س��رمایه ای 
می تواند از خدمات مختلف یک 

کارگزار بورس بهره مند شود. 
این مش��اور مدیری��ت ادامه 
می دهد: ام��ا نکته اینجاس��ت 
که باشگاه مش��تریان برای یک 
شرکت ارائه دهنده خدمات خرد 
مالی مثل کارگزاری یک ابزار و 
فرآیند کلیشه ای نیست که مثال 
از مدل باش��گاه های بانک ها یا 
خطوط هوایی کپی ش��ود بلکه 
نیازمند سفارشی س��ازی برای 
مطابقت با صنع��ت کارگزاری 

و مخاطبان آن اس��ت. این نگاه 
س��طحی به باش��گاه مشتریان 
باعث ش��ده اس��ت که باوجود 
حرکت دسته جمعی کارگزاران 
ب��ه س��مت داش��تن باش��گاه 
مش��تریان، تنها مواردی در این 
زمینه متمای��ز و موفق بوده اند. 
به عنوان نمونه باشگاه مشتریان 
کارگزاری ه��ای مفی��د و آگاه 
از این موارد هس��تند. باش��گاه 
مش��تریان کارگ��زاری مفید با 
قدمت بیش��تر و با ارائه خدمات 
مختل��ف در زمینه نگهداش��ت 
مش��تریان کارگ��زاری مفی��د 
تاثیرگذار بوده است اما باشگاه 
مش��تریان کارگ��زاری آگاه ب��ا 
رویکردی نوی��ن و ارائه خدمات 
متن��وع و همچنی��ن آم��وزش 
مفاهیم بورس هم در نگهداشت 
و هم جذب مش��تریان بس��یار 
موثر عمل کرده اس��ت و روزانه 
به ده ه��ا هزار فع��ال و مخاطب 

بورسی خدمات ارائه می کند. 
جذب سرمایه گذار خارجی

مه��دی گ��ودرزی، اس��تاد 
دانش��گاه درباره این موضوع که 
»کارگزاری ه��ای ب��ا اتخاذ چه 

اس��تراتژی بازاریابی می توانند 
س��رمایه گذاران خارج��ی را 
ج��ذب کنن��د« در گفت وگ��و 
با »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
ج��ذب س��رمایه گذار خارجی 
ابع��اد مختلف��ی دارد، از این رو 
نهادهای مختلفی درگیر پروسه 
ج��ذب س��رمایه گذار خارجی 
می ش��وند تا این کار ب��ه نتیجه 
برس��د بنابراین نمی توان آن را 
مستقل از فعالیت و اقدام سایر 
مجموعه ه��ا و نهاده��ای بازار 
سرمایه بررسی کرد. ابعادی که 
می توان ذکر کرد ابعاد فرهنگی، 
سیاس��ی و اقتصادی هس��تند. 
حوزه فرهن��گ و سیاس��ت به 
کارگزاری ها مربوط نیست، اما 
روی کارگزاری ه��ا تاثیر خود را 

می گذارد. 
گ��ودرزی ادام��ه می ده��د: 
صرف نظر از دو بع��د فرهنگی و 
سیاس��ی، اگر از نظر اقتصادی 
ب��ه ماج��را ن��گاه کنیم ب��ا دو 
مبح��ث روبه رو هس��تیم؛ یکی 
بحث زیرساخت های اقتصادی 
حاکم بر شرکت های داخلی که 
کارگزاری ها نمی توانند در این 
زمینه نقشی داشته باشند و به 
عبارتی وضعیت ش��رکت های 
کشور ما از نظر عملیات، مرتبط 
با صنع��ت کارگزاری نیس��ت. 
از س��مت دیگر بحث شفافیت 
گزارش ه��ای مالی مهم اس��ت 

که بیشتر به نقش حسابرسی و 
سازمان حسابرسی برمی گردد و 
در اینجا هم کارگزاری ها چندان 
نمی توانن��د عامل��ی تاثیرگذار 
باش��ند اما جذب س��رمایه گذار 
خارجی زمانی ب��ه کارگزاری ها 
مربوط می ش��ود که شرکت ها 
و س��رمایه گذاران خارج��ی 
عالقه من��د به س��رمایه گذاری 
در ش��رکت های پذیرفته شده 
در ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
می ش��وند و تمای��ل ب��ه انجام 
معامالت سهام این شرکت های 
سهامی چه به صورت خرد و چه 

به صورت بلوکی دارند. 
این استاد دانشگاه می افزاید: 
اینجاست که نقش کارگزاری ها 
پررن��گ ش��ده و آنه��ا وارد 
عملیات می ش��وند. کانال ورود 
کارگزاری ه��ا یا مس��یر صحیح 
ارتباط کارگزاری ه��ای ایرانی 
به ای��ن ترتیب اس��ت ک��ه این 
کارگزاری ها با طرف های تجاری 
خود )کارگزاری های کشورهای 
خارجی یا شرکت های مدیریت 
دارای��ی خارج��ی(، به عن��وان 
دو واس��ط مالی ارتب��اط برقرار 
کنند ی��ا اینکه به صورت 
مس��تقیم بتوانن��د ب��ه 
نهای��ی  س��رمایه گذار 
یابن��د.  دسترس��ی 
در  کارگ��زاری  پ��س 
ح��وزه س��رمایه گذاری 
خارج��ی می توان��د ب��ه 
دو ص��ورت عم��ل کند؛ 
در حال��ت اول ارتباط با 
نهاده��ای مالی خارجی 
یعن��ی کارگزاری ه��ای 
خارجی و ش��رکت های 
مدیریت دارایی ها و صندوق ها 
و دوم برق��راری ارتب��اط بدون 
واس��طه و به ط��ور مس��تقیم با 
س��رمایه گذاران خارج��ی را 

مدنظر قرار دهند. 

بازارهای نوظهور
گ��ودرزی اظه��ار می کن��د: 
ناگفت��ه نمان��د ک��ه در ح��ال 
حاض��ر در مرحله ای نیس��تیم 
که بتوانی��م با س��رمایه گذاران 
حقیق��ی خارجی یعن��ی افراد 
عادی ارتباط داش��ته باش��یم و 
طبیعت��ا طرف های تج��اری ما 
می توانند ش��رکت ها باش��ند و 
افرادی حقوقی که عالقه مندند 
نوظه��وری  بازاره��ای  در 
 مانند ای��ران که تح��ت عنوان
Emerging markets از 
آنه��ا ی��اد می ش��ود به عن��وان 
سرمایه گذار ورود داشته باشند. 
استراتژی برخی  کارگزاری های 
مط��رح بورس��ی نی��ز منطبق 
با همی��ن موضوع بوده اس��ت 
و ت��الش کرده ان��د ت��ا یک پل 
ارتباط��ی را می��ان نه��اد مالی 
ایرانی و نهاد مالی خارجی فراهم 
کنند. کارگزاری ها در این زمینه 
در ارتباط هستند و اطالع رسانی 
می کنند چون فقدان اطالعات 
درباره بازار س��رمایه ایران یکی 
از مهم ترین موضوعاتی اس��ت 
که متاسفانه اکنون با آن مواجه 

هس��تیم و باید این ش��کاف از 
طریق انتشار اطالعات مناسب 

پر شود. 
این استاد دانشگاه خاطرنشان 
می کند: اقدامات دیگری که در 
این راه می توان��د کمک کننده 
باشد، برقراری ارتباط با همتایان 
خارج��ی از طری��ق حض��ور در 
نمایش��گاه های  همایش ه��ا، 
همین ط��ور  و  لملل��ی  بین ا
برقراری ارتباط مستمر با فعاالن 
سرمایه گذار خارجی است. این 
حفظ ارتباط می تواند به تعمیق 
م��راودات بین نهاده��ای مالی 
ایران و سرمایه گذاران خارجی 
کمک ش��ایانی کند اما واقعیت 
این اس��ت تا زمانی که سیستم 
بانکی ما با بانک های بین المللی 
ارتباطات عادی نداش��ته و فاقد 
اس��تاندارد بین المللی باش��د، 
اقدامات��ی که در بازار س��رمایه 
انجام می ش��ود ناتمام می ماند 
چون ف��از نهای��ی تمام��ی این 
ارتباطات، نق��ل و انتقال منابع 
مال��ی ب��رای س��رمایه گذاری 
اس��ت و بالطبع فرهنگ حاکم 
بر س��رمایه گذارانی که در بازار 
س��رمایه فعالی��ت می کنن��د، 
متفاوت است از سرمایه گذارانی 
که در ح��وزه س��رمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی )FDI( کار 

می کنند. 
او ادام��ه می ده��د: به عنوان 
مانن��د  مفهوم��ی  مث��ال 
Custodian ی��ا متول��ی در 
حوزه بازار سرمایه به وجود می آید 
و ع��دم وج��ود Third Party یا 
ش��خص ثالث در پروسه نقل و 
انتقاالت وجه در بازار س��رمایه، 
حساس��یت های بیش��تری در 

قیاس با FDI دارد. 
از ای��ن رو کارگزاری ه��ا ب��ا 
برقراری این ارتباطات می توانند 
در مواردی نقش  برجس��ته ای 
در س��رمایه گذاری خارجی ایفا 
کنند. برخی از این موارد مانند 
انتقال دل نگرانی ه��ا و ابهامات 
س��رمایه گذاران خارج��ی ب��ه 
نه��اد ناظر بازار س��رمایه ایران، 
تعامل بیشتر با سرمایه گذاران، 
تالش در جهت برقراری ارتباط 
نزدیک تر بین س��رمایه گذاران 
خارجی و نهادهای تصمیم گیر 
بازار س��رمایه و رفع دغدغه ها و 
مسائل سرمایه گذاران خارجی 

هستند. 
گودرزی بیان می کند: تهیه و 
تولید اطالعات در جهت افزایش 
آگاهی و شناخت بیش��تر از بازار 
سرمایه ایران و س��رمایه گذاران 
می تواند نق��ش دوم کارگزاری ها 
باش��د. نقش س��وم ه��م بحث 
تغییر س��اختار و زیرساخت های 
ش��رکت های کارگ��زاری در 
انطباق با الگوها و س��اختارهای 

کارگزاری های خارجی است. 
تفاوت ه��ای  از  یک��ی 
ب��ا  ای��ران  کارگزاری ه��ای 
کش��ورهای خارجی، این اس��ت 
که کارگزاری ها در ایران همزمان 
 asset( کار مدیری��ت دارای��ی
management( را هم انجام 
می دهند. این در حالی است که 
در خارج از ایران، کارگزاری ها این 
وظیفه را در برعهده ندارند و این 
دو وظیفه )کارگزاری و مدیریت 
دارایی( به طور کامل از هم تفکیک 

شده است.
 البته نهاد ناظر بازار س��رمایه 
ای��ران ه��م در ح��ال حرکت به 
همین س��مت اس��ت و اخیرا از 
طریق اجرای الزامات��ی، در حال 
جداس��ازی مدیری��ت دارایی از 

صنعت کارگزاری است.
 ای��ن اق��دام در قال��ب اعطای 
مجوز به ش��رکت های مدیریت 
دارایی و س��بد گردان��ی در حال 
انجام اس��ت؛ بنابراین س��ه اقدام 
مذکور را می توان در زمره فعالیت 
کارگزاری ه��ا در جه��ت اجرای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 

برشمرد. 

مدیریت فناوری و تصمیم  گیری  های 
استراتژیک

میزان دسترس��ی ش��رکت ها به مناب��ع تکنولوژی، 
کارشناس��ان خ��الق و گروه تحقیق و توس��عه پویا به 
مدیران ارش��د اجازه می  دهد تا با اعتماد به نفس کافی 
تصمیم��ات راهبردی مناس��بی را در پیش بگیرند. در 
این گونه  تصمیمات معموالً نگرانی مدیران نیز مشهود 
اس��ت؛ نگرانی  هایی که بعض��اً در تصمیمات، تغییرات 
زیادی ایجاد می کند و به خوبی نش��انگر میزان اعتقاد 
ای��ن مدیران ب��ه گروه اس��ت. یکی از ای��ن دغدغه  ها 
حفاظت از فناوری  ها و خالقیت  های مجموعه است. این 
دارایی  ها به مثابه سرمایه اصلی شرکت شمرده می شود 
و با روش  های متفاوت مانند ثبت اختراع و دستاوردها، 
اخذ مجوزهای تخصصی و امتیاز بهره  برداری محافظت 
می شوند. اخذ این گونه گواهینامه  ها نه تنها جنبه قانونی 
و قضایی دارد بلکه به گونه  ای بخش��ی از مزایای رقابتی 

نیز محسوب می شود. 
به عن��وان مث��ال، ش��رکت IBM موفق ش��د برای 
بیست ویکمین سال متوالی بیشترین تعداد حق امتیاز 
و اختراع را ثبت کند تا در این زمینه عنوان نخست را 
 IBM در سراسر جهان به خود اختصاص دهد. شرکت
به اس��تناد اسناد و مدارک ثبت ش��ده در »مرکز ثبت 
اختراعات آمریکا« طی سال گذشته بیشترین تعداد حق 
امتیاز را به نام خود ثبت کرد و بیش از همه شرکت های 
جهان در زمینه ثبت اختراعات جدید پیشرو بود. با این 
اتفاق IBM موفق شد برای بیست ویکمین سال متوالی 
عنوان »بیشترین ثبت کننده حق امتیازها را از آن خود 
کند و تمامی شرکت های سراسر جهان را از این حیث 
پشت س��ر بگذارد. این ش��رکت اعالم کرد که در سال 
۲۰۱۳ میالدی در مجموع ۶8۰9 اختراع و حق امتیاز را 
به نام خود ثبت کرده اس��ت که البته این اختراعات در 
زمینه های مختلف و با کارایی های متفاوت ثبت شده اند. 
شرکت IBM توضیح داد که بخش قابل مالحظه این 
اختراعات در حوزه های اس��تراتژیک ثبت ش��ده است 
که از جمله آنها می ت��وان به ابرکامپیوتر Watson و 
همچنین سیستم های پردازش ابری و تحلیلی داده های 
بزرگ اشاره کرد. شرکت IBM همچنین توضیح داد 
که در این اختراعات جدید روی سیستم های بیومتریک 
و شناختی نیز س��رمایه گذاری های فراوانی انجام داده 
اس��ت که براساس آن ماش��ین ها می توانند یاد بگیرند 
ب��رای کارهای خود دلیلی بیاورند و با انس��ان به روش 
طبیعی در تعامل باش��ند. الزم به ذکر اس��ت که بیش 
از 8 هزار اختراع ش��رکت IBM در سال ۲۰۱۳ در ۴۷ 
ایالت آمریکا و ۴۱کشور مختلف جهان به ثبت رسید. 

پس از IBM، سامس��ونگ با ثبت ۴۶۷۶ اختراع در 
رتبه دوم این لیس��ت قرار گرفته و عنوان س��وم هم به 
شرکت Canon با ثبت ۳8۳۵ اختراع اختصاص یافت. 
ش��رکت س��ونی با ثبت ۳۰98 اختراع در سال ۲۰۱۳ 
می��الدی عنوان چهارم این لیس��ت را از آن خود کرد 
و مایکروسافت هم با ثبت ۲۶۶۰ اختراع در رتبه پنجم 
ایستاد. در رتبه های بعدی به ترتیب پاناسونیک، توشیبا، 
Hon Hai )Foxconn(، Qualcomm و ال ج��ی 
قرار گرفتند. ثبت اختراع می  تواند امتیازات بیش��تری 
نی��ز همراه داش��ته باش��د؛ امتیازات��ی همچون جذب 
س��رمایه  گذاران جدید، تبلیغات و جذب کارشناس��ان 
خبره. اما قبل از مبادرت به ثبت، مدیران ارشد سواالتی 

را پاسخ می  دهند. سواالتی از قبیل اینکه: 
- آیا این اختراع باید ثبت ش��ود یا همچنان مخفی 

بماند؟ 
- اختراع ثبت شده را چه زمانی روانۀ بازار کنیم؟ 

- چ��ه بهره  برداری متفاوتی از ای��ن اختراع می  توان 
کرد؟ 

- مج��وز بهره  برداری از این اخت��راع جدید به کدام 
شخص یا شرکت داده شود؟ 

 ب��ه همین دلیل اس��ت ک��ه برخی  ش��رکت های 
ب��زرگ و خالق، علی  الخصوص خ��ارج از ایران، عنوان 
ش��غلی به نام مدیریت ثبت اختراع تعریف می کنند و 
در چارت س��ازمانی خود ق��رار می  دهند. این مدیریت 
کاماًل در جهت استراتژی کالن شرکت گام برمی  دارد 
و سیاس��ت  های شرکت را دنبال می کند. این موقعیت 
چالش برانگیز، عالوه بر پیش��برد اه��داف کلی، از نظر 
حقوقی ش��رایط را تحت کنترل دارد و با اطالع کامل 
از بازار محصوالت، تأثی��رات ثبت اختراعات و اعطای 
امتیازات را در بازاریابی شرکت رصد می کند. جزییات 
متناوب شرایط بازاریابی، فروش، میزان ثبت اختراعات، 
پروانه  ها و امتی��ازات، تحلیل زنجیره ارزش همگی در 
میزان سرمایه  گذاری شرکت ها در خصوص بخش  های 
تحقیق و توس��عه و تغییرات در میزان بودجه آنها در 
سال های مختلف تأثیرگذار و حیاتی است. ویژگی  های 
ش��خصیتی مدیران نیز تأثیراتی بر س��طح تحقیق و 
توسعه این ش��رکت ها دارد. به طور مثال شرکت هایی 
که مدیران جوان و جسورتری دارند، تمایل بیشتری به 
بازاریابی جدی  تر و مشارکت در سهام و سرمایه  گذاری 
دارند. آنها بیشتر به دنبال این هستند که سرمایه  گذاری 
در تحقی��ق و توس��عه از طرف ش��رکای دیگر صورت 
پذیرد. یکی دیگر از تصمیمات مهم اس��تراتژیک برای 
مدیران این است که اختراعات و امتیازات بهره  برداری 
را در شرکت خود ایجاد و یا آنها را خریداری کنند؟ در 
برخی از کشورهای تکنولوژیک که رشد صنعتی باالیی 
دارند، با توجه به اینکه محصوالت چرخه عمر کوتاهی 
دارند، شرکت ها در بس��یاری از موارد هزینه هنگفتی 
در ام��ر تحقیق و توس��عه کرده و اختراعات ش��رکت 
خود را پلکان رش��د خود قرار می  دهند. آنها با در نظر 
گرفت��ن حداکثر ارزش برای اختراع��ات و امتیازات، با 
جدیت از این موقعیت در برابر رقبا محافظت و استفاده 
می کنند. برای نمونه می  توان از شرکت اینتل در تولید 
ریزپردازنده  های پنتیوم نام برد؛ ابداعی که برای مدتی 
ب��ا وجود رقبای��ی مانند موتوروال و  ای بی ام توانس��ت 
ب��ازار را از آن خ��ود کند و با حاش��یه امن��ی از رقیب 
قدرتمندی مانند AMD پیشی بگیرد. از سوی دیگر، 
برخی شرکت ها با اس��تفاده از منابع خارجی به جای 
س��رمایه  گذاری در بخش تحقیق و توس��عه در داخل 
مجموعه خود و برای اینکه سرمایه  گذاری ثابت خود را 
به حداقل برسانند، اقدام به خرید امتیاز از شرکت های 

صاحب تکنولوژی می کنند.

قوانین شکست در کسب و کار 
بخش دهم 

جمل��ه ای اس��ت ک��ه خیل��ی ذه��ن را درگیر و 
مخاطب��ان را برای آغاز تهیج می کن��د و باید گفت 
خیلی از بزرگان برای رشد و تعالی شان تأثیر گرفته 
از این جمل��ه بودند »حتماً نباید بهترین ش��ویم تا 
ش��روع کنیم، برای بهترین شدن باید شروع کنیم.« 
در آخرین بخش از قوانین شکس��ت در کس��ب و کار 
با قانونی آش��نا خواهیم ش��د که دغدغه بسیاری از 
کسب و کارهاست و خیلی از مدیران ارشد و صاحبان 
سرمایه آس��یب باور های اشتباه ش��ان را می خورند 
و تص��ور می کنند که رویکردی ک��ه در پیش دارند 
رویکرد صحیحی است. در این مطلب به قانون منابع 
می پردازیم؛ قانونی که خیلی از صاحبان کسب و کار، 
خیل��ی اعتقادی به آن ندارند و اگر هم کس��ب و کار 
یا طرح��ی را آغاز کنند با این رویکرد اس��ت که از 
خ��ودش برای خودش هزین��ه می کنیم و این اصوال 
یعنی آغاز مس��یری به سمت شکست و عدم ناکامی 

در کسب و کار. 

10- قانون منابع   
خیلی وقت ها این اصطالح را ش��نیده اید که »راه 
بنداز، جا بنداز« یا همانطور که اشاره شد »از خودش 
در می آوری��م و برای خ��ودش هزینه می کنیم« و یا 
بدترین حالت اینکه بگویی��م »اجازه بدهید ببینیم 
طرح چه می شود بعد برایش سرمایه گذاری و هزینه 
می کنیم« باید گفت این وحش��تناک ترین تفکر در 
شکل گیری یک کسب و کار یا یک طرح و ایده است 
ک��ه در مراحل اولیه به س��ر می برد. در خیلی موارد 
صاحبان س��رمایه بدون آنکه ریالی س��رمایه گذاری 
کنند به دنبال برداشت هستند. حکایت آنها حکایت 
بذری اس��ت که فقط تهیه ش��ده و روی خاک قرار 
گرفت��ه و م��دام به دنبال آن هس��تند ک��ه این بذر 
خ��ودش را در دل خاک جا ده��د، باران ببارد و نور 
آفتاب گرما بخش رش��دش باش��د و خود به خود به 
صورت دیم به ثمر بنشیند. در صورتی باید گفت در 
بازار رقابتی امروز این امر تقریباً دیگر محال اس��ت. 
قانون منابع می گوید »بدون سرمایه کافی و مناسب 
و یک ایده خوب و کارآمد، موفقیت حاصل نخواهد 
نش��د.« خیلی ها تص��ور می کنند که اگ��ر یک ایده 
خوب داشته باشند و با کمی مطالعه کتب بازاریابی، 
نی��از حضور در بازارش��ان تأمین می ش��ود کاماًل در 
اش��تباهند، چرا که حتی بهتری��ن ایده ها در جهان 
وقتی س��رمایه نباش��د، کاری از پیش نخواهند برد. 
همانطور که در قوانین قبلی نیز بیان شد، بازاریابی 
جنگ در ذهن مشتری است. برای ورود به این ذهن 
نی��از به پول دارید و برای باق��ی ماندن در ذهن نیز 
نیازمند پول هس��تید. مطمئنا ب��ا بهترین ایده، ولی 
ب��دون پول موف��ق نخواهید بود. گفتنی اس��ت این 
موضوع درباره ش��رکت های بزرگ نیز صدق می کند 
و این قانون برای ش��رکت هایی که بس��یار ثروتمند 
هس��تند نیز صادق اس��ت ولی با کمی تفاوت. باید 
گفت ممکن است شرکت های بزرگ و پولدار دغدغه 
س��رمایه گذاری برای ایده خوب را نداشته باشند اما 
باید دق��ت کنند که این ازدیاد س��رمایه و افزونگی 
علیه آنها استفاده نشود. پس باید گفت قانون منابع 
برای ش��رکت های بزرگ صادق است ولی با الگوی 

هزینه کرد مناسب. 

 
تفاوت مدیریت مردان و زنان 

آیا می دانس��تید مردان در امور مدیری��ت، رهبری و 
هدایت یک گروه یا ش��رکت از ش��یوه رقابتی استفاده 
می کنند؟ آنها بیشتر سعی می کنند اغلب تصمیم ها به 
ش��کل فردی گرفته شود تا بتوانند اقتدار و نفوذ خود را 
حفظ کنند و شرایط را تحت کنترل خود داشته باشند. 
درحالی که زنان از ش��یوه های مش��ارکت و همکاری با 
دیگران اس��تفاده می کنند و اغلب از طریق نظرخواهی 
با دیگران است که یک مجموعه را مدیریت می کنند. در 
واقع می توان گفت بین شیوه های مدیریتی مردان و زنان 
هیچ کدام را نمی توان ب��ر دیگری ارجحیت داد. به بیان 
دیگر، نمی توان گفت که سبک های مدیریتی زنان بهتر 
از مردان اس��ت، بلکه زنان در شرایط نامعلوم، پیچیده و 
زمانی که با افراد متفاوت و متنوعی سر و کار دارند بهتر و 
با انعطاف پذیری بیشتری نسبت به مردان عمل می کنند 
و ب��ه همین دلیل عملکرد بهتری نش��ان می دهند. در 
صورتی که مدیران مرد نیز بتوانند در شرایطی که تنوع 
گروه ها زیاد است انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند و 
بتوانند با همه گروه ها رابطه برقرار کنند آنها نیز می توانند 
در این زمینه موفقیت به دست بیاورند. در کل می توان 
گفت هر دو این ویژگی ها و سبک ها در مدیریت کردن 
یک مجموعه الزم است. ممکن است نیاز داشته باشیم 
که شرایط فرد دیگری را درک کرده و انعطاف بیشتری 
نشان دهیم و گاهی نیز الزم است که با قاطعیت بیشتر 
به رقابت بپردازیم. بنابراین ایجاد تعادل بین این دو نوع 
سبک مدیریتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدیر 
باید فردی باشد که بتواند با توجه به شرایطی که ایجاد 
می شود س��ریع تصمیم بگیرید یا با دیگران تبادل نظر 
کند. این موضوع، اهمیت وجود هر دو ویژگی  )مشورت، 
رقابت( در سبک مدیریتی موفقیت آمیز را نشان می دهد.

یکشنبه
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با هم رشد کنیم

آیا می دانستید؟

کارگاه مارکتینگ
بایدها و نبایدهای اتخاذ استراتژی  بازاریابی در کارگزاری های بورسی در شرایط اقتصاد مقاومتی 

جای خالی روش های نوین بازاریابی در صنعت مالی 

کارگزاری ه�ای بورس�ی نی�ز مانند هر س�ازمانی 
به منظور جذب مشتریان نیازمند اتخاذ استراتژی های 
بازاریابی هس�تند تا از طریق تراکنش های مالی این 
مش�تریان به سودآوری مناسبی دس�ت پیدا کنند. 
در ای�ن می�ان در ده�ه اخیر ب�ا رونق گرفت�ن بازار 
س�رمایه، رقابت بین کارگزاری های بورس�ی بیش از 
پیش بیش�تر ش�ده و کارگزاری های�ی می توانند در 

ای�ن بازار رقابتی مش�تریان خ�ود را حفظ و حتی به 
مش�تریان جدیدی دس�ت پیدا کنند ک�ه بهترین و 
به روزترین اس�تراتژی های بازاریاب�ی را اتخاذ کرده 
باش�ند. از طرفی همواره فعالیت های کارگزاری های 
بورس�ی تحت تاثیر عوامل کالن اقتصادی سیاس�ی 
قرار می گیرند و با توجه به اینکه در چند س�ال اخیر 
رویکرد بخش دولتی نسبت به اقتصاد، سیاست های 
اقتصاد مقاومتی است این رویکرد قطعا فعالیت های 
کارگزاری های بورسی را تحت الشعاع قرار می دهد و 

خواه ناخواه این کارگزاری های بورسی ناچار به توجه 
به این شاخص های کالن اقتصادی هستند. با توجه به 
اینکه یکی از شاخص های کالن اقتصاد مقاومتی جذب 
سرمایه داخلی و خارجی است، اینکه کارگزاری های 
بورس�ی در راس�تای تحقق این سیاس�ت های کالن 
اقتصادی باید چه استراتژی بازاریابی را اتخاذ کنند، 
بهانه ای شد تا »فرصت امروز« به سراغ امید قربانی رز، 
مدی�ر مارکتینگ کارگ�زاری آگاه و مهدی گودرزی، 

استاد دانشگاه برود. 

رکود بازار و سخت تر شدن 
داشتن بازدهی مناسب، نیاز به 
آموزش را بیش از پیش مطرح 
کرده است. متاسفانه در حال 

حاضر کارگزارانی که این خدمات 
را ارائه می کنند به تعداد انگشتان 

یک دست نمی رسند

تلفن مستقیم: 86073279 www.forsatnet.ir شماره 739

امیر کاکایی
مهرداد انوری 

دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار 

رضا مافی
مشاور توسعه بازار



برای مطالعه 650 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.
از کارمندان خود طلبکار باشید

ی��ک مثال قدیمی وجود دارد ک��ه به یک نکته 
ظری��ف درمورد سرش��ت انس��ان اش��اره می کند: 
»انس��ان ها تحت فشار حداکثر توانایی شان را بروز 
می دهند.« چنین مثالی در زمینه کسب وکارهای 
مختلف و به ویژه ش��رکت های تازه تأسیس کاربرد 
زیادی دارد. در همین راس��تا و به عنوان مدیر یک 
مجموعه، وظیفه شما فراهم کردن شرایطی است 
که تحت آن کارمندان تان حداکثر توانایی ش��ان را 
ب��روز دهند. چنین ویژگ��ی مدیریتی در اصطالح 

»مدیر طلبکار« نامیده می شود. 
مطالع��ات اخیر نش��ان می دهد که اگ��ر اجبار 
مدی��ران در کار نباش��د، کارمندان انگیزه بس��یار 
کمی جهت ارائه عملک��رد مطلوب دارند. صادقانه 
بگوییم، هیچ کدام از ما کمترین دلس��وزی نسبت 
به سرنوش��ت ش��رکت هایی که در آنها مشغول به 
کار هس��تیم، نداریم. این امر بسیار طبیعی است. 
در واقع این وظیفه مدیران است شرایط و عملکرد 
کارمن��دان را کنترل کنند. اگر کارمندان کنترل و 
مدیریت یک ش��رکت را بر عهده گیرند، سرنوشت 

آن شرکت چیزی جز ورشکستگی نخواهد بود. 

ایده
ابت��دای ورود ش��رکت مایکروس��افت به عرصه 
ب��ازار IT دنیا را اگر همه افراد هم فراموش کنند، 
کارمندان آن دوره این غول دیجیتالی، آن را هرگز 
از ی��اد نخواهن��د برد. س��اعت های کار طوالنی به 
هم��راه انتظارات باالی بیل گیتس بدل به کابوس 
همه کارمندان ش��ده بود. با این حال نباید تصور 
کرد ک��ه دفاتر کار این ش��رکت در آن زمان یک 
جهنم ب��ه معنای واقعی کلم��ه را تداعی می کرد. 
محیط خالقانه ش��رکت به همراه پرداخت حقوق 
ب��ه صورت منظم نکته ای بود ک��ه کارمندان را به 
ادامه همکاری با مایکروس��افت و به تبع آن کسب 
درآمد بیش��تر ترغیب کرده ب��ود. یکی از امکانات 
خالقانه ای که بیل گیتس برای کارمندانش فراهم 
کرده بود، سرویس ارائه وعده های غذایی در دفتر 
کار نام داش��ت؛ پیتزا و س��االد مخص��وص که به 
صورت رای��گان برای کارمندانی ک��ه تا نیمه های 
ش��ب مش��غول به کار بودند در نظر گرفته ش��ده 
ب��ود. همچنین امکان اس��تفاده از حقوق بیش��تر 
در ص��ورت ادامه ب��ه کار تا اوایل صب��ح نیز برای 
کارمندان وجود داش��ت. در عین ناباوری در دفتر 
مایکروسافت خبری از لباس فرم مخصوص و ثبت 
س��اعات ورود و خروج نب��ود. امکان توقف فعالیت 
روزانه و تماش��ای یک فیلم یا نواختن موس��یقی 
از امکاناتی اس��ت که در کمتر ش��رکتی به چشم 

می آید. 
اگرچه ش��رایط کاری به نوعی ب��رای کارمندان 
ش��رکت تعدیل ش��ده بود، با این ح��ال خود بیل 
گیت��س به هی��چ وجه از ای��ن امکانات اس��تفاده 
نمی کرد. شرایط کاری این نابغه دنیای تکنولوژی 
کامال دش��وار و تحت فش��ار باال ب��ود. گفت وگوی 
کوتاهی ک��ه با یک��ی از برنامه نویس��ان آن زمان 
ش��رکت انجام دادم، گویای همه چیز است: »بیل 
همیش��ه از کارمندان و حتی خودش طلبکار بود. 
انتظارات��ی را ک��ه او از خودش داش��ت هیچ کس 
نمی توانس��ت از خود داشته باش��د. بارها در زمان 
ارائه پروژه هایم ش��اهد اعتراض بیل به نحوه کارم 
ب��ودم. گاهی اوقات رئی��س در این امور زیاده روی 
می ک��رد. با این حال اگر آن فش��ارها نبود، اکنون 

هیچ کدام از ما در جایگاه فعلی مان نبودیم.«
برنامه نویس��ان  از  دیگ��ر  یک��ی  وود،  اس��تیو 
ماکروس��افت در آن زمان، ه��م حرف های جالبی 
ب��رای گفتن داش��ت: »اغل��ب اوقات تی��م اصلی 
بی��ش از یک روز را در دفتر باق��ی  مانده و به کار 
می پرداختن��د. اگر فک��ر می کنید ب��ا کار فراوان 
خواهید توانس��ت نظر بیل را به خود جلب کنید، 
باید بگویم که س��خت در اش��تباه هس��تید. بیل 
گیتس افسانه ای همیش��ه انتظار بیشتری از شما 

خواهد داشت.«
آنچه در صحبت های سایر اعضای تیم مشترک 
اس��ت، وج��ود انگیزه بس��یار باال و ل��ذت از ارائه 
همه توانایی شان بوده اس��ت. در واقع همکاری با 
مایکروس��افت این حس را که آنه��ا در حال رقم 
زدن یک انقالب بزرگ در عرصه IT هستند برای 
گروه اصل��ی تداعی می کرد. اگر همه مدیران قادر 
به برانگیختن چنین احساساتی در کارمندان شان 
باشند، بدون ش��ک نمونه های بسیار زیادی مانند 

مایکروسافت و اپل را شاهد خواهیم بود. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
-مدی��ر یک مجموع��ه صدای غالب آن اس��ت. 
اعتراضات و انتظار باالی ش��ما از تیم تان در واقع 

بیانگر جاه طلبی برندتان خواهد بود. 
-طلبکار بودن از کارمندان به معنای درخواست 
انج��ام امور غیرممکن نیس��ت. بای��د پذیرفت که 
افراد آس��تانه تحملی دارند و همه قادر به فعالیت 
شبانه روزی نیستند. در همین راستا بهتر است از 
کارمندان تان توقعات متعادل اما دش��واری داشته 

باشید. 
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پاس�خ: پیش��نهادهای زیادی ب��ا توجه ب��ه وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی کش��ورمان می توانم بکنم، اما چون 
شما س��ه پیشنهاد خواسته اید من هم سه انتخاب خودم 

را بیان می کنم. 
طراح داخلی

اف��رادی که خانه نو خریداری می کنند، اغلب در رابطه 
ب��ا چیدم��ان و نحوه طراح��ی داخلی آن دچار مش��کل 
خواهند شد. شما می توانید با تهیه پرسش نامه  هایی برای 
قسمت های مختلف خانه و طرح پرسش هایی در رابطه با 
اینکه آیا صاحب خانه فرزند یا حیوان خانگی دارد؟ نحوه 

استفاده از هر اتاق به چه صورت خواهد بود؟ نورپردازی 
اتاق ها به چه صورت باش��د؟ و. . . طراحی داخلی منازل 

مختلف را طبق سلیقه صاحب خانه عملی کنید. 
سازنده زیورآالت

ش��یوه ها و ابزار متعددی برای ورود به حرفه س��اخت 
زی��ورآالت و لوازم تزیینی وج��ود دارد. کار با فلز به ابزار 
و ماش��ین آالت خاصی نیاز دارد. ش��ما باید بتوانید فلز را 
حرارت داده و به آن ش��کل دهید. همچنین باید بتوانید 
برای کنده کاری روی فلزات از ابزار مخصوصی اس��تفاده 
کنی��د. در ص��ورت عدم مه��ارت کاف��ی در کار با فلزات 
می توانید از مواد دیگری مثل شیش��ه، پالستیک، مهره، 

پر و چوب نیز استفاده کنید. 

برگزار کننده مجالس عروسی
ب��رای ای��ن کار باید در زمین��ه مد، طراح��ی لباس و 
انتخاب رنگ ها به روز باش��ید. از خدم��ات مجالس خود 
مث��ل س��فره آرایی و انتخاب لباس عروس لیس��تی تهیه 
کرده و به مش��تری ارائه دهید. قبل از شروع کار از تمام 
مغازه های لباس عروس فروش��ی دیدن کنید، حتی خود 
را ب��ه جای عروس ج��ا بزنید تا بتوانی��د از نزدیک انواع 
خدم��ات و نحوه برخ��وردی را که فروش��گاه های لباس 
عروس فروشی با مشتریان دارند ببینید. شما باید با تمام 
جزییات کار آش��نایی کامل داش��ته باش��ید تا بتوانید به 
مشتریان اطالعات درست داده و سالیق مختلف را تحت 

تاثیر قرار دهید.

چه کسب و کاری راه بیندازم؟ 

پرسش: کمی پول دارم و می خواهم یک کسب و کار کوچک راه بیندازم. به من سه پیشنهاد بدهید.  کلینیککسبوکار

معرف�ی 7 راه�کار مفی�د برای ش�کار 
استعدادهای برتر در کسب و کار 

اس��تخدام کردن کارکنان مانند شکار کردن است. یکی 
 ،ConsumerAffairs از وظایف موسس��ه غیرانتفاع��ی
کمک به مدیران ش��رکت ها برای اس��تخدام مناسب ترین 
جویندگان کار است. این کار یک دلیل ساده دارد. کارکنان 
اجرایی کسانی هستند که مأموریت و کارهای کمپانی ها را 

انجام می دهند. 
داش��تن راهنم��ای گام به گام برای ش��رکت ها بس��یار 
ارزش��مند است، با این حال بیش��تر کارآفرینان، سامانه ای 
مش��خص و رس��می برای کمک ب��ه کارمن��دان به منظور 
پیروی از استراتژی های شرکت تدوین نمی کنند. در کتاب 
TheExecutionPremium  به آمار های ناامیدکننده ای 

اشاره شده است: 
- تنها ۴۰ درصد شرکت ها بودجه بندی خود را بر مبنای 

استراتژی ها انجام می دهند. 
- تنها ۳۰ درصد شرکت ها مش��وق های حقوق و مزایای 
مرب��وط به کارکنان را با اس��تراتژی بلند مدت خود تنظیم 

می کنند. 
- کمتر از ۱۰ درصد کارکنان به طور کامل استراتژی شرکت  

را درک می کنند. 
مؤسس��ه Consumer Affairs ماهانه ه��زاران فرم 
تقاضای کار را بررس��ی و سعی می کند با نهایت دقت، افراد 
مناسبی به شرکت ها پیشنهاد دهد. زمانی  که این موسسه 
کس��ی را به شرکت  خاصی پیشنهاد می دهد، آنها را به طور 
کامل در جری��ان امور گزینش بر طب��ق اهداف بلند مدت 
ش��رکِت هدف قرار می دهد. ۹۸ درصد افرادی که از طریق 
این موسس��ه به استخدام شرکت ها درمی آیند، به خوبی در 
شغل خود ابقا می شوند و پیشرفت می کنند. کلید موفقت 
ConsumerAffairs این است که به طور واضح و مشخص 
اهداف اولیه از تأسیس این موسسه را برای خود تکرار می کند. 
مدی��ران این موسس��ه اعتق��اد دارند ک��ه می توانند به 
بیزینس هایی که مدیران آنها خارج از چارچوب فکر می کنند 
و به دنبال جذب بهترین افراد با نبوغ باال هس��تند، کمک 
کنند. در اینجا به هفت روش��ی که این موسسه برای پیدا 
کردن افراد جویای کار با استعداد درخشان از آنها استفاده 

می کند، اشاره می کنیم. 
1. لیس�تی از اسامی اش�خاصی که قصد استخدام 

آنها برای موقعیت کاری خاصی را دارید، تهیه کنید
فرض  کنید مدیرعامل ش��رکتی ب��ه دنبال جذب معاون 
ارشد در حوزه س��رویس به مشتری است. برنامه استخدام 
باید با کارمندانی که در شرکت هایی مشابه شرکت شما کار 

می کنند، شروع شود.
 

۲. مدیران کسب وکارها را در شبکه های اجتماعی 
دنبال کنید

در ش��بکه های اجتماعی بگردید و صاحبان کسب و کار و 
افراد تأثیرگذار در حوزه کاری تان را دنبال کنید. استعدادهای 
برتر، حول چنین اش��خاصی در توییت��ر و لینکدین جمع 
می شوند. از آنجا که چنین افرادی برون گرا هستند و بیشتر 
کارهای خود را در شبکه های اجتماعی پست می کنند، ایجاد 

دوستی با چنین متخصصان و تکنیسین هایی راحت است.
 

۳. همیشه همه جا باشید
یک��ی از قوانینی که مدیر مالی ش��رکت ها از آن تبعیت 
می کند، این اس��ت که همیشه در همایش های حسابداری 
ساالنه شرکت می کنند. افرادی که در حوزه بازاریابی فعالیت 
دارند، همه ساله در همان نشس��ت های مرتبط با بازاریابی 
شرکت می کنند. چنین نشست ها و کنفرانس هایی فرصت 
طالیی برای آشنایی با افراد بااستعداد را فراهم می کند. این 
موض��وع را نیز نباید فراموش کرد که چنین نشس��ت ها و 
دیدارها و نمایشگاه های تجاری به صورت آنالین نیز برگزار 
می شوند. در چنین گردهمایی هایی شرکت کنید و خودتان 

را به مدیران و به دیگران معرفی کنید.
 

۴. لینکدین بهترین دوست شما است
ارتباط برقرار ک��ردن با افراد جدید در محیط فیس بوک 
کمی مشکل است و احساس ناراحتی و سردی بین طرفین 
ایجاد می کند. از لینکدین استفاده کنید و درصدد برقراری 
ارتباطات محکمی با صاحبان کس��ب و کار و افراد تأثیرگذار 
باش��ید. سپس می توانید در مورد خصوصیات افراد ایده آلی 
که می خواهید در شرکت شما باشند، مطلب بنویسید. یک 
کارمند در چشم شما باید مانند یک مشتری باشد، باید او را 

درک کنید تا به شما وفادار بماند. 

 InMails 5. در لینکدی�ن به ص�ورت روزان�ه از
استفاده کنید

اگر می خواهید کس��ی را اس��تخدام کنی��د باید به طور 
روزانه بین ۲۰ تا InMail ۲۵ در لینکدین ارس��ال کنید. 
نمون��ه ای از متن می تواند این گونه  باش��د: »من مدیرعامل 
موسسه ConsumerAffairs هستم. می خواهم در مورد 
قابلیت های شما و تجربه های کاری شما بدانم. آیا برای صرف 

قهوه وقت دارید؟«
6. از فرص�ت پیش آم�ده ب�رای اس�تخدام اف�راد 

بااستعداد نهایت استفاده را ببرید
بعضی از شرکت های پیشرو در جذب افراد بااستعداد، این 
اطمینان را برای کارکنان خود ایجاد می کنند که شرایط را 
برای نقل مکان آنها به محل استقرار شرکت فراهم می کنند. 
این مورد، نمونه ای از امکاناتی است که شرکت های باهوش 

برای استخدام افراد بااستعداد فراهم می کنند. 
وقتی که شخصی به InMail شما در لینکدین پاسخ داد 
و موافق��ت خود را برای برقراری تماس تلفنی یا دیدار برای 
صرف قهوه اعالم کرد، باید خود را آماده ارائه پیش��نهادات 

جذاب کنید.
 

7. هیچ گاه ی�ک مدیر اجرایی بیکار را اس�تخدام 
نکنید

اگر به دنبال استخدام شخص بااستعدادی هستید، به سراغ 
افراد بیکار نروید. دلیل این موضوع س��اده است. ۹۹ درصد 
افرادی که نبوغ باالیی در کار خود دارند، در جایی مشغول 
به کار هس��تند و شرکت هایی قبال آنها را به استخدام خود 
درآورده اند. چنین کارکنان ماهری ارزش خود را می دانند، 
همچنین این اشخاص با شرکتی که در استخدام آن هستند، 
ازدواج نکرده اند و قطعاً هنگام مواجه ش��دن با درخواس��ت 

استخدام با شرایط بهتر به آن توجه نشان می دهند. 
www. zoomit. ir
entrepreneur منبع

مدیریت امروز

یکی از تصمیمات مهمی که 
در رابطه با تولید خودرو باید 
در نظر گرفت، مکانی است که 
کارخانه خودرو سازی باید در 
آن راه اندازی ش��ود. در مورد 
کارخان��ه بریتانیای نیس��ان، 
این کمپانی در سال ۱۹۸۴، 
در یک فرودگاه ۳۰۰هکتاری 
به ساندر لند تاسیس  نزدیک 
ش��د. دالیلی که باعث ش��د 
نیس��ان این منطق��ه را برای 
ساخت کارخانه خود انتخاب 
کند، شامل این موارد است: 

ال�ف( نی�روی کار ماهر: 
آوازه وج��ود نیروی کار ماهر 
در این منطقه، سابقه طوالنی 
دارد. این یعنی نیروی آماده 
به کار در این منطقه، همیشه 

دسترس هستند. 
ر  د رتباط�ات:   ا ب( 
و  ه ه��ا  د جا  ، ر لند ند س��ا
خطوط ریل��ی همه به مناطق 
بریتانی��ا  ب��زرگ  و  اصل��ی 
منتهی می شوند. این ویژگی، 
تامین کنندگان  به  دسترسی 
از ۱۰۵منطق��ه مختل��ف  را 

بریتانیا امکان پذیر می کند. 
ج( پش�تیبانی دول�ت: 
دولت با حمایت مالی خود، در 
مناطقی که فرصت های کاری 
با کاهش رو به رو شده و نیاز به 
ایجاد شغل های جدید احساس 
می ش��ود، ب��ه تولید کنندگان 
انگیزه الزم برای پیش��برد کار 

را خواهد داد. 
از س��ال ۱۹۸۴ تا به امروز، 
نیس��ان کارخان��ه واق��ع در 
ساندر لند خود را وسعت داده 
و تا به ح��ال حدود میلیون ها 

خودرو تولید کرده  است. 

ساخت و تولید
مونتاژ خودرو فرآیند بسیار 
پیچی��ده ای اس��ت و مراحل 
مهارت ه��ای  آن،  مختل��ف 
خاصی را طلب می کند. برای 
مث��ال، مدیری��ت ب��ا دقت و 
ظرافت خاصی، زمان دقیقی 
را ک��ه ص��رف س��اخت یک 
اندازه گیری  خودرو می شود، 
می کن��د، اینکه ی��ک نیروی 
کار و هر یک از ماشین آالت، 

هر ک��دام چند س��اعت برای 
س��اخت یک خ��ودرو صرف 

می کنند. 
از  بیش  نیس��ان  تا به حال، 
۲میلی��ارد ی��ورو در س��ایت 
س��رمایه گذاری  س��اندر لند 
کرده  است، و به این ترتیب، 
حجم تولیدات خود را نسبت 
به گذشته افزایش داده  است. 
ی  لی��د تو ی  ش ه��ا و ر
باید بر اس��اس تقاض��ا و نیاز 
مصرف کنن��دگان پیش برود. 
نی��از مصرف کننده،  مق��دار 
قیمتی ک��ه مصرف کننده را 
تشویق به خرید کاال کرده و 
در عین حال، سود کمپانی را 
هم تامین کند، از جمله سایر 
عواملی است که در موفقیت 
یک کسب و کار، نقش حیاتی 

ایفا می کند. 
در برخی از صنایع، 
براس��اس  محص��ول 
سلیقه فردی مشتری 
ساخته می شود، برای 
مث��ال لب��اس عروس 
ع��روس،  کی��ک  و 
از جمل��ه این تولیدات 
هستند. اگر چه تقریباً 
ش��رکت های  تم��ام 
خودرو سازی در سراسر 
دنیا، خودرو های خود 

را طبق مدل های مشخص و 
استاندارد تولید می کنند، اما 
به مصرف کننده در مورد رنگ 
خودرو، طراحی داخلی و سایر 
امکاناتی که به خودرو اضافه 
داده  انتخاب  می ش��ود، حق 

 شده است. 

روند تولید 
ب��ه  س��اندر لند  نیس��ان 
فناوری  از  اس��تفاده  لح��اظ 
روز، بس��یار پیش��رفته است. 
آنه��ا از روبات ه��ای پیچیده 
تولیدی س��طح  و روش های 
باالیی برای تولید خودرو های 
خ��ود بهره ب��رده و ب��ه این 
ترتی��ب، درص��د خط��ا را به 

حداقل می رسانند. 
ماشین آالت خود کار خیلی 
از کار ه��ای دش��وار را انجام 
می دهند، ب��ا این حال وجود 
نیروی کار انس��انی، حیاتی و 
ضروری اس��ت. سازمان دهی 

مؤثر روند تولید در نیس��ان، 
به کارگیری روش هایی است 
که محول کردن مس��ئولیت 
به کارکن��ان در تمام مراحل 
تولی��د را ش��امل می ش��ود. 
این کار، انگیزه کارکنان را باال 
برده و از غیبت آنها جلوگیری 

می کند. 
نیس��ان از کارکن��ان خود 
توقع دارد که بتوانند هم زمان، 
چند تصمیم را با هم بگیرند. 
برای رس��یدن به این هدف، 

این موارد باید رعایت شود: 
- آموزش کارکنان برای باال 

بردن سطح مهارت آنها
- تشویق آنها به تصمیم گیری

- سازمان دهی کارکنان در 
قالب گروه های مختلف

- ایجاد یک کانال و سیستم 
چند شاخه ارتباطی

- ایج��اد تن��وع در فعالیت 
کارکنان.

ارتباط��ی ش��امل  برنام��ه 
سیاست هایی است که شامل 
مالق��ات و جلس��ات روزان��ه 
کارکنان و مدیران اس��ت. از 
س��وی دیگر، کلیه کارکنان 
و مدیران باید به یک ش��بکه 
ارتباط  برای  ارتباطی داخلی 

با یکدیگر، مجهز باشند. 
هر ی��ک از کارمن��دان باید 
مسئولیت کار خود را بر عهده 
بگیرن��د. در رابطه با کیفیت 
محص��ول نی��ز، هر ک��دام از 
کارکن��ان موظفند که پیش 
از رفت��ن به مرحل��ه بعدی، 
از کیفی��ت و بی نق��ص بودن 
مرحله قب��ل، اطمینان کامل 

حاصل کنند. 

مدیریت کیفیت جامع
مدیری��ت کیفی��ت جامع، 
از جمل��ه ویژگی هایی اس��ت 

که در روند تولید محصوالت 
نیس��ان، از اهمی��ت ویژه ای 
بر خ��وردار اس��ت. مدیری��ت 
کیفی��ت جامع، به این معنی 
اس��ت که رضایت مش��تری 
را در اولوی��ت ق��رار دهی��م. 
برای رس��یدن به این هدف، 
هر آنچه س��ازمان و کارکنان 
انجام می دهن��د، روی تولید 
تأکید  باکیفی��ت  محصوالت 
دارد. برای این کار، نیس��ان 

باید: 
را  نیاز ه��ای مش��تریان   -

درک کند
- در نظر گرفتن مراحلی که 
کیفیت محص��ول را تضمین 

می کند
و  اس��تاندارد ها  اعم��ال   -
اولویت  ها برای ارائه محصول 

با کیفیت 
- آم��وزش کارکنان 
ی  گی��ر د یا ی  ا ب��ر
جدی��د  روش ه��ای 

کمپانی.
کنترل کیفیت جامع، 
یک روند مداوم اس��ت؛ 
روشی از تفکر و فعالیت 
که ه��ر فردی به دنبال 
راهی است که بتواند از 
طریق آن، کار خود را به 
بهترین شکل ارائه دهد. 
برای ایجاد چنی��ن فرهنگی، 
الزم است که به کارکنان القا 
کنیم که وجودشان در شرکت 
ارزشمند بوده و به آنها کمک 
تا قابلیت ه��ای خود را  کنیم 
شناخته و آنها را تقویت کنند. 

اهمیت آموزش
آموزش کارکنان در صنایع 
پیشرفته ای که از ماشین آالت 
پیچی��ده و سیس��تم کنترل 
کیفیت س��طح باالی��ی بهره 
اس��ت.  حیات��ی  می ب��رد، 
دپارتمان آموزش��ی نیس��ان 
بریتانیا، به تحلیل و بررس��ی 
کارکن��ان  از  هر ی��ک  نی��از 
پرداخت��ه و برنامه هایی را که 
الزم است برای آموزش آنها به 
کار گرفته شود سازمان دهی 

کرده است. 
ای��ن دپارتم��ان، روی پنج 
حوزه اصلی تمرکز کرده است: 
1- پیشرفت فنی:  برای 

آم��وزش مهارت هایی  مثال، 
در زمینه دان��ش روباتیک و 

الکترونیک. 
۲- بهبود شرایط نیروی 
نیاز ها  انس�انی: شناس��ایی 
و جاه طلبی ه��ای کارکن��ان 
و ارائه واحد های��ی برای باال 
آنها  توانایی های  بردن سطح 
به عن��وان مث��ال، در زمین��ه 
مهارت ه��ای ارتباط��ی و کار 

گروهی.
 : ح�ل ا مر ک  ر د  -۳
کارگاه هایی برای آش��نایی با 
ایمنی و مراحل تولید محصول.

۴- مهارت های رایانه ای:  
از پایه تا سطوح باال.

5- ب�ه خدم�ت گرفتن 
کار آم�وز:  مراحل مختلفی 
که کار آموزان باید پشت سر 
بگذارند، از حسابداری گرفته 
تا سایر مهارت های مورد نیاز.

کایزن
کایزن ی��ک مفه��وم ژاپنی 
ب��ه معن��ی تغییر دائ��م برای 
رس��یدن ب��ه نتیج��ه ای بهتر 
است. نیسان این مفهوم را در 
پیش گرفته ت��ا به طور مداوم، 
را  کیفی��ت محصوالت خ��ود 

بهبود ببخشد. 
کای��زن می تواند هر جا، در هر 
زم��ان و در ه��ر جایگاهی مورد  
استفاده قرار بگیرد. به کار گیری 
ای��ن ش��یوه می توان��د تغییرات 
را در ش��یوه کار  قابل توجه��ی 
س��ازمان ها ایجاد کن��د. به طور 
معمول، در این شیوه، گروهی از 
کارکنان در کنار هم نشسته و با 
تبادل ایده ها و نظر ات خود، در 
بهبود و پیشرفت آن کسب و کار، 
تأثیر گ��ذار هس��تند. تغیی��رات 
کوچک و م��داوم به ای��ن معنا 
اس��ت که این ایده ه��ا و نظرات 
واقعاً کارایی داش��ته است. تمام 
نیس��ان موظفند که  کارکن��ان 
ب��رای اصالح و بهب��ود وضعیت 
حال حاضر ای��ن کمپانی، تالش 
کرده و بهترین راه را ارائه کنند. 
پیشرفت های به دست آمده 
از روش کای��زن می توان��د در 
حف��ظ هزینه ها، زم��ان، مواد 
اولیه و نیروی کار و نیز افزایش 
کیفیت، امنیت، رضایت کاری و 

سود دهی موثر واقع شود.

کارتابل

نوبت شماست که فرمان را به دست بگیرید 

شیوه کسب و کار کمپانی نیسان

روش های تولیدی باید بر اساس 
تقاضا و نیاز مصرف کنندگان پیش 

برود. مقدار نیاز مصرف کننده، قیمتی 
که مصرف کننده را تشویق به خرید 

کاال کرده و در عین حال، سود کمپانی 
را هم تامین کند، از جمله سایر عواملی 
است که در موفقیت یک کسب و کار، 

نقش حیاتی ایفا می کند
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ژاپن و تفکیک حداکثری زباله ها 

اغل��ب کش��ورهای آس��یایی، فرهنگ و پیش��ینه 
تاریخی ارزش��مندی دارند. اما متأسفانه این سابقه، 
در برخ��ی کش��ورها فرام��وش ش��ده و ارج نه��اده 
نمی ش��وند. پرتاب ان��واع زباله ها )ته س��یگار، پاکت 
خوراکی ها، آدامس و. . . ( از شیش��ه ماش��ین یا در 
حال قدم زدن از رفتارهای متداول برخی شهروندان 
کش��ورهای در حال توس��عه یا کمتر توس��عه یافته 
آسیایی است؛ رفتارهایی که نه تنها منجر به نازیبایی 
فضاهای شهری می ش��وند، بلکه زمینه را برای بروز 

انواع آلودگی های زیست محیطی فراهم می کنند. 
در این میان برخی کشورهای آسیایی هم هستند 
که در خصوص سیس��تم نظافت ش��هرها و بازیافت 
زباله فرهنگ س��ازی کرده اند و در نتیجه، شهرهایی 
پاکیزه دارند. کشور ژاپن یکی از برترین کشورهایی 
اس��ت ک��ه در ح��وزه بازیاف��ت زباله ها ق��وی عمل 
می کند. کش��وری که سال هاس��ت با فرهنگ سازی 
برای ش��هروندانش موفق به ایجاد یک روند مستمر 
بهداش��ت در س��طح کالن ش��ده اس��ت. برخ��ی از 
مهم ترین اصولی که سیستم تفکیک زباله در ژاپن را 

ارتقا داده اند، به فرهنگ سازی مرتبط هستند.
 

سیستم خاکستری بازیافت 
کشور ژاپن، ظرفیت مناسبی برای استفاده از روش 
دفن زباله ندارد. در واقع وضعیت خاک و بافت زمین 
این کش��ور به شکلی اس��ت که نمی توان روی دفن 
زباله حسابی باز کرد. در نتیجه یکی از متداول ترین 
روش ه��ا برای کاهش حج��م زباله ها در ژاپن تبدیل 
زباله ه��ای غیرقابل بازیافت به خاکس��تر اس��ت. در 
سراسر ش��هرهای مهم ژاپن س��طل هایی مخصوص 
ق��رار دارد که ویژه انواع زباله های تجدید ناپذیر مثل 
پالس��تیک هس��تند. اما زباله ها ب��رای ورود به این 

سطل ها قوانینی را پشت سر می گذارند. 

 زباله کسب و کار من است! 
یکی از مهم ترین بخش های پیش از ورود پالستیک ها 
به س��طل های مکانیزه خاکس��تری، جمع آوری انواع 
پالس��تیک و مواد غیرقابل تفکیک اس��ت. بسیاری از 
شهروندان ژاپنی به شکل داوطلبانه اقدام به جمع آوری 
مواد پالستیکی از سطح شهرها می کنند. اما برخی از 
افراد هم هس��تند که در حوزه جمع آوری پالستیک ها 
و انواع شیشه و مواد غیرقابل تجدید فعالیت می کنند. 
این افراد با جمع آوری انواع زباله های قابل بازیافت )اعم 
از ظروف، بس��ته بندی ها و. . .( نقش��ی مهم در گردش 

چرخه بازیافت ژاپن ایفا می کنند. 
مقام های دولتی ژاپن بر حس��ب وزن، حجم و اندازه 
زباله های تجدید پذیر، مبالغی را پرداخت می کنند. نکته 
جالب اینکه؛ تمامی هزینه های خرید مواد پالستیکی و 
شیشه ها از صندوق مالیات شهروندان کسر می شود. در 
واقع ش��هروندان با پرداخت مالیات به عضوی مؤثر از 

سیستم بازیافت کشور تبدیل می شوند. 

تفکیک سطل به سطل 
در بس��یاری از کشورهای پیش��رفته جهان، مثل 
بریتانیا، سیستم تفکیک زباله از طریق دستگاه های 
پیش��رفته و بزرگ انجام می شود؛ روشی متداول که 
با س��رعت به گلچی��ن کردن م��وارد مختلف منجر 
می شود و باری بزرگ از دوش شهروندان بر می دارد. 
اما وضعیت در ژاپن بسیار متفاوت است. شهروندان 
ژاپنی آموزش دیده اند تا خود به تفکیک س��طل به 
سطل زباله هایشان بپردازند و در نتیجه نه تنها باری 
س��نگین از دوش دول��ت برداش��ته اند، بلکه به قوت 

گرفتن رکوردهای تفکیک نیز کمک کرده اند. 
برای مثال تا پایان سال 2011 بالغ بر 90 درصد از 
روند تفکیک زباله هایی که به ضایعات فلزی مرتبط 
بود، با کمک ش��هروندان انجام شد. این یک رکورد 
بی نظیر و منحصر به فرد برای اقتصاد ژاپن محسوب 
می ش��ود. این سیس��تم تفکیک قدرتمند از س��ال 
2011 و همزمان با زلزله ش��رق ژاپن و سونامی در 
این کشور تقویت شد. در واقع فشارهایی که در این 
دوران بر دوش ش��هروندان سنگینی می کرد، قدرت 

تفکیک آنها را نیز ارتقا داد. 

کمپین های برچسب قرمز 
سال هاس��ت که مردم ژاپ��ن کمپینی هوش��یارانه 
و مدبران��ه را تش��کیل داده اند که »کمپین برچس��ب 
قرمز« نام دارد. این کمپین در تالش اس��ت برای افراد 
مختلف از پیر تا جوان فرهنگ س��ازی کند. محور این 
فرهنگ سازی، به استفاده از برچسب قرمز روی کاالها 
و محصوالتی مرتبط اس��ت که قابلیت اشتعال دارند. 
در واقع این بس��یار مهم است که شهروندان در هنگام 
انداختن زباله های خود در سطل های تفکیک، افزون بر 
جدا کردن زباله ها به انواع مختلف، قابلیت اشتعال این 

زباله ها را نیز مشخص کنند. 
این بس��یار خطرناک است که زباله های خطرناک 
در سطل های خاکستری قرار گیرند. در واقع ممکن 
اس��ت این موضع زمینه را برای انفجار س��طل های 

زباله یا خطر اشتعال این سطل ها فراهم کند. 

کتاب های درسی و آموزش در سنین پایین 
یک��ی از مهم ترین م��واردی که منجر به رش��د و 
توسعه ژاپن در حوزه تفکیک زباله شده، آموزش برای 
تفکیک از س��نین پایین است. در واقع دانش آموزان 
در دوره ه��ای آموزش��ی مختلف ب��ا فراگیری اصول 
بازیاف��ت و تفکیک زباله، نه تنها اهمیت اس��تفاده از 
این سیس��تم را درک می کنند، بلکه با اهمیت حفظ 

محیط زیست نیز آشنا می شوند. 
این مسئله تا حدی برای نظام آموزشی ژاپن حایز 
اهمیت اس��ت که در بخش��ی از دوره های آموزشی، 
کودکان در آزمون آش��نایی با اص��ول تفکیک زباله 
شرکت می کنند. این آزمون با طرح پرسش در مورد 
مراح��ل تفکیک و اهمی��ت اس��تفاده از این فرآیند 
نقش��ی مهم در رش��د فرهنگ و توس��عه شخصیت 

اجتماعی کودکان ایفا می کند. 

سیستم کارکرد دستگاه های 
مکانیزه کمپوست 

بس��یاری از ما بارها نام دس��تگاه های کمپوست 
زباله را شنیده ایم و کمابیش با این دستگاه ها آشنا 
هستیم. اما کمتر فردی پیدا می شود که از مکانیزم 
دقیق این دس��تگاه ها مطلع باش��د. دس��تگاه های 
کمپوس��ت زباله، اغلب مکانیزمی مش��ابه دارند و 
فرآیندی سلس��له وار را دنبال می کنن��د. در ادامه 
مطل��ب م��روری کلی داری��م به مراح��ل کار این 

دستگاه ها از آغاز تا پایان.
 

1. برداشت زباله ها 
مرحله نخس��ت تفکیک زباله ها را مرحله برداشت 
زباله ه��ا از طری��ق کامیون ه��ای ویژه حم��ل زباله 
می س��ازد. این کامیون ها با ان��دازه زدن دقیق حجم 
مواد بازیافتی و بررس��ی موادی که از طریق دستگاه 
بلند می کند، نرخ مش��کالت بعدی در تفکیک زباله 

را کاهش می دهند. 

2. پنجه مکانیکی 
 )Drum feeder( دس��تگاه  دوم  مرحل��ه  در 
درام فیدر با اس��تفاده از پنج��ه مکانیکی انواع زباله 
را برداش��ته و در تس��مه نقاله بارگذاری می کند. در 
این مرحله، دستگاه به شیوه ای می چرخد و حرکت 
می کند که نخاله ها به اندازه ای یکس��ان در دستگاه 
توزیع ش��وند. این توزیع مساوی کمک می کند تا در 

هنگام تفکیک نیز وضعیت بسیار ساده تر شود. 

3. پاکسازی اولیه 
در این مرحله کارگران مس��ئول تصفیه اولیه، که 
به لباس ها و ابزارهای مناس��ب تجهیز ش��ده اند، به 
پاکس��ازی اولیه زباله ها می پردازند. این افراد موظف 
هستند هر نوع اش��یایی را که قابل بازیافت نیستند 
یا به ه��ر دلیل باید از چرخه بازیابی خارج ش��وند، 

حذف کنند.
 

star-shaped discs .4
نخس��تین بار   star-shaped discs دس��تگاه 
در دهه 50 توس��ط یک هلندی ب��رای یافتن طال از 
می��ان گل  و الی اختراع ش��د. این دس��تگاه از یک 
سطح نقاله ای تشکیل ش��ده که قادر است برخی از 
خرده ریزهای موجود در زباله ها را حذف و زباله های 

قابل بازیافت را به ادامه مسیر راهنمایی کند.
 

5. مرحله ثانویه تصفیه دستی 
در این مرحل��ه نیز کارگران در کن��ار خط تولید 
ایس��تاده اند و ضایعات و خرده زباله های دیده نشده 
در مرحل��ه اول را بر می دارند. این مرحله از این حیث 
حایز اهمیت اس��ت که ام��کان ورود ضایعات بزرگ 
و متوس��ط به چرخ��ه بازیافت را ب��ه حداقل ممکن 

می رساند.
 

6. مرحله تصفیه با الک متوسط 
اس��تفاده از الک در مرحله متوس��ط به این دلیل 
اس��ت که برخی از ضایعات نه آنقدر کوچک هستند 
که از الک رد ش��وند و نه آنقدر بزرگ هستند که با 
دس��ت برداشته ش��وند. در نتیجه با استفاده از الک 
متوس��ط، می توان این ضایعات را از مرحله بازیافت 

حذف کرد. 

7. نقاله شیشه ای 
نقاله شیشه ای از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست از 
این جهت که ش��فاف است و قابلیت تفکیک زباله ها 
را افزایش می دهد. از س��وی دیگر معموالً روی این 
نقاله ها شن و ماسه در حرکت است؛ شن و ماسه ای 
که زباله های کوچک و س��نگین تر را روی خود نگه 

می دارد و از چرخه بازیافت حذف می کند.
 

8. چرخه نقاله مغناطیسی 
برخی زباله ها هس��تند که جنس فلزی دارند و به 
قدری ریز و کوچکند که به راحتی دیده نمی ش��وند. 
کار شناس��ایی و حذف این نوع زباله ها بسیار سخت 
اس��ت. چرخه نقاله مغناطیسی یکی از متداول ترین 
روش ه��ا برای ح��ذف زباله ه��ای فلزی محس��وب 
می ش��ود. ای��ن چرخ��ه نقاله ها با کارکردی مش��ابه 
با آهن رب��ا، هر نوع فلز باقی مان��ده را به خود جذب 

می کنند. 

9. میدان مغناطیسی 
در مرحل��ه بع��دی، یک میدان مغناطیس��ی روی 
چرخه نقاله زباله ها ایجاد می ش��ود تا آلومینیوم های 
موجود در زباله ها جذب یکدیگر ش��ده و روی نقاله 
در کنار یکدیگر قرار بگیرند. این روش مبتکرانه روند 

حذف فلزات را تا 80 درصد ارتقا می دهد.
 

10. مادون قرمز 
استفاده از مادون قرمز یک روش تسهیل گر ثانویه 
است. در واقع با کمک مادون قرمز می توان ریز ترین 
ضایعات باقی مانده را شناس��ایی و به بخش مربوطه 

سوق داد.
 

11. کمپرس زباله ها 
در ای��ن مرحله هر 70 ثانیه یک بار دس��تگاه پرس 
یک تن��ی زباله های باقی مانده را پ��رس می کند و در 
نتیجه بافتی منس��جم و یکدس��ت از زباله هایی را که 
اکنون به طور کامل تصفیه شده اند ارائه می دهد. به طور 
معمول زباله هایی که در این مرحله باقی می مانند، به 
مصارف کشاورزی نیز می رسند. چرا که انواع ضایعات 

فلزی و پالستیکی خود را از دست داده اند.
 

12. دفن زباله ها 
در مرحله آخر 5 درصد زباله باقی مانده دفن می شود؛ 
زباله هایی که اغلب نه قابل بازیابی هستند و نه مناسب 
برای کمپوس��ت. ب��ا پایان یافتن دف��ن زباله ها چرخه 

بازیافت نیز به انتها می رسد. 

دیدگاهدریچه

یکی از نمادهای زیبایی که خاطرات س�ال ها 
پی�ش را ب�رای ش�هروندان کهنس�ال تداع�ی 
می کند، پاکت ه�ای کاغذی اس�ت؛ پاکت هایی 
ب�زرگ ک�ه ان�واع خوراک�ی را در خ�ود ج�ای 
می دادند و گاه پس از خالی شدن تبدیل به کاغذ 
چرک نویس بچه های خانه یا فهرست خرید روز 
بع�د بان�وی خانه می ش�دند. اکنون با گذش�ت 
سال ها از آن روزگاران خوش، اغلب افراد عادت 
کرده اند از انواع کیسه های پالستیکی استفاده 
کنن�د. اگرچه هنوز هم برخی آجیل فروش�ی ها 
یا فروش�گاه های کهنه کار از پاکت های کاغذی 
اس�تفاده می کنند، اما استفاده از پالستیک در 

بین مردم رواج بیشتری دارد. 
اما مصرف گس�ترده پالس�تیک ب�ه همینجا 
محدود نمی شود، بسیاری از بخش های مختلف 
زندگی ش�هری با مص�رف اق�الم تجدید ناپذیر 

آمیخت�ه ش�ده اس�ت. توپ ه�ای پالس�تیکی، 
. در اغل�ب   . صندلی ه�ا، وس�ایل تزیین�ی و. 
خانه های ام�روزی وجود دارند. اینها وس�ایلی 
هس�تند که اگ�ر در محیط طبیعت رها ش�وند 
هزاران س�ال وقت برای جذب ش�دن به دامان 
طبیع�ت نی�از دارن�د. در ای�ن می�ان تکلی�ف 
انس�ان های ام�روزی چیس�ت؟ طبیعت�ا کن�ار 
گذاش�تن کام�ل پالس�تیک و مواد مش�تق از 

پالستیک آن ساده نیست. 
ام�ا می ت�وان از ی�ک روش جبرانی اس�تفاده 
کرد؛ روش�ی که این روزها در اغلب کش�ورهای 
توس�عه یافته متداول شده و کش�ورهای در حال 
توس�عه نی�ز در ح�ال الگوگیری از آن هس�تند. 
سیس�تم بازیافت زباله، روش�ی بهینه برای ورود 
مجدد هزینه های صرف شده برای تولید یک کاال 
به چرخه صنعت و تولید اس�ت. در واقع با کمک 
بازیافت زباله های مختلف، می توان بخشی بزرگ 
از هزینه های ملی یک کشور را نجات داد و بازیابی 

کرد.  متأسفانه با وجود مزایای متعدد به کارگیری 
سیس�تم بازیافت زبال�ه، بس�یاری از دولت ها از 
این روش اس�تفاده نمی کنند یا ب�رای وارد کردن 
دس�تگاه های بازیافت زباله به کشورش�ان اقدام 
نکرده اند. ف�ارغ از مزایای اقتص�ادی کوتاه مدت 
اس�تفاده از روش های بازیافت، این سیستم ها در 
بلند مدت نیز فوایدی بسیار دارند. از بزرگ ترین 
مزایای به کار گیری ای�ن روش می توان به کاهش 
فرسودگی خاک )به دلیلی سیستم سنتی مدفون 
کردن زباله ها(، کاهش آلودگی های زیست محیطی 
و گازه�ای گلخانه ای )به س�بب روش س�وزاندن 
زباله ه�ا( و حفظ هرچه بیش�تر چرخه انرژی های 

مختلف اشاره کرد. 
نگاه�ی ب�ه رکورده�ای فعالیت کش�ورهای 
مختل�ف در حوزه بازیافت زباله نش�ان می دهد 
اس�لوونی  و  کره جنوب�ی  آلم�ان،  کش�ورهای 
باالتری�ن آمارهای بازیافت زبال�ه را به نام خود 

سند زده اند.

کش��ور اس��لوونی از دیگ��ر دولت هایی اس��ت که موفق ش��ده 
58 درص��د از زباله ه��ای خ��ود را بازیاف��ت کند؛ اقدام��ی مفید و 
تحس��ین برانگیز ک��ه ح��اوی برخی مزایا نیز اس��ت. ب��رای مثال 
اگرچه آلم��ان رکورددارباالتری��ن حجم بازیاف��ت زباله در جهان 
است، اما اسلوونی رکورددار س��ریع ترین برنامه های بازیافت زباله 
اس��ت؛ رکوردی که به قدرت گرفتن این کش��ور در حوزه بازیافت 
نی��ز کمک می کن��د و نرخ هدررفت زباله های قاب��ل بازیافت را به 
حداقل می رس��اند. از دیگر ویژگی های مثبت اس��لوونی در حوزه 
بازیافت زباله می توان به عدم وجود کوره های زباله س��وزی اش��اره 

کرد؛ کوره هایی که افزون بر آلودگی های زیس��ت محیطی، به بروز 
مشکالت تنفسی برای ساکنان مناطق اطراف این کوره ها نیز منجر 
می شود. برنامه های بازیافت در اسلوونی به شیوه ای تنظیم شده که 
تا پایان سال 2020 حجم بازیافت زباله های این کشور تا 30 درصد 
رش��د را تجربه کند؛ رکوردی که در صورت تحقق، اس��لوونی را به 
جایگاهی مهم تر از جایگاه کنونی ارتقا می دهد. قانون اساس��ی این 
کش��ور نیز در حمایت از سیاست های سبز عمل می کند و تفکیک 
زباله هایی مثل شیش��ه و پالستیک از دیگر زباله ها جزو مهم ترین 

اهداف اسلوونی محسوب می شود.

اتریش 
یکی از کش��ورهایی که سال ها س��ت در لیست 
برترین ه��ای تفکیک زباله در اتحادی��ه اروپا جای 
دارد، اتری��ش اس��ت. جالب اینجاس��ت که اتریش 
گاه��ی حتی از رکورد آلمان هم فراتر رفته اس��ت. 
برای مثال در طول سال 2010 نرخ بازیافت زباله در 
اتریش رکورد 63 درصدی زد و در جایگاهی باالتر از 
رقیب دیرینه اش یعنی آلمان قرار گرفت. اما آخرین 
رکورد اتریش در حوزه تفکیک زباله 43 درصد است. 
به عقیده کارشناس��ان، علت نوسانات رشد اتریش 

در حوزه تفکیک زباله تا حد زیادی به سیستم قانون گذاری این کشور مرتبط است. 
براساس گزارش یورو استات  )مرکز آمار اتحادیه اروپا( اتریش در بین کشورهای 
اتحادی��ه اروپ��ا با رکورد 34 درصد دف��ن زباله، 24 درصد س��وزاندن زباله و 15 تا 
27 درصد بازیافت از رکورد مناس��بی برخوردار اس��ت؛ رکوردی که گرچه مناسب 
است اما هنوز هم می تواند پیشرفت کند. به نظر می رسد یکی از مشکالت اتریش 
که مانعی بر تفکیک زباله هاس��ت، وضعیت آهن آالت و تفکیک شان است. در واقع 
63 درصد از زباله های بازیافتی این کش��ور را ضایعاتی تش��کیل می دهند که برای 
تفکیک و ورود به چرخه بازیافت مسیری دشوار را طی می کنند. بر همین اساس 
اس��ت که مدتی اس��ت ش��هرداری های اتریش برای رس��یدن به یک برنامه مؤثر 

بازیافت تالش می کنند. 

آلمان 
توس��عه  )س��ازمان   OECD گزارش ه��ای 
همکاری های اقتصادی بین الملل( حاکی از این 
است که بالغ بر 65درصد از زباله های شهرهای 
مختل��ف آلم��ان بازیافت می ش��وند. این درصد 
ش��امل بیش از 353 میلیون تن زباله می شود. 
از می��ان این حجم زبال��ه، بیش از 153 میلیون 
تن آن ف��ورا بازیافت می ش��ود، 34 میلیون تن 
تبدیل به انرژی، 11 میلیون تن آن س��وزانده و 
مابقی آن نیز دفن می ش��ود. ام��ا چگونه آلمان 
موفق ش��ده به این مقام ارزش��مند دس��ت پیدا کند؟ یکی از نقاط قوت آلمان 
برای دس��تیابی به این مقام اس��تفاده از عبارت »Green Dot« در بسته بندی 

محصوالت مختلف است. 
درج ای��ن عب��ارت روی انواع محصوالت ب��ه چند موضوع اصل��ی تأکید دارد؛ 
نخس��ت اینکه محص��ول مورد نظر قابلیت بازیاب��ی دارد، دوم آنکه در تولید این 
محصول، انواع روش های مؤثر برای کاهش مصرف مواد اولیه به کار رفته اس��ت 
و در نهایت اینکه محصول مورد نظر در کشوری تولید شده که دوستدار محیط  
زیس��ت و چرخه طبیعت اس��ت. استفاده از سیس��تم مکانیزه تفکیک زباله ها بر 
حسب رنگ بندی موضوع دیگری است که به آلمانی ها برای تفکیک هرچه بهتر 

زباله ها کمک کرده است. 

بلژیک 
پنجمین کش��وری که در فهرست کشورهای 
برت��ر بازیافت کننده زباله ق��رار می گیرد، بلژیک 
است. این کشور رکورد دار برنامه های پیشگیرانه 
ب��رای تفکی��ک زبال��ه اس��ت. منطق��ه فالندرز 
بلژیک از مش��هورترین مناطق تفکیک زباله در 
اتحادیه اروپاست؛ منطقه ای که بیشترین حجم 
کمپوست مکانیزه زباله در جهان را نیز در اختیار 
دارد.  این منطقه از س��ال 1981 تاکنون به مقر 
اصلی تفکیک زباله در بلژیک تبدیل شده است. 

فالندرز پس از گذش��ت چند مرحله موفق ش��ده به جایگاه کنونی برسد. در سال 
1991 مرحله اول این طرح که ش��امل تفکیک میوه و سبزیجات بود اجرایی شد. 
این مرحله تا س��ال 1995 ادامه یافت و در نتیجه منجر به صرفه جویی حداکثری 
در حوزه میوه و س��بزیجاتی ش��د که در جریان دورریخت زباله ها هدر می رفتند؛ 
محصوالتی که با کمپوست به کودهایی مناسب برای خاک تبدیل می شدند. برنامه 
دوم که از س��ال 1995 تا 2000 ادامه داشت، ش��امل طرح تفکیک سبز می شد؛ 
طرحی که براس��اس آن تمامی زباله های قابل بازیافت و تجدید پذیر تفکیک شده 
و وارد جریان بازیافت زباله می شدند. این روند تا سال 2010 پیشرفتی چشمگیر 
پیدا کرد و وارد چرخه ای قدرتمند تر شد.  این روزها بلژیک به کمک سیستم های 

کمپوست میلیون ها دالر سود، صرفه جویی و ذخیره انرژی ساالنه دارد. 

کره  جنوبی 
 یک��ی از ش��گفتی های مهم زندگ��ی در کره 
جنوب��ی، سیس��تم بازیافت زبال��ه قدرتمند این 
کش��ور اس��ت. ای��ن کش��ور 2درص��د از تولید 
ناخال��ص داخلی خ��ود را روی پروژه های س��بز 
س��رمایه گذاری کرده اس��ت. این کشور تاکنون 
بی��ش از 58 درص��د از زباله ه��ا را بازیافت کرده 
است. وجود سطل های زباله مکانیزه که هر یک 
مخصوص نوعی مش��خص از زباله اس��ت، کمک 
می کن��د رون��د بازیاف��ت از ابتدایی ترین مرحله 

به ش��یوه ای صحیح مدیریت ش��ود. اما یکی از مهم ترین بخش های تفکیک زباله 
در ک��ره، بخ��ش تفکیک خوراکی ها از مواد ش��یمیایی و غیرقابل خوردن اس��ت؛ 
سیس��تمی که بین مردم نیز از محبوبیتی بسزا برخوردار است و کمتر شهروندی 
پیدا می شود که خوراکی ها را همزمان با زباله های تجزیه ناپذیر به سطل های زباله 
پرتاب کند. کیس��ه های ویژه تفکیک زباله نیز در کره جنوبی به ش��کل رایگان در 
اختیار ش��هروندان قرار می گیرد.  هزینه این کیسه ها ساالنه از مالیات شهروندان 
این کش��ور کم می شود. بازیافت زباله نه تنها در س��طح شهر، بلکه در رستوران ها 
و کافه ها نیز کاماًل مش��هود است. حتی گردش��گران کره هم حق ندارند زباله های 
رس��تورانی را ب��دون تفکیک رها کنند. هر فرد موظف اس��ت مس��ئول لیوان ها و 

ظروفی باشد که از آن استفاده کرده است. 

اسلوونی 

کره جنوبی نماینده آسیایی ها در کمپوست است 

آنان که زباله را به بازیافت کیمیا کنند

پریا بهنام
paryabehnam66@gmail.com

راتین رمضانی 

رویا پاک سرشت 
royapakseresht@gmail.com
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رئیس رگوالتوری گفت که 
از امروز اپراتورها س��ایت های 
ب��ه  را  پرترافیک��ی  داخل��ی 
کارب��ران اع��ام می کنند که 
نس��بت به سایت های خارجی 
۵۰درص��د تخفیف دارند و در 
مدت س��ه ماه تا اردیبهش��ت 
۹۶ تمام��ی محت��وای داخلی 
و خارجی در الیه دسترس��ی 

تفکیک می شود. 
در  عمیدی��ان  علی اصغ��ر 
گفت وگو با فارس با تش��ریح 
جزییات تفکی��ک پهنای باند 
داخلی و خارج��ی اینترنت از 
امروز 1۵اسفند اظهار داشت: 
ب��ا اختی��اری که کمیس��یون 
تنظی��م مق��ررات ارتباط��ات 
داد،  ارتباط��ات  وزی��ر  ب��ه 
دس��تورالعمل تفکیک پهنای 
باند داخل��ی از خارجی اوایل 
هفته گذش��ته امض��ا و اباغ 
شد تا روش تفکیک مشخص 
ش��ود.  معاون وزیر ارتباطات 
و فن��اوری اطاعات ب��ا بیان 
اینک��ه در این دس��تورالعمل 
مفه��وم و تعری��ف محت��وای 
بومی مش��خص ش��ده، گفت: 
تمام��ی  اول  مرحل��ه  در 
س��یار  و  ثاب��ت  اپراتوره��ای 

ارائه دهن��ده اینترن��ت موظف 
دارای  س��ایت های  ش��دند 
ترافیک داخل��ی را به کاربران 
اع��ام کنند تا ه��ر کاربر که 
از این س��ایت ها استفاده کرد 
به  نس��بت  تخفیف  ۵۰درصد 
قیم��ت اینترن��ت بین المل��ل 

دریافت کند. 
وی ادامه داد: در مرحله بعد 
که یک مرحله تکاملی سه ماهه 
اس��ت، تکلیف ترافیک��ی که از 
ترافیک(  تب��ادل  IXP )مرکز 

عب��ور می کن��د و ترافیکی که 
از IXP عبور نمی کند روش��ن 
می ش��ود حتی ممکن اس��ت 
ترافیک��ی ک��ه از IXP گ��ذر 
نمی کند هم داخلی باش��د که 
در این مرحله ظرف س��ه ماه و 
تا اردیبهشت ۹۶ دقیقا تفکیک 
ترافی��ک داخل��ی از خارج��ی 

مشخص می شود. 
عمیدی��ان تاکید کرد: البته 
اکنون نی��ز ترافیک داخلی از 
اما به  خارجی تفکیک ش��ده 

دلی��ل اینکه اپراتورها آمادگی 
فنی را برای تفکیک در سطح 
دسترس��ی نداشتند ناچار این 
کار را مرحل��ه به مرحله برای 

اجرا آماده می کنیم. 
تنظی��م  س��ازمان  رئی��س 
ارتباط��ات  و  مق��ررات 
رادیوی��ی خاطرنش��ان ک��رد: 
اپراتوره��ا ب��رای اج��رای این 
هس��تند  مش��تاق  تفکی��ک 
از ش��رکت  زی��را می خواهند 
ارتباطات زیرس��اخت تخفیف 

بگیرند و س��پس به مشتریان 
خود تخفی��ف بدهند که این 
روشن  طور  به  دس��تورالعمل 
فرآیند را مشخص کرده است. 
عمیدیان در پاس��خ به این 
س��وال که 1۵ اس��فند دقیقا 
کاربران چ��ه تغیی��ری را در 
اینترنت خود می بینند، گفت: 
در روز 1۵ اس��فند اپراتوره��ا 
س��ایت هایی را به ع����ن��وان 
و  پرترافی��ک  س��ای��ت های 
دارای محت��وای داخلی اعام 
وزارت  س��مت  از  می کنن��د. 
ترافیکی  تم��ام  نیز  ارتباطات 
س��مت  ب��ه   IXP از  ک��ه 
ترافی��ک  اپراتوره��ا م��ی رود 
داخل��ی محس��وب می ش��ود. 
کارب��ران ب��ا ابزارهای تس��ت 
س��رعت و تس��ت پهنای باند 
ک��ه روی س��ایت رگوالتوری 
س��رعت  می توانند  دارد،  قرار 
و کیفیت س��ایت های داخلی 
را بس��نجند و اگ��ر در نهایت 
۵۰درصد تخفیف در استفاده 
برای  داخل��ی  از س��ایت های 
آنها اعمال نش��ده بود موضوع 
را به رگوالت��وری اعام کنند 
و رگوالت��وری ب��ا اپراتورهای 

خاطی برخورد می کند. 

دانش��مندان ب��ه ای��ن نتیجه 
رسیده اند که ساخت کامپیوتر با 
استفاده از مولکول DNA کاما 

ممکن است. 
به گ��زارش زومی��ت، طرحی 
تئوری ک��ه برای دهه ه��ا توجه 
دانش��مندان را ب��ه خ��ود جلب 
کرده بود، به تازگی یک گام دیگر 
به واقعیت نزدیک تر ش��ده است. 
از دانش��مندان دانشگاه  گروهی 
منچس��تر با سرپرستی پروفسور 
»راس دی  کینگ« یک دستگاه 
جدید محاس��باتی ساخته اند که 
 DNA رون��د کار آن مبتنی بر
 DNA است. اگر تعریف شما از
به عن��وان ک��دی ب��رای ایج��اد 
زندگ��ی اس��ت، در آن ص��ورت 
خیلی دشوار نخواهد بود که پی 
ببری��د چنین ماده ای توان آن را 

دارد ک��ه کاربردهای دیگری نیز 
داشته باشد. همان طور که چهار 
 DNA پروتیین مهم موجود در
می توانن��د ترکی��ب ش��وند و به 
فرمان  س��فید خون  گلبول های 
حمله به آلودگی بدهند یا اینکه 
باعث رویش و رشد مو شوند؛ به 
همی��ن ترتیب ای��ن پروتیین ها 
می توانند از نظر تئوری به منظور 
تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از 
داده ه��ای مربوط به آب و هوا یا 
موارد دیگر به کار گرفته شوند. 

کامپیوتره��ای کنونی از تعداد 
انجام  برای  پردازن��ده  معتنابهی 
این نوع اعمال استفاده می کنند. 
دس��تگاهی ک��ه از مولکول های 
DNA اس��تفاده کند، می تواند 
انجام  به منظور  بیشتری  کارکرد 
بس��یاری از محاس��بات به ط��ور 

هم زم��ان، از خود نش��ان دهد؛ 
کارکردی ک��ه در ظاه��ر بدون 
محدودی��ت ب��ه نظر می رس��د. 
ب��ا  کوانتوم��ی  کامپیوتره��ای 
اینک��ه هن��وز در مراحل ابتدایی 
خود هس��تند، باز هم می توانند 
عملیات مورد نظ��ر را به صورت 
هم زم��ان پ��ردازش کنن��د، ب��ا 
ای��ن حال هن��وز نیاز ب��ه اعمال 
انجام  ب��رای  تنظیم��ات خاصی 
ای��ن کار دارن��د؛ تنظیماتی که 
سودمندی مطلوب کامپیوترهای 
کوانتومی را محدود می کند. نکته  
جال��ب در م��ورد کامپیوترهای 
 DNA ساخته ش��ده ب��ر مبنای
اس��ت ک��ه محدودیت های  این 
کامپیوتره��ای  در  موج��ود 
کوانتوم��ی را ندارند. پروفس��ور 
کین��گ در گفت وگ��و ب��ا پایگاه 

در   Popular Mechanics
این باره چنین توضیح داد: تصور 
کنید که ی��ک کامپیوتر در حال 
جست وجوی یک پیچ راه )ماز یا 
maze( اس��ت و در ای��ن روند 
ب��ه یک نقطه  انتخاب می رس��د. 
انتخاب ه��ا ش��امل یک مس��یر 
منتهی به س��مت چپ و دیگری 
هم مس��یری منتهی به س��مت 
کامپیوترهای  هس��تند.  راس��ت 
الکترونیکی نیاز دارند تا انتخاب 
کنند که اول باید کدام مسیر را 
دنب��ال کنند. ام��ا کامپیوترهای 
جدید م��ا نیاز ب��ه انتخاب یک 
مس��یر ندارند؛ ب��رای اینکه آنها 
می توانن��د خود را به نوعی تکثیر 
کنند و هر دو مس��یر را در یک 
زم��ان دنبال کنن��د و در نتیجه 
قادر باش��ند پاس��خ مورد نظر را 

به صورت سریع تری پیدا کنند. 
 اگ��ر در یک مک ب��وک به جای 
 DNA سیلیکون از مولکول های
استفاده ش��ود، به عنوان مثال این 
دس��تگاه دارای قدرت پردازش��ی 
به مق��دار هزار براب��ر مقدار فعلی 
خواه��د ش��د و در عین ح��ال از 
انرژی به مراتب کمتری اس��تفاده 
خواه��د کرد. البته بدیهی اس��ت 
که قرار نیس��ت کمپان��ی اپل در 
مدل بع��دی مک بوک پروی خود 
از مولکول های DNA اس��تفاده 
کند؛ در واقع قرار نیست این اتفاق 
به ای��ن زودی ها رخ ده��د. اما به 
هر حال کار پژوهشگران دانشگاه 
منچس��تر یک گام بلند به س��وی 
محاسباتی  دس��تگاه های  ساخت 
کارآمدتر و با س��رعت بیش��تر در 

آینده به شمار می رود. 

بیت کوین یک واحد پول است 
که ط��ی س��ال های اخیر ارزش 
باالیی پیدا کرده و نوسان قیمت 
عجیب��ی را ط��ی کرده اس��ت، 
اما حاال این نوس��ان ب��ه رقابتی 

عجیب با طا پرداخته است. 
در چن��د روز اخی��ر ارزش یک 
بیت کوین ک��ه مهم ترین نوع پول 
دیجیت��ال اس��ت، از ی��ک اونس 
طا نیز بیش��تر ش��ده است. این 

لحظه ای بسیار خوب برای کسانی 
اس��ت که پی��ش از این اق��دام به 
خری��د بیت کوین ک��رده بودند و 
لحظ��ه ای نه چندان خ��وب برای 
کس��انی که قصد دارند بیت کوین 
خریداری کنن��د. در این مدت در 
نوسانی عجیب، یک واحد تنهای 
بیت کوی��ن از ارزش ی��ک اونس 
طا هم بیش��تر ش��د. این نوسان 
قیم��ت البت��ه مدتی ب��ود که در 

جری��ان بود و قیم��ت بیت کوین 
باال و پایین می شد. براساس اعام 
 Coinbase و   CoinDesks
این واحد پول از اواسط سال 2۰1۵ 
ح��دود 2۰۰ دالر قیمت داش��ت 
و تا امروز صع��ود خوبی را تجربه 
 Bloomberg ب��ه گفت��ه کرد. 
اس��ت  مدت��ی  ک��ه   Markets
نوسان قیمت بیت کوین را دنبال 
می کن��د، قیمت ای��ن واحد پولی 

به حدود 1,238,11 دالر رس��ید 
و ای��ن باع��ث ش��د از قیمت یک 
اونس طا که 1,237,73 دالر بود 
بیشتر شود. قیمت بیت کوین تا به 
این لحظه همچنان باالتر از اونس 
طا اس��ت.  البته این به این معنا 
نیست که مردم همه طای خود 
را خواهند فروخ��ت و بیت کوین 
خواهن��د خری��د. اما ای��ن قضیه 
می تواند راهی برای آینده بگشاید. 

از قدی��م ط��ا راهی ام��ن برای 
پس ان��داز پول بوده اس��ت، مردم 
طا می خریدند و می دانستند که 
قیمتش پایین نخواهد آمد و نوعی 
امنیت خاصی در آن وجود داشت 
ک��ه در معامات��ی مث��ل اماک 
وجود نداشت. اما حاال بیت کوین 
می توان��د این امن ب��ودن طا را 
به چالش بکش��د و به عنوان طا 

استفاده شود. 

DNA ساخت رایانه با استفاده از

برای نخستین بار ارزش بیت کوین از طال باالتر رفت

گزارش2

 نمایش دستگاه ها
و افراد متصل به وای فای

Fing نرم افزاری اندرویدی که در کسری از ثانیه برای 
شما مشخص می کند چه افرادی به وای فای شما متصل 
شده اند. این نرم افزار اندرویدی جزو سریع ترین روش های 
پیدا کردن منبع به سرقت رفتن اینترنت شما است و از 
توانایی آنالیز ش��بکه نیز برخوردار است.  با محیط ساده 
آن می توانید از س��طح امنیت پس��ورد مودم خود مطلع 
شده و به رفع مش��کات بپردازید. بعد از یافتن افرادی 
که به وای فای شما متصل هستند و آنها را نمی شناسید 
می توانید با یادداش��ت کردن مک آدرس دس��تگاه آنها  
)MAC Address( نس��بت به فیلتر کردن ش��ان در 

تنظیمات مودم اقدام کنید.
 :Fing برخی از قابلیت های 

- امکان نشانه دار کردن دستگاه های متعلق به شخص
- تاریخچه دستگاه های پیدا شده

- تست سرعت پینگ
- قابل استفاده در شبکه های خارج از منزل

DNS بررسی خودکار -
- پیگیری دستگاه های متصل شده قبلی یا جدید

- قابل دسترس در سیستم عامل های دیگر.

حفظ امنیت سیستم
Symantec Endpoint Encryption ن��ام یک 
مجموعه کامل امنیتی می باشد که توسط کمپانی بزرگ 
Symantec تولید شده است که از محصوالت معروف 
این کمپانی در گذش��ته می توان به نرم افزار ضد ویروس 
Norton و بس��ته امنیتی Norton 360 اشاره کرد. 
این مجموعه امنیتی از ابزارهای مختلفی برای برقراری 
امنیت و حفظ ثبات در سیس��تم تش��کیل شده است. 
ابزارهایی نظیر برنامه ضد ویروس، نابود کننده برنامه های 
جاسوسی، ابزار برقراری امنیت و حفاظت از شبکه و …. 
این نرم اف��زار قدرتمند با جمع آوری تمام ابزارهای مورد 
نیاز برای حفاظت از سیس��تم به کاربران توانایی برقرار 

کردن امنیت مناسب را می دهد. 

 Symantec قابلیت های نرم افزار امنیت سیستم
 :Endpoint Protection

 viruses, قابلی��ت شناس��ایی ان��واع آلودگی ه��ا –
worms, Trojans, spyware, adware, bots و... 
– دارای ابزار مرکزی برای کنترل قسمت های مختلف 

برنامه
– دارای ابزارهای ضد ویروس و ضد جاسوسی

– توانای��ی حفاظت از سیس��تم در مقابل مش��کات 
مختلف امنیتی

– سازگار با نسخه های مختلف سیستم عامل ویندوز
– قدرت باال و استفاده آسان از نرم افزار

افزایش و بهبود کیفیت فایل های 
صوتی

Sound Normalizer نرم اف��زار ب��رای رس��اندن 
ش��ما به صدای مطلوب با انج��ام اقداماتی از قبیل چک 
کردن و نرمال سازی الیه های صوتی به رفع نویز صداها 
و طبیعی س��ازی می پردازد. این نرم افزار شامل پردازش 
دسته ای فایل ها که برای شما امکان تست، نرمال سازی، 
تبدیل فایل ه��ای MP3 و WAV به صورت گروهی را 

فراهم می سازد. 
یکی از عواملی که این نرم افزار را بسیار پر طرفدار کرده 
این اس��ت که درحالی که این نرم افزار بس��یار کم حجم 
طراحی شده از امکانات و ابزار های کاملی برخوردار است 
و از تمامی فایل های صوتی پشتیبانی می کند. همچنین 
امکان تبدیل گروهی فایل ها از دیگر اقدامات این نرم افزار 

محسوب می شود. 
 Sound نرم اف��زار  کل���ی��دی  فعالی���ت ه��ای 

 :Normalizer
– پشتیبانی از پوسته

– پشتیبانی از پیش پخش موسیقی
– تنظیمات اضافی انکود کردن 

– سازگاری با تمامی نسخه های ویندوز
– سادگی محیط کار با نرم افزار

– وجود پلیر داخلی که امکان ش��نیدن فایل در حال 
انجام تغییرات را به کاربر می دهد

– اس��تفاده از Tag Editor ب��رای ویرایش تگ های 
موجود

– توانایی تبدیل فرمت های MP3 و Wav به یکدیگر
– توانای��ی از بی��ن ب��ردن نویزهای موجود ب��ا ابزار و 

امکانات طراحی شده

مدیریت حرفه ای برنامه های اندروید
App Manager نرم اف��زاری حرف��ه ای در جه��ت 
مدیریت راحت تر برنامه های نصب ش��ده روی دس��تگاه 
اندروی��دی شماس��ت. نرم اف��زار اطاع��ات جامع��ی از 
نرم افزاره��ای ش��ما و حجم مصرفی هرک��دام از آنها در 
اختیار ش��ما قرار می ده��د تا حافظه دس��تگاه خود را 
راحت تر مدیریت کنید. از دیگر ویژگی های آن می توان 
به پاک کردن آسان نرم افزارها اشاره کرد. در بعضی مواقع 
نیز شما در میان چندین نرم افزار مختلف به دنبال نسخه 
بهتری هس��تید و باید چندین نرم افزار را نصب، سپس 
 App تس��ت کنید و در پای��ان پاک کنید و ب��از هم با

Manager از دردسر های اضافه دور خواهید ماند. 

 :App Manager برخی از قابلیت های
- پاک  )uninstall( کردن آسان نرم افزارها

- پاک کردن و مدیریت دسته جمعی نرم افزارها
- پاک کردن هیستوری نرم افزارها

– تهیه بکاپ و نس��خه پشتیبان از فایل APK قابل 
نصب برنامه های نصب شده

- ویجت های اختصاصی و کاربردی
- قطع عملکردهای پس زمینه نرم افزارها

- متوقف کردن اجباری نرم افزارها
- فیلتر کردن نرم افزارها در جهت پیدا کردن آسان تر 

آنها
- نصب نرم افزارها روی حافظه جانبی  )نیازمند روت(

- نمایش اطاعات کامل مربوط به هر نرم افزار
– قابلیت پاک کردن نرم افزارهای سیستمی.

p30world. com :منبع

حمله دوباره باج افزار کرایسیس
بداف��زار کرایس��یس ک��ه پی��ش از این در س��ال 
میادی گذش��ته نیز در اس��ترالیا و نیوزیلند توسط 
کاهبرداران اینترنتی منتش��ر ش��ده ب��ود، با هدف 

سازمانی در سراسر جهان در حال گسترش است. 
 TrendMicro به گزارش ایسنا، محققان کمپانی
 )CRYSIS(  کش��ف کردند که باج افزار کرایسیس
)جس��ت وجوی    Brute Force حمل��ه  ب��ا 
 فراگیر( ب��ه پروتکل RDP یا دس��کتاپ از راه دور 
 )Remote Desktop( در ح��ال منتش��ر کردن 

خود است. 
طب��ق اطاع��ات مرکز ماه��ر  )مدیری��ت امداد و 
هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای( این بدافزار 
با روش های مش��ابه در س��پتامبر 2۰1۶ پخش شد، 
زمانی ک��ه کاهب��رداران اینترنت��ی، کس��ب و کار در 
اس��ترالیا و نیوزیلن��د را هدف قرار دادن��د. در حال 
حاضر نیز هدف آن  »س��ازمان ها در سراسر جهان« 

است. 
در واقع حج��م حمات در ژانوی��ه 2۰17 از یک 
دوره در اواخ��ر س��ال 2۰1۶ بیش��تر اس��ت. هدف 
ای��ن حمات بخش بهداش��ت و درم��ان در آمریکا 
بوده اس��ت. نام فایل بدافزار منتشرش��ده سازگار با 
منطقه مورد نظر اس��ت. محققان ب��ر این باورند که 
گردانندگان این حمات در هدایت و س��اخت دیگر 

باج افزارها نیز نقش دارند. 
مهاجمان با اس��تفاده از یک پوش��ه به اش��تراک 
گذاش��ته شده روی سیس��تم از راه دور برای انتقال 
نرم افزار مخرب از دس��تگاه خود اس��تفاده می کنند. 
همچنین گذاش��تن فایل در clipboard  )یکی از 
بخش های سیستم عامل( نیز یکی دیگر از روش های 

آنها برای گسترش بدافزار است. 
محقق��ان می گویند ک��ه مهاجمان با اس��تفاده از 
حمات جست وجوی فراگیر اقدام به کشف اطاعات 
ورود کرده و س��پس در چند مرحله اقدام به تاش 
برای آلوده سازی دیگر کاربران سطح شبکه می کنند. 
ب��رای مقابل��ه ب��ا ای��ن بداف��زار س��ازمان ها باید 
سیاس��ت های امنیتی خود را به روزرس��انی کرده و 
کنترل بیش��تری روی پروتکل RDP اعمال کنند. 
همچنین وجود درایوهای به اش��تراک گذاشته شده 
در ش��بکه اینترنت ممکن است سازمان را به هدف 

این مهاجمان تبدیل کند. 

معاون مرکز ملی فضای مجازی خبر داد
ارائه پیوست فرهنگی موبایل به 

شورای فضای مجازی
معاون مرکز ملی فضای مجازی از اتمام کار تدوین 
پیوس��ت فرهنگی موبایل و ارائه آن به ش��ورای عالی 

فضای مجازی خبر داد. 
امیر خوراکیان در گفت وگو با مهر با اشاره به اتمام 
تدوین پیوس��ت فرهنگی تلفن همراه در کمیس��یون 
عال��ی ارتقای محت��وا در مرکز مل��ی فضای مجازی 
اظهار داشت: این سند به شورای عالی فضای مجازی 

ارائه شده و در نوبت رسیدگی این شورا قرار دارد. 
وی ادام��ه داد: اتف��اق خوبی ک��ه در تدوین این 
پیوس��ت فرهنگ��ی افتاد، مش��ارکت کام��ل وزارت 
ارتباط��ات و اپراتورهای تلفن همراه برای تدوین این 
س��ند فرهنگی بود؛ به نحوی که هم اکنون پیوس��ت 
فرهنگی که به ش��ورا ارائه ش��ده اس��ت، یک توافق 
ارزش��مند در خصوص تکالیف اپراتورهای موبایل در 

بحث فرهنگی است. 
مع��اون مرکز ملی فض��ای مجازی با بی��ان اینکه 
پیوس��ت فرهنگ��ی در حض��ور وزارت ارتباط��ات و 
مدی��ران اپراتوره��ای موبای��ل نهایی ش��ده اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: این پیوس��ت هم اکن��ون در نوبت 
بررس��ی ش��ورای عالی فضای مجازی ق��رار دارد، اما 
ممکن است ما بتوانیم با گرفتن یک موافقت و تأیید 
از اعضا و رئیس ش��ورای عالی فضای مجازی، آن را 

اباغ کنیم. 
وی اف��زود: ما در نظر داریم ک��ه در صورت تأیید 
ش��ورا، فعًا پیوس��ت فرهنگی به اپراتورهای موبایل 
ارس��ال ش��ده و آنها کار را آغاز کنن��د و در صورت 
لزوم، پیوست فرهنگی به تصویب نهایی شورای عالی 

فضای مجازی برسد. 
خوراکیان گفت: پیوس��ت فرهنگی مسئولیت های 
اپراتوره��ای موبایل را در حوزه های مختلف روش��ن 
می کن��د و حفظ حری��م خصوصی، تولی��د محتوای 
بوم��ی و حفظ حق��وق مخاطبان از جمل��ه تکالیف 
مهمی اس��ت ک��ه ب��ر عه��ده اپراتوره��ای موبایل 
گذاشته شده اس��ت و این تکالیف تاکنون در پروانه 
بهره ب��رداری ای��ن اپراتورها به ص��ورت جزئی مورد 
تأکی��د قرار نگرفته بود.  مع��اون محتوای مرکز ملی 
فض��ای مجازی تأکید ک��رد: تا پی��ش از این پروانه 
فعالیت اپراتورهای تلفن همراه جنبه مقررات گذاری 
فنی داش��ته اس��ت، اما با آمدن پیوس��ت فرهنگی، 
بحث های محتوای��ی، اجتماع��ی و فرهنگی در این 

سند فعالیت دیده شده است. 

بروزرسانی الکسا برای انجام 
تماس های تلفنی صوتی

آم��ازون قصد دارد بلندگوهای هوش��مند الکس��ا 
را بروزکن��د تا اف��راد از آنها بتوانند ب��رای برقراری 

تماس های صوتی تلفنی استفاده کنند. 
به گزارش ری کد، انجام این تماس ها با اس��تفاده 
از بلندگوهای الکس��ا با هم یا با اس��تفاده از گوشی 
هوش��مند و بلندگوی الکسا ممکن است. سخت افزار 
مورد اس��تفاده ب��رای این کار در الکس��ا فعًا در مرحله 
آزمایشی است و انتظار می رود مدل بروزشده الکسا با این 
ویژگی ها در ماه های آینده عرضه ش��ود. البته سخنگوی 
آمازون هنوز در این زمینه اظهارنظری نداشته است.  به 
نظر می رس��د آمازون قصد دارد با اجرای این ابتکارعمل 
افراد بیشتری را به استفاده از بلندگوهای الکسا تشویق 
کند و این تصور را که آنها صرفاً ابزاری لوکس هس��تند 
از بین ببرد.  این بلندگوها برای پخش موسیقی، اخبار، 
اعام وضعیت آب و هوا و انجام خریدهای آناین کاربرد 
دارند و برخی ش��رکت های فناوری برنامه های موبایلی 

سازگار با الکسا هم طراحی و عرضه کرده اند. 

خبـــر معاون وزیر ارتباطات خبردادمعرفینرمافزار

۵۰درصد تخفیف استفاده از سایت های داخلی از امروز
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شرکت روسی »خاویار« گوشی نسخه جدید نوکیا 3310 را سفارشی می کند و آن را به متقاضیان ارایه می دهد.این گوشی لوکس با طال ساخته می شود و منقش 
به تصویری از رئیس جمهور روسیه است . در بخش پایینی آن نیز چند جمله از سرود ملی روسیه حک شده است.این محصول 1700 دالر قیمت دارد و یک ماه 

بعد از ثبت سفارش ، به دست مشتریان می رسد.
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تفاهم میراث فرهنگی و وزارت کشور درباره مناطق روستایی و شهری

تفاهمیبرایارتقایشاخصها نقش ورزش و بازی های بومی در جذب گردشگر 
مبارزه در میدان برای جذب 

گردشگران
خراسان شمالی با جاذبه های طبیعی منحصر به فرد، از 
مناطق مستعد توسعه زیرشاخه های مختلف گردشگری 
محسوب می ش��ود که گردشگری ورزش��ی یا مبتنی بر 
ورزش های بومی و بازی های محلی از این جمله است اما 
بسترسازی برای بهره گیری مؤثر از این ظرفیت ها را کمتر 
شاهد بوده ایم. به گزارش ایرنا، امروزه صنعت گردشگری از 
بزرگ ترین و پربازده  ترین فعالیت های اقتصادی است که 
باالترین میزان ارزش افزوده را ایجاد می کند و مس��تقیم 
و غیرمس��تقیم، دیگر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را 
تحت تأثیر قرار می دهد. گردش��گری یکی از منابع عمده 
درآمدزایی و ایجاد اش��تغال در جهان به ش��مار می آید، 
به طوری که بس��یاری از آن به عنوان صنعت اول دنیا یاد 
می کنند و خیلی از کشورها مثل اسپانیا، فرانسه و ایتالیا 
بخش اعظم درآمد ارزی خود را از طریق جذب گردشگر 
به دست می آورند. گرچه گردشگری به تنهایی نمی تواند 
منجر به توسعه کشور شود ولی با ورود گردشگر به تدریج 
نی��از به تغییر و ایجاد امکانات ب��رای اقامت، جابه جایی و 
دیگر فعالیت های مربوط، توسعه دیگر بخش ها را نیز در 
پی خواهد داش��ت و در درازمدت باعث افزایش امکانات و 
تأسیس��ات زیربنایی در مناطق گردشگرپذیر خواهد شد. 
استان خراسان شمالی دارای فرهنگی غنی و تاریخچه ای 
دیرین است که در کنار طبیعت زیبا و بی نظیرش می تواند 
زمینه ساز جذب گردشگر و سرآمد استان های دیگر باشد. 
به گفته کارشناسان، به نظر می رسد توجه بیش از پیش 
ب��ه بازی های محلی و ورزش های بومی اقوام این اس��تان 
می تواند در قالب گردشگری ورزشی یا روستایی، توسعه 

اقتصادی و اجتماعی این خطه را تسریع کند. 

ورزشی که با پوست و خون مردم استان پیوند خورده
گردشگری ورزشی به عنوان یکی از بارزترین بخش های 
این صنعت در جهان امروزه به خوبی جای خود را باز کرده 
و ساالنه میلیون ها گردشگر برای دیدن بازی های المپیک 
یا تماش��ای بازی ه��ای جام جهانی فوتبال یا مس��ابقات 
مختلف دیگر به کش��ورهای میزبان س��فر می کنند و در 
کنار بازدید از مسابقات، از جاذبه های گردشی و بازارهای 
س��نتی و کاالهای موج��ود در بازار نی��ز خرید می کنند 
که این امر به خوبی اهمیت بس��یار ب��االی این بخش را 
نش��ان می دهد. یکی از راه های جذب گردشگر به استان 
خراسان ش��مالی معرفی هرچه بهتر و بیشتر ورزش های 
محلی مردم این خطه، به ویژه کشتی با چوخه است که در 
واقع بزرگ ترین سرمایه و معروف ترین ورزش بومی سنتی 
استان محسوب می شود؛ ورزشی که به نوعی با پوست و 
خون مردم ما پیوند خ��ورده و دارای تاریخچه ای دیرین 
و کهن است. کش��تی با چوخه که بیشتر در میان ایالت 
کرد و ترک خراس��ان رواج داش��ته، از دیرباز حتی به طور 
س��نتی در مراسم عروسی و جشن های نوروز در روستاها 
برگزار می ش��ده است که بعدها در مناطق دیگر هم رواج 
پیدا کرد و اکنون نیز مسابقات آن تقریباً به طور مرتب در 
نواحی شمال شرق کش��ور برگزار می شود. بر گزاری این 
مراسم یکی از بارزترین ویژگی های فرهنگی اجتماعی و 
بومی محلی خراسان بزرگ به ویژه منطقه شمال خراسان 
سابق و استان خراسان شمالی فعلی است و در این منطقه 
کشتی با چوخه نه تنها به عنوان یک ورزش بلکه به عنوان 
یک آیین فرهنگی پهلوانی در تمام ش��ئون زندگی مردم 

جریان دارد. 
هر س��اله جماعت بس��یار زیادی برای دی��دن رقابت 
نام��داران ای��ن ورزش داغ و پرهیجان در ش��هرهای این 
استان گرد هم می آیند و کنار میدان مبارزه یا همان گود 
کشتی می نشینند و با حرارت خاصی پهلوانان را تشویق 
می کنند. این ورزش سنتی و بومی سراسر هیجان و مبارزه 
است بیشتر مبارزه ها نفسگیر داغ دنبال می شود. در واقع 
آنقدر دور میدان مبارزه شلوغ می شود که جا برای سوزن 
انداختن هم نمی ماند. جماعت هیجان زده درحالی که میان 
حرکت دست و پای پهلوانان غرق شده اند مدام ورزشکاران 
محب��وب خود را حتی با نام کوچک فریاد می زنند. بدون 
شک یکی از جذاب ترین و زیباترین ورزش های استان که 
حتی می تواند به عنوان یک برند جهانی نیز مطرح ش��ود، 
کش��تی با چوخه است چون این ورزش باستانی اینک به 
نوعی در تمام کش��ور از جایگاه با اهمیتی برخوردار است 
و ش��اید توجه بیش��تر به آن باعث رشد و توسعه صنعت 

گردشگری استان شود. 

دیرینه ترین ورزش پهلوانی ایران
باید بگوییم این ورزش از معروف ترین و دیرینه ترین 
ورزش های محلی ایران است و به نوعی تمام ورزش های 
پهلوانی کش��ور نیز از همین ورزش ریش��ه می گیرد و 
آنقدر در فرهنگ و آیین گذش��تگان م��ا برگزاری این 
مراسم مهم بوده که به جزیی ناگسستنی از زندگی آنان 
تبدیل ش��ده بود و بعدها در گذر زمان به ورزش��ی پر 
مخاطب و خاص بدل ش��د اما اقدام های متولیان برای 
حف��ظ، نگه��داری و معرفی هرچه بهتر و بیش��تر این 
ورزش سنتی چه بوده اس��ت؟ معاون گردشگری اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
در ای��ن زمینه می گوید: از ورزش های ویژه اس��تان که 
به نوعی در تمام کش��ور نیز برجسته و آشنا برای همه 
است، می توان به جش��نواره های اسب اصیل ترکمن و 
کشتی باچوخه اش��اره کرد. مینا هاشمی برگزاری این 
جش��نواره ها را فرصت بی نظیری برای استان می داند و 
می افزاید: برگزاری این آیین ها و جشنواره ها و مسابقات 
به خصوص در ایام نوروز مس��افران و مخاطبان بس��یار 
زیادی را به خود جذب می کند و هر ساله در 14فروردین 
م��اه افراد زیادی برای دیدن یکی از بزرگ ترین اتفاقات 
ورزشی استان درکنار گود زینل خان اسفراین گرد هم 
می آیند و خیلی از مسافران برنامه ریزی خود را به نحوی 
انجام می دهند تا موفق به دیدن این اتفاق ویژه ورزشی 
ش��وند. وی با اشاره به اینکه وقتی مسافری چه داخلی 
و چه خارجی وارد اس��تان بش��ود و برای بازدید از این 
آیین ها در استان بماند، فرصتی کم نظیر و بسیار خوبی 
برای رش��د اس��تان به وجود می آی��د، تصریح می کند: 
گردشگری و جذب گردش��گر به خودی خود نیازمند 
به وجود آمدن زیرس��اخت هایی اس��ت که ما هنوز در 
بخش ایجاد بیشتر این زیرساخت ها با مشکالت زیادی 
روبه رو هس��تیم و بیشتر تالش ما هم در این است که 
در ابتدا زیرساخت های الزم را برای راحتی هرچه بیشتر 

گردشگران به وجود بیاوریم. 

س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری و وزارت کش��ور ب��ا ه��دف 
تبادل نظ��ر و تش��ریک مس��اعی به منظ��ور 
برنامه ریزی، راهب��ری و نظارت بر مجموعه 
اقدامات مش��ترک، با یکدیگر تفاهم کردند. 
به  گ��زارش روابط عمومی س��ازمان میراث 
گردش��گری،  و  صنایع دس��تی  فرهنگ��ی، 
در تفاهم نام��ه ای ک��ه به م��دت پنج س��ال 
و ب��رای ارتق��ای ش��اخص های س��ه حوزه 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
در ش��هرها و روس��تاها به  امضای س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
و وزارت کش��ور رس��یده، ب��ر اهدافی نظیر 
تقویت جایگاه مدیریت ش��هری و روستایی 
در توس��عه پای��دار گردش��گری، مدیری��ت 
بافت ه��ای تاریخ��ی و فرهنگ��ی، ترویج و 
توس��عه صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی، 
حف��ظ و احیای بافت ها و عناصر ارزش��مند 
تاریخ��ی، فرهنگ��ی، طبیعی و رش��ته های 
صنایع دستی و هنرهای س��نتی در شهرها 

و روستاها تأکید دارد.

توسعه گردشگری دریایی و مدیریت 
طرح های سالم سازی دریا

اس��تفاده از مناب��ع و ظرفیت های موجود 
دو دس��تگاه ب��رای تحقق اه��داف موردنظر 
در ای��ن تفاهم نامه، ایجاد زیرس��اخت های 
الزم برای توس��عه گردش��گری روس��تایی 
ب��ا رویکرد حفظ س��یما و منظر روس��تاها 
متناس��ب با معماری بومی و ایرانی اسالمی، 
ایجاد زمینه های توسعه گردشگری دریایی 
و مدیری��ت طرح های سالم س��ازی دریا در 
مناطق س��احلی ش��مال و جنوب کشور با 
رعایت مقررات و هماهنگی سازمان توسعه 
عمران دریا و س��واحل کش��ور و دفاتر امور 
اجتماعی و فرهنگی اس��تانداری ها از دیگر 
اهداف��ی اس��ت ک��ه در ای��ن تفاهم نامه بر 
آن ها تأکید ش��ده است. از سایر اهداف این 
تفاهم نامه می توان به ایجاد بس��تر مناسب 
ب��رای توس��عه و اس��تفاده از ظرفیت ه��ای 
بخش های تعاونی، خصوصی و سازمان های 
مردم نهاد، کمک به ایجاد منابع درآمد پایدار 
برای ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور و 
فراه��م س��اختن تبادل فرهنگ��ی و معرفی 
صنایع دستی و هنرهای سنتی و سنت های 
اصیل و بومی کش��ور به گردشگران داخلی 
و خارجی اش��اره کرد. برگزاری نشست های 
تخصصی، همایش ه��ای علمی، کارگاه های 
آموزشی، انجام طرح های پژوهشی و بازدید 
از تج��ارب موف��ق داخل��ی و خارجی برای 
ش��هرداران، دهیاران، کارشناسان و مدیران 
دس��ت اندرکار در حوزه ه��ای گردش��گری، 
میراث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و هنرهای 
سنتی، تدوین ش��اخص ها و ضوابط انتخاب 
ش��هرهای نمونه و خالق روس��تاهای هدف 
گردشگری و تهیه برنامه عملیاتی برای این 
شهرها و روستاها در طول اجرای تفاهم نامه 
از اقدامات مشترکی است که برای رسیدن 
به اهداف مدنظر در ای��ن تفاهم نامه بر آنها 

تأکید شده است.

تکمیل، مدیریت و بهره برداری از 
کمپینگ های نیمه تمام اقامتی

همچنی��ن تأکید بر تکمی��ل، مدیریت و 
بهره ب��رداری از کمپینگ ه��ای نیمه تم��ام 
اقامتی در ش��هرها و روستاهای کشور، ارائه 

پیشنهادهای مشترک برای تهیه طرح های 
توس��عه ش��هری به ویژه طرح های تفصیلی 
شهرها و طرح های هدایت کننده روستاهایی 
که ویژگی های گردش��گری و تاریخی دارند 
با نگرش توس��عه گردش��گری و حفاظت و 
احیای بافت های ارزشمند تاریخی  فرهنگی 
و صنایع دستی و همچنین تبادل تجربیات و 
یافته های پژوهشی و شکل گیری شبکه های 
اطالعات��ی بی��ن مراکز علم��ی و اجرایی از 

موارد ذکر شده در این تفاهم نامه است.

اعطای تسهیالت به ۵۰۰روستای 
منتخب گردشگری و صنایع دستی

برگ��زاری  در  هماهنگ��ی  عالوه ب��ر 
جش��نواره های بومی و محلی در روستاها و 
شهرهای برخوردار از ظرفیت گردشگری و 
تقویت کارگاه های صنایع دس��تی و حمایت 
از تولید و برگزاری نمایشگاه و بازارچه های 
صنایع دس��تی در شهرها و روس��تاها، مقرر 
ش��د که در طول برنامه ششم میان سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
و وزارت کش��ور، هم��کاری مش��ترک برای 
تعیین ۵۰۰ پروژه منتخب گردش��گری در 
شهرهایی با جمعیت کمتر از 1۰۰هزار نفر 
و برنامه ری��زی برای تأمین زیرس��اخت های 
مورد نیاز گردش��گری و اعطای تس��هیالت 
الزم به ۵۰۰ روس��تای منتخب گردشگری 
و صنایع دس��تی به عمل آید، برای انجام این 
همکاری مشترک در ۵۰۰ روستای منتخب 
گردش��گری و صنایع دستی، وزارت کشور و 
سازمان میراث فرهنگی در سال اول اجرای 
این تفاهم نامه ب��ه تأمین کمک های مالی و 
فنی یا تس��هیالت برای هر پ��روژه منتخب 
اق��دام می کنن��د و در س��ال ه��ای بعد نیز 
براس��اس قانون بودجه ساالنه عمل خواهد 
ش��د. برای رس��یدن ب��ه اه��داف موردنظر 
میان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
ای��ن  در  کش��ور،  وزارت  و  گردش��گری  و 
تفاهم نامه بر برگزاری جشنواره در راستای 

تعیین ش��هر و روس��تای نمونه و تجلیل از 
عملک��رد برترین ه��ای مدیریت ش��هری و 
روس��تایی در زمین��ه ارائ��ه خدم��ات نوین 
گردشگری، حفظ میراث فرهنگی و طبیعی 
و توس��عه صنایع دس��تی و هنرهای سنتی، 
و همچنین تس��هیل در ایجاد تش��کل های 
مردم نهاد در روس��تاها و شهرها و واگذاری 
اماکِن در اختیار به سمن های فعال در حوزه 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 

تأکید شده است.

جلوگیری از عرضه صنایع دستی 
خارجی در اماکن فرهنگی و تاریخی

همکاری در زمینه جذب س��رمایه گذاران 
متقاضی ایجاد توسعه طرح های گردشگری، 
صنایع دستی و هنرهای سنتی، مشارکت در 
معرفی ظرفیت ها و جاذبه های گردش��گری 
با استفاده از ظرفیت های دو طرف، همکاری 
و مش��ارکت در ایج��اد خدم��ات و امکانات 
مورد نیاز در ش��هرهای نمونه گردش��گری 
و ش��هرهای منتخ��ب توس��عه فعالیت های 
و  شش��م  برنام��ه  ط��ول  در  گردش��گری 
برنامه ریزی و هدایت و ایجاد هماهنگی های 
الزم درخصوص ارائه نکردن صنایع  دس��تی 
خارج��ی در اماک��ن فرهنگ��ی و تاریخ��ی 
برای حمای��ت از تولید و فروش محصوالت 
صنایع دس��تی داخلی از دیگ��ر مواردی بود 
که در این تفاهم نام��ه مورد تأکید دو طرف 
میراث فرهنگ��ی،  س��ازمان  گرف��ت.  ق��رار 
صنایع دستی و گردش��گری برای دستیابی 
هر چ��ه بهت��ر اه��داف و برنامه ه��ای این 
تفاهم نامه، واگذاری مدیریت و بهره برداری 
اماکن تفریحی و گردش��گری که در اختیار 
این سازمان و در محدوده و حریم شهرها و 
روس��تاها است، در حدود قوانین و مقررات، 
به شهرداری ها و دهیاری ها را در دستور کار 
قرار می دهد. در سال اجرای این تفاهم نامه، 
حداق��ل 1۰۰ اردوگاه )کمپ( گردش��گری 
- به ش��رط این که از س��وی ش��هرداری ها و 

دهیاری ها تکمیل و آماده س��ازی شود - به 
آنها واگذار خواهد ش��د. به عالوه مقرر ش��د 
س��ازمان میراث فرهنگ��ی �� ب��ا هماهنگی 
ش��رکت توس��عه ایرانگ��ردی و جهانگردی 
���� ب��ه واگ��ذاری مدیری��ت و بهره برداری 
ب��ه   خدماتی بهداش��تی  مجتمع ه��ای  از 
ش��هرداری ها و دهیاری ها اق��دام کند. این 
س��ازمان همچنین در زمین��ه بهره برداری 
از بناه��ای تاریخی در ش��هرها و روس��تاها 
متناسب با نوع اثر تاریخی و نیاز شهروندان 
و روس��تاییان )به جز نفایس ارزشمند ملی(، 
ب��ا همکاری صندوق احی��ا و بهره برداری از 
بناهای تاریخی، مش��ارکت و بسترهای الزم 

را فراهم می کند. 
عالوه ب��ر برنامه ری��زی در تأمی��ن اعتبار 
الزم برای روس��تاهای هدف گردش��گری تا 
پای��ان مدت اج��رای تفاهم نامه ها به  منظور 
توس��عه گردشگری و تس��هیل در مشارکت 
ش��هرداری ها و دهیاری ه��ا و تعاونی ه��ای 
روس��تایی در اجرای طرح های گردش��گری 
با س��رمایه گذاران بخش خصوصی، سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
دس��ت ب��ه اب��الغ محدوده ه��ا، ضواب��ط و 
معیاره��ای حفظ و احی��ای مناطق تاریخی 
ارزش��مند به تن��اوب و اولوی��ت و حداکثر 
تا پای��ان دوره اج��رای تفاهم نام��ه می زند 
ک��ه این مس��ئله با توجه به آس��یب پذیری 
بافت ه��ای تاریخ��ی کش��ور و همپوش��انی 
آن ه��ا در بس��یاری از مناطق ب��ا بافت های 
ناکارآمد شهری روس��تایی مطابق با میزان 
منابع مالی تخصیص یافته صورت می گیرد. 
براساس این تفاهم نامه، مقرر شد که وزارت 
کش��ور اقداماتی نظیر هدایت شهرداری ها، 
دهیاری ه��ا و واحدهای ذی ربط را به منظور 
تس��هیل در صدور پروانه س��اخت و احداث 
مجموعه ه��ای گردش��گری و بازارچه ه��ای 
دائمی صنایع دس��تی در محدود ش��هرها و 
روستاها کشور را در دس��تور کار قرار دهد 
و همچنین ب��ا واحدهای ذی ربط اس��تانی 

برای تسهیل ایجاد کردن در تغییر کاربری 
اراضی مورد نیاز در کمیس��یون های مربوط 
براب��ر مقررات همکاری کند. وزارت کش��ور 
همچنین متعهد به استفاده از صنایع دستی 
ب��رای اه��دا ب��ه برگزی��دگان همایش ها و 
جش��نواره ها و نمایشگاه های برگزار شده در 
استان ها و شهرها و روستاهای کشور است. 
هدف از این اقدام اش��اعه صنایع دس��تی و 

هنرهای سنتی بومی و ملی است.

به کارگیری نمادهای صنایع دستی و 
هنرهای سنتی در معماری شهری و 

روستایی
هدای��ت ش��هرداری ها و دهیاری ه��ا ب��ه 
مش��ارکت در اج��را و مدیری��ت طرح های 
سالم سازی دریا در شهرها و روستای ساحلی 
و همچنین تأکی��د و اهتمام در به کارگیری 
نمادهای صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی 
در معم��اری، طراح��ی و مبلمان ش��هری 
و روس��تایی ب��ا حفظ اصالت های س��نتی و 
بومی در ش��هرها و روس��تاها و اس��تفاده از 
مصالح بومی و محلی از مفاد این تفاهم نامه 
اس��ت. ترویج نام گذاری خیابان ها، میادین 
و معابر ش��هرها و روستاهای کش��ور با نام 
پیش��ه ها، رش��ته ها و نام آوران و هنرمندان 
صنایع دس��تی، هنره��ای س��نتی و مفاخر 
فرهنگ��ی در مصوبه های اس��المی ش��هر و 
روس��تا، ایجاد زمینه های الزم برای حمایت 
و مش��ارکت ش��هرداری ها و دهیاری ها در 
حف��ظ و احیای بافت ه��ای تاریخی و اتخاذ 
تدابی��ر الزم برای نظارت بر ش��هرداری ها و 
دهیاری ها در مراقبت، صیانت و حفاظت از 
آثار فرهنگی، تاریخی و طبیعی و همچنین 
اجرای قوانین و مقررات مربوط به حوزه های 
گردش��گری، میراث فرهنگی و صنایع دستی 
با همکاری س��ازمان میراث فرهنگی از دیگر 
اقداماتی است که وزارت کشور بر اساس این 

تفاهم نامه انجام خواهد داد.

عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش 
تراکم به صورت اقساط ۵ تا 1۰ ساله

تغیی��ر  از  ناش��ی  ع��وارض  دریاف��ت 
 کارب��ری و فروش تراکم به صورت اقس��اط 
پنج تا 1۰س��اله از ش��روع بهره ب��رداری از 
س��رمایه گذار توسط ش��هرداری ها، حمایت 
و دهیاری ه��ا  از ش��هرداری ها  و هدای��ت 
در زمین��ه اح��داث بازارچه ه��ای تولی��د، 
عرضه، فروش و نمایش��گاه صنایع دس��تی 
و جش��نواره های بوم��ی و محلی کش��ور با 
مشارکت س��ازمان های مردم نهاد مرتبط از 
دیگر مواردی اس��ت که به عن��وان اقدامات 
وزارت کشور مشخص ش��ده است. هدایت، 
حمای��ت و نظارت بر س��ازمان های عمران 
و بازآفرینی ش��هری وابسته به شهرداری ها 
)ک��ه یک��ی از وظایف آن احیا و بازس��ازی 
بناهای تاریخی و فرهنگی است( با سازمان 
در زمینه حفظ و احیای بافت های تاریخی 
و فرهنگ��ی و کمک و مش��ارکت در ایجاد 
و تبدی��ل بناه��ای تاریخ��ی و در اختی��ار 
س��ازمان از جمله کاروانس��را یا زمین های 
در اختی��ار ش��هرداری ب��رای کاربری های 
بازارچه صنایع دستی،  گردشگری،  خدمات 
موزه ه��ای تخصص��ی با مش��ارکت مردم و 
دستگاه های اجرایی مطابق مقررات از دیگر 
اقداماتی است که وزارت کشور بر اساس این 

تفاهم نامه به اجرای آن ملزم است.

اخبار

گزارش 2

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری اس��تان ف��ارس گف��ت که 
خاکس��پاری پیکره��ای پ��اک و مطهر دو 
ش��هید گمن��ام دوران دف��اع مق��دس در 
مح��دوده حریم درج��ه ۲ محوطه تاریخی 

پاسارگاد انجام شده است.  
مصیب امیری در گفت وگو با ایسنا افزود: 
پی��ش از ای��ن درخواس��ت هایی مبنی بر 
تدفین ش��هدای گمنام در محوطه تاریخی 
پاس��ارگاد وجود داش��ت، اما با رایزنی های 
انجام ش��ده از س��وی س��ازمان در ته��ران 

و ارائ��ه توضیح��ات و توجیه��ات پیرامون 
محدودیت ه��ای موج��ود، مکانی جدیدی 
در محدوده حریم درجه ۲ محوطه در نظر 

گرفته شد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه پیش��نهاد قبلی در 
محدوده در ورودی بود، گفت: در واقع سه 
ش��هید دوران دفاع مقدس برای تشییع و 
خاکس��پاری به شهرستان پاسارگاد منتقل 
ش��ده بودند که پیکرهای مطهر دو شهید 
برای تدفین به روس��تای پاس��ارگاد انتقال 
یاف��ت. او تصریح کرد: محل تعیین ش��ده 

برای تدفین و ایجاد المان ش��هدای گمنام 
در محدوده حریم درجه ۲ محوطه تاریخی 
اس��ت و براس��اس قوانین می��راث جهانی، 
ساخت المان یا ساختمان به ارتفاع حداکثر 
4.۵ مت��ر ممنوعی��ت و محدودیت قانونی 
نداش��ته و ن��دارد. امیری گف��ت: محوطه 
اختصاص یافته به این امر، در فاصله حدود 
۲ کیلومت��ری محوطه جهانی پاس��ارگاد و 

نزدیک به روستای پاسارگاد است. 
دفن ش��هدای گمنام در پاسارگاد، برای 
نخستین بار پنج ماه قبل از سوی مسئوالن 

ش��هری پاس��ارگاد مط��رح ش��د.  فضای 
پیش��نهادی ابتدا در گورس��تان روس��تای 
مادرسلیمان و در کنار سایر شهدا پیشنهاد 

شده بود که به دالیلی امکان پذیر نشد.
 پ��س از آن قطع��ه زمینی در روس��تای 
مادر سلیمان و در ۶۰۰ متری خود آرامگاه 
کوروش پیش��نهاد ش��د که ب��ه دلیل واقع 
ش��دن در حریم محوطه جهانی پاس��ارگاد 
و ممنوعیت ساخت وساز با مخالفت پایگاه 
میراث جهانی پاس��ارگاد روبه رو ش��د. پس 
از ای��ن، محل دف��ن به قطع��ه زمینی در 

ابتدای روس��تا و در حاش��یه مسیر بازدید 
گردش��گران و نزدیک به عرص��ه آثار و در 
منظ��ر آثار دیگر مجموعه میراث جهانی از 
جمله تختگاه و بناهای دروازه و باغ شاهی 

بود که تصمیم گیری و منتقل شد. 
ت��ا اینک��ه هفت��ه پی��ش، خاکب��رداری 
و تس��طیح زمی��ن آغاز ش��د و س��رانجام 
پنجش��نبه 1۲ اس��فند همزمان با سالروز 
ش��هادت حضرت زه��را  )س( دو ش��هید 
گمن��ام در حریم درج��ه ۲ محوطه  جهانی 

پاسارگاد به خاک سپرده شدند. 

مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس مطرح کرد
تدفین دو شهید گمنام در حریم درجه ۲ پاسارگاد

المیرا اکرمی

یکشنبه
15 اسفند 1395

شماره 739

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات  سفر تأکید کرد
مدیریت نوروز 96 با رعایت منشور حقوق شهروندی

 ترموگرافی رطوبتی
و الکتریکال کاخ سعدآباد آغاز شد

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات  سفر و معاون 
گردش��گری س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردش��گری گفت: »ن��وروز 9۶ باید با رعایت منش��ور 
حقوق شهروندی و تمرکز بر خدمات متفاوت مدیریت 
ش��ود.« به  گزارش مرکز روابط  عمومی و اطالع رسانی 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری، 
روز  گردش��گری،  مع��اون  رحمانی موح��د  مرتض��ی 
چهارش��نبه 11 اس��فند در همایش معاونان هماهنگی 
امور عمرانی اس��تانداری های سراس��ر کشور، با تشریح 
برنامه های س��تادهای اجرایی خدمات سفر استان ها و 
نحوه مدیریت در دبیرخانه س��تاد مرکزی، بر برگزاری 

متفاوت نوروز 9۶ در سراسر کشور تأکید کرد. او با بیان 
اینکه رعایت حقوق ش��هروندی در چتر گسترده  شده 
بر س��ر همه امور و برنامه های در دس��ِت اقدام درنظر 
گرفته شده است، ارائه خدمات متفاوت به هموطنان را 
رأس امور و مدیریت نوروز پیش رو عنوان کرد. معاون 
گردش��گری همچنین با مطرح کردن نحوه آمارگیری 
در نوروز 9۶ بر مبنای نفرش��ب اقامت و بررسی میزان 
بازدی��د از جاذبه ه��ا و مکان ه��ای تاریخی فرهنگی که 
قابلیت س��نجش را داش��ته باشند، به تش��ریح امکانات 
اس��کان و پذیرایی از مس��افران در س��اختار ستادهای 

اجرایی خدمات  سفر استان ها پرداخت. 

پروژه ترموگراف��ی رطوبتی و الکتریکال در مجموعه 
فرهنگی تاریخی س��عدآباد، با نظارت واحد حفاظت و 
مرمت آثار و تزیینات وابس��ته به معماری آغاز شد. به 
گزارش ایرنا از روابط عمومی سعدآباد، پروژه ترموگرافی  
)مطالعات آسیب شناس��ی و شناس��ایی منابع رطوبتی و 
آس��یب های الکتریکال( س��عدآباد در فاز اول در بناهای 
موزه آشپزخانه س��لطنتی، موزه ظروف سلطنتی  )کاخ 
اش��رف(، کاخ موزه ملت و کاخ سبز، در حال انجام است. 
ه��دف از اج��رای این پ��روژه، ارائه راهکارهای مناس��ب 
براس��اس مطالعات علمی و قابل استناد در اجرای طرح 
ساماندهی مشکالت ساختاری بنا، مرمت تزیینات وابسته 

به معماری، احیای بخش های موزه ای، راه اندازی فضاهای 
داخلی نگهداری اش��یا و س��اماندهی الکتریکال اس��ت. 
آزمایش بازرس��ی غیر مخرب به روش ترموگرافی، روشی 
نوین و کارآمد جهت بازرسی، نگهداری و تعمیرات است 
که کاربرد بس��یاری در کلیه صنایع دارد.  ترموگرافی یا 
تصویربرداری حرارتی مادون قرمز یک روش منظم برای 
جمع آوری،  ذخیره س��ازی و تحلیل انرژی تابشی مادون 
قرمز با استفاده از سیستم های تصویربرداری مادون قرمز 
است. یک ترموگرام یا تصویر  حرارتی، تصویری است که 
نقشه  توزیع سطوح مختلف انرژی تابشی مادون قرمز را از 

سطحی از جسم قابل مشاهده، نشان می دهد. 



در تاری�خ ۲۷ آذر 1389 قان�ون هدفمن�د ک�ردن 
یارانه ها رس�ماً اعالم ش�د و قیمت حامل های انرژی، 
نظی�ر آب و ب�رق و نف�ت با به�ای جدید ارائه ش�د، 
از هم�ان تاری�خ قیمت بنزین آزاد و ب�ه لیتری ۷۰۰ 
تومان رس�ید س�پس نی�ز قیم�ت گاز و گازوئیل به 
لیتری 35۰ تومان رس�ید. قانون هدفمندی یارانه ها 
یکی از ش�اخص ترین طرح های مطرح شده در طرح 

تح�ول اقتصادی بود که از آن س�ال تاکنون با هدف 
عمده واقعی سازی قیمت حامل های انرژی و تخصیص 
بودجه ای تحت عنوان یاران�ه نقدی به مردم و تولید 
به کار خود ادامه داده است. کارشناسان در خصوص 
ادام�ه این طرح نظرات مختلف�ی دارند؛ برخی از این 
کارشناسان بر این باورند که یارانه های انرژی آن گونه 
که عنوان ش�ده بود به بخش تولید نرس�ید و برخی 
نی�ز در این خص�وص معتقدند قرار بود ب�ا پرداخت 
یارانه نقدی به مردم نس�بت به تس�هیل و کم کردن 

فاصل�ه بین اقش�ار مختلف مردم اقدام ش�ود که در 
عم�ل ب�ا تخصیص یارانه ب�ه همه اقش�ار جامعه این 
مهم نیز با موفقیت چندانی روبه رو نش�د. از س�ویی 
دیگر برخی کارشناس�ان بر این باورن�د که می توان 
ب�ا تخصیص یارانه انرژی ب�ه بخش های مختلف نظیر 
اصالح زیرساخت های اقتصادی یا بخش های مختلف 
عمران تا حمل و نقل و ترمیم و توسعه جاده های نقش 
بس�زایی در اهداف توسعه ذکر ش�ده در ادامه طرح 

تحول اقتصادی داشت. 

یکشنبه
1515 اسفندماه 1395 کافه مدیران

بخش خصوصی به دنبال هزینه 
کمتر است 

باید توجه داش��ت که همواره مصلحت کش��ور با 
مصلحت بخش خصوصی کمی متفاوت بوده اس��ت. 
بخش خصوصی به عنوان مصرف کننده بیشتر تمایل 
دارد که هزینه های هرساله خودش را تحت عناوین 
مختل��ف نظیر مواد اولیه یا ان��رژی با حداقل هزینه 
ممک��ن دریافت کند و به عبارت��ی هزینه ها برای او 
ارزان تر تمام بش��ود. حال آنکه عملکرد درس��ت آن 
اس��ت که افزایش قیمت ان��رژی روی دهد، چراکه 
با واقعی س��ازی قیمت ها باع��ث افزایش راندمان کار 
می ش��ویم. از س��وی دیگر با کاه��ش مصرف انرژی 
باعث تکمیل توزیع آن در شبکه ها شده و با کاهش 

مصرف انرژی توزیع آن را نیز کامل تر می کنیم. 
 از س��وی دیگر وقت��ی مصلحت کش��ور در میان 
است بهتر است که قیمت ها افزایش یابند و ترجیحا 
روش معق��ول آن اس��ت که این مهم نیز به ش��کل 
پلکانی تعریف بش��ود و مهم ت��ر آنکه روال اقتصادی 
در جری��ان باش��د و روال اقتصادی نیز با ش��رایط یا 
تصمیم گیری های هیجانی صورت نگیرد، بلکه بیشتر 
براس��اس یک متدولوژی پلکانی تعریف ش��ده برای 
یک چشم انداز پنج ساله برنامه ریزی شود و طی این 

سال ها افزایش قیمت ها صورت بگیرد. 
ای��ن افزایش قیمت ه��ا که عنوان ش��د، می تواند 
براس��اس یک چشم انداز پنج س��اله و پلکانی تعریف 
بش��ود؛ برنامه ای ک��ه کاماًل آینده نگری  ش��ده برای 
مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و بهره برداران باشد 
تا براس��اس این برنامه و چارچوب  پنج س��اله قیمت 
برق افزایش محس��وس داشته باش��د و همه بدانند 
که در پنج س��ال آینده طی این فاصله زمانی به این 

ترتیب قیمت برق سه برابر خواهد شد. 

ازاین رو مصرف کنندگان نهایی نیز براس��اس این 
آینده نگری صورت گرفته از امروز سرمایه گذاری برای 
کاه��ش مصرف ب��رق برنامه ریزی کنن��د. به عبارتی 
این گونه نباش��د که هر لحظه با افزایش قیمت برق 
مواجه باش��یم و در نهایت تولید کنن��ده نیز مجبور 
ب��ه افزایش قیمت نهایی یا کاالیی خود باش��د. این 
درحالی اس��ت که اگر هرگونه افزایش قیمت بدون 
برنامه ریزی عملیاتی بش��ود و فرصت برنامه ریزی به 
کسی داده نشود این قبیل رفتارها درنهایت منجر به 
ش��کل گیری یک رفتار هیجانی در بازار خواهد شد، 
قیمت ه��ا یک باره افزایش می یاب��د و ما نیز به عنوان 
مصرف کننده ش��اهد تورم خواهیم بود لذا می توانیم 
برنامه ای پنج س��اله برای افزای��ش قیمت ها در نظر 
داش��ته باشیم و براساس آن برنامه با کاهش مصرف 
ان��رژی یا س��وخت جایگزین به ارتق��ای تکنولوژی 
بپردازیم تا برهمین اس��اس برای بازگش��ت سرمایه 
بهت��ر برنامه ریزی کنی��م که اگر وضعی��ت افزایش 
قیمت ه��ای انرژی ب��ه یک باره ص��ورت بگیرد هیچ 
مزیتی دربرنداش��ته و موجب کاهش ارزش پول نیز 
چه بسا خواهد شد. درخصوص یارانه های اختصاص 
داده ش��ده به حامل ه��ای انرژی نیز بای��د گفت از 
آنجایی ک��ه بارها مالحظه کرده ای��م توزیع یارانه ها 
هم��راه با انحراف بوده اس��ت، درعمل نیز مش��اهده 
کردیم که حت��ی یک درصد نیز توزی��ع یارانه ها به 
بخش انرژی موجب کاهش واقعی مصرف انرژی در 
کشور نش��د لذا از نظر من این کار اشتباهی است و 
می توان یارانه بخش ان��رژی را به جای وجه نقد در 
قالب وام های بلند مدت ب��ا بهره های بانکی اندک یا 
حتی بدون بهره بانکی یا به ش��کل تس��هیالت برای 
ارتقای تکنولوژی تولید، در راس��تای کاهش مصرف 
انرژی ارائه داد تا محل بازگش��ت س��رمایه و وام نیز 

از محل صرفه جویی های صورت گرفته اتفاق افتد. 
ل��ذا می ت��وان با ارائ��ه وام های بانک��ی هدفمند 
کاه��ش مص��رف ان��رژی را نیز رق��م زد و این در 
حالی اس��ت که در ش��رایط فعلی از سویی تحت 
عنوان یارانه پ��ول و منابع مالی تزریق می کنند و 
از س��وی دیگر قیمت حامل های انرژی را افزایش 
می دهن��د و  از طرفی با تصمیمات لحظه ای باعث 
افزایش قیمت ها می ش��وند که در نهایت منجر به 
کالفی س��ردرگم می ش��ود که هی��چ نتیجه ای در 
بهینه س��ازی مصرف انرژی یا افزایش شاخص های 

اقتصادی ندارد. 
این در حالی اس��ت ک��ه در مقوله انرژی، فروش 
و بهره ب��رداری از انرژی ذی نفع نهایی بخش دولتی 
اس��ت که اگر بخش خصوصی هم صرفه جویی کند 
ب��از بخش دولتی ذی نفع ای��ن مهم خواهد بود. از 
س��وی دیگر باید بین دو ارگان دولتی و خصوصی 
تعامالتی صورت بگیرد تا مصرف کننده انرژی نظیر 
بخش خصوصی به عنوان تولید کننده مواد ومصالح 
مصرفی داخلی که به دنبال دریافت انرژی ارزان تر 
اس��ت بتوان��د درصدد تحق��ق برنامه ه��ا و اهداف 
تولیدش باشد. دراین خصوص می توان با پرداخت 
وام با بهره اندک و به بخش خصوصی و تولید کننده 
به ارتقای تکنولوژی در این بخش کمک کرد ، لذا 
برای آنکه بخش خصوصی با موفقیت مدیریت شود 
و با افزای��ش قیمت حامل های ان��رژی این بخش 
دچار مش��کل نش��ود، می توان از راهکارهای فوق 

استفاده کرد. 

یوسف صالح الدین ایزدفر:
با هرگونه افزایش قیمت 

مخالفیم
یوس��ف صالح الدی��ن ایزدف��ر، عض��و هی��أت 
نمایندگان اتاق ایران و عضو کمیسیون بازرگانی 
اتاق ایران و ش��یراز اس��ت. او درخصوص افزایش 
قیم��ت حامل های ان��رژی بر این باور اس��ت که 
نمی ت��وان از س��ویی قیمت حامل ه��ای انرژی را 
افزای��ش داد و از س��وی دیگر یاران��ه نقدی بین 
م��ردم توزیع کرد. او مخالف توزی��ع یارانه نقدی 
در بین تمامی اقش��ار جامعه است و توزیع یارانه 
را من��وط به حمای��ت از تولید عن��وان می کند و 
می افزای��د با این هدف یارانه انرژی قرار بود پیش 
برود که در طول س��ال ها دیدیم توزیع یارانه در 
بین تولیدکنندگان یا محقق نش��د یا با انتقاداتی 

روبه رو شد. 
شما چه پیش بینی از افزایش قیمت انرژی 
در س�ال آین�ده و چ�ه پیش�نهادی دال بر 
تخصیص بودجه این بخش به زیرساخت های 

اقتصادی دارید؟  
 پیش بین��ی م��ن از ریاس��ت جمه��وری آقای 
روحان��ی ای��ن بود که قط��ع به یقین ایش��ان در 
همان ابتدای ریاس��ت جمهوری قضی��ه یارانه ها 
را ب��ه طریق��ی قطعاً حذف خواهن��د کرد چراکه 
هدررفت این همه س��رمایه به این شکل منطقی 
نیس��ت و هیچ عقل سلیمی از نظر اقتصادی این 
مس��ئله را نمی پذیرد. گروهی نظرشان این بود با 
توج��ه به اینکه بخش عم��ده ای از جامعه ممکن 
اس��ت در مناطق روستایی یا کم درآمد یا محروم 
زندگی کنند وجه نقدی یارانه ها می تواند بخشی 
از زندگی آنها را تامین کند ولی واقعیت این است 
که ما می دانیم این سرمایه عظیم که حتی دولت 
بعضاً در پرداخت آن با مصیبت و مش��کل مواجه 
می ش��ود نباید به این ش��کل برنامه ریزی می شد 
و اگ��ر ه��م می خواس��تند یاران��ه پرداخت کنند 
باید در این زمین��ه مطالعاتی صورت می گرفت و 
هم��راه با مطالعات به یک گروهی از این جمعیت 
80میلیون��ی پرداخت می ش��د ن��ه اینکه به همه 

یارانه نقدی پرداخت بشود. 
خود من از جمله کس��انی هس��تم ک��ه یارانه 
نمی گیرم اما در مورد مس��ئله یاران��ه باید گفت 
یارانه هایی که محل آن از طریق باال بردن قیمت  
حامل ه��ای انرژی بود قرار بود به مس��ائلی نظیر 
تولی��د و جامع��ه بپ��ردازد که متأس��فانه بیش از 
چندین س��ال اس��ت که از این موضوع می گذرد 
ولی هیچ گونه یارانه ای به بخش تولید داده نشده 
است. متأسفم از اینکه این پول همچنان در حال 
دود شدن است و به جای آنکه نتیجه داشته باشد 

هیچ گونه کمکی به امر تولید نکرده است. 
درخصوص افزایش قیمت حامل های انرژی 
در س�ال آینده و تخصیص بودجه این بخش 

به عمران چه نظری دارید؟ 
 هی��چ جامعه ای با افزای��ش قیمت بدون دلیل 
موافق نیس��ت. ما نمی توانیم ب��دون برنامه ریزی 
قیم��ت حامل های انرژی را باال ببریم. ما در طول 
سالیان گذش��ته با عوارض عظیمی نظیر مسائل 
بی��کاری ی��ا تبعاتی ک��ه کار نک��ردن واحدهای 
تولیدی و حتی تعطیل ش��دن آنه��ا برای جامعه 
دربر داش��ت مواجه بودیم که هم��ه اینها بازتاب 
محدودیت های مالی است که روزبه روز در جامعه 
بیشتر می شود لذا این منطقی نیست که یارانه ها 
را درصدی افزایش دهیم س��پس چندین برابر به 

قیمت حامل های انرژی اضافه کنیم. 
 زمانی می گفتند ش��ما اتومبیل ها را از خانه تان 
بی��رون می آورید و بنزین به صورت کاماًل بیهوده 
به هوا وارد ش��ده و منجر به آلودگی هوا می شود 
چراک��ه ی��ک ع��ده بی جه��ت بنزی��ن را مصرف 
می کنند. ش��اید اگر گروه خاص��ی را برای برنامه 
کاهش مصرف انرژی آنالی��زه کرده اند که در ماه 
فق��ط بای��د 60 لیتر بنزین مص��رف کنند، با این 
ش��یوه دس��ت به کنترل این گروه ه��ا زدن کمی 
منطق��ی به نظر می رس��د اما به ط��ور کلی من با 
افزای��ش یارانه برق و گاز ک��ه جنبه های حقوقی 
به خصوص مص��رف خانگی و مص��رف واحدهای 

تولیدی را در بردارد اصاًل موافق نیستم.
 بنابرای�ن ش�ما ه�م ب�ا افزای�ش قیم�ت 

حامل های انرژی مخالف هستید؟ 
 بل��ه همان طور که فرمودید هم در زمینه گاز و 
ه��م در زمینه برق بنده مخالف هس��تم. در مورد 
مس��ئله آب که با بحران مواجه هس��تیم، من در 
اس��تان فارس زندگی می کن��م و در جریان بیش 
از 70 ه��زار چ��اه آب و بی��ش از 4000 چاه آب 
بدون مجوز نیز هس��تم و به خوب��ی می دانم که 
ریشه آب زیرزمینی را خش��ک می کند. بنابراین 
در مورد هوش��مند کردن چاه های آب که توانایی 
کنترل آن را داش��ته باش��د و اجازه مصرف باال یا 
بیش ازاندازه آب و س��فره های آب های زیرزمینی 
را نده��د هس��تیم اما این به س��فره های آب های 
زیرزمین��ی بازمی گ��ردد ن��ه آنک��ه آب مص��رف 
خانوادگی را شامل ش��ود. آب مصرف خانوادگی 
می تواند در ماه 30 یا 35مترمکعب باش��د، یعنی 
روزی ی��ک متر برای یک خان��وار که قاعدتاً زیاد 
نیست ولی اگر بیش��تر از این هم باشد و بتوانند 
از اب��زار کنترل افزایش قیمت تا ابزار پیش��گیری 
از افزای��ش مصرف اس��تفاده کنند یا حتی از این 
طریق دس��ت به ایجاد درآمد بزنند تا با هوشمند 
کردن چاه ه��ا به کار خود ادام��ه بدهند این کار 
منطقی اس��ت ولی در مورد گاز و برق هر دو هم 
به مص��ارف خانگی برمی گردد و هم به واحدهای 
تولی��دی بنابرای��ن از آنجای��ی که م��ا واحدهای 
تولیدی زیادی داریم، مثاًل یک نمونه آن کارخانه 
سیمان که به خاطر بدهی یک میلیاردی مربوط 
به گاز یا برق تقریباً با هشدار قطع انرژی شرکت 
گاز یا برق مواجه شده است که در نهایت شرکت 
برق منطقه ای آنه��ا را به تعطیلی تهدید می کند 
که اگر اینها گران تر ش��ود قطعاً مصیبت بیشتر از 

این خواهد بود. 
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آرش نجفی
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران

حمیدرض��ا صالحی، دبیرکل فدراس��یون 
و  وابس��ته  صنای��ع  و  ان��رژی   ص��ادرات 
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، 
صنای��ع و مع��ادن ته��ران اس��ت. او معتقد 
اس��ت که بیشتر باید س��مت اقتصاد آزاد و 

واقعی سازی قیمت ها حرکت کرد. 
نظر ش�ما پیرام�ون تخصیص بودجه 
زیرس�اخت های  ب�ه  ان�رژی  یاران�ه 

اقتصادی کشور چیست؟ 
ببینی��م  باش��د ک��ه  ای��ن  اگ��ر ه��دف 
بخش خصوص��ی در کدام واح��د اقتصادی و 
در چه اتمس��فر و چه فضایی می تواند رشد و 
کار کن��د و به اقتصاد کش��ور کمک کند، در 
یک کالم باید گف��ت آن فضا  »اقتصاد آزاد« 
اس��ت. باید توجه داشت که در بخش اقتصاد 
سوبس��یدی یا یارانه ای اب��داً بخش خصوصی 
نمی تواند حیات داش��ته باش��د. ل��ذا اگر ما 
حامل ه��ای انرژی را پایین نگه داریم ش��اید 
به م��ردم کمک  کنیم و ب��ا کاهش درصدی 
قیمت ها مواجه ش��ویم اما باید در نظر داشت 
که با این کار همان مردم به س��مت غیر مولد 
بودن س��وق داده می ش��وند چراکه درصورت 
تعریف فرصت های��ی از محل ا نرژی می تواند 
به پایین نگه داش��ته شدن قیمت های انرژی 
از نظر اش��تغال و کسب و کاربینجامد و مردم 
را به س��مت بیکاری سوق دهد. لذا زمانی که 
مردم را به سمت بیکاری سوق می دهیم آنان 
را ع��ادت می دهیم که به آنها الزاما باید یارانه 
نیز بدهیم و وقتی به مردم دائماً یارانه دادیم 
م��ردم را از مولد بودن و مول��د ماندن پایین 
می کشیم. دچار جامعه ای می شویم که مردم 
آن از توس��عه باز مانده اند و وقتی از توس��عه 
بازبمانند، حکومت به هیچ صورتی نمی تواند 
مجدد این توس��عه را برگردان��د. از نظر من 
دولت ی��ک خطای ب��زرگ را به نام مردم و 
به نام خدمت به مردم مرتکب می ش��ود اما 
در باطن به نظر من خیانت به مردم اس��ت. 
ب��ه عبارتی اگر ما واقع��اً قصد کمک داریم 
باید اقتصاد را در راستایی حرکت دهیم که 
مردم س��همی از این اقتصاد داشته باشند و 
تا مردم دست شان در جیب خودشان نرود 
همیشه باید با حداقل حقوق و مشکالت به 
زندگی ادامه بدهند. بخش��ی از این زندگی 
سخت گوشت کیلویی 40000 یا 50000 
توم��ان اس��ت درحالی ک��ه در اروپا چنین 

قیمتی وجود ندارد. 
نظر ش�ما پیرامون پرداخت یارانه به 

بخش انرژی چیست؟ 
 در ح��ال حاضر با نفت 50 دالر، 120هزار 
میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت می ش��ود 

درحالی ک��ه همین 120ه��زار میلیارد تومان 
می تواند بخش��ی از درآمدهای مردم باش��د و 
در س��بد درآمدی مردم قرار بگیرد و می تواند 
منجر به ش��کوفایی اقتصاد و رونق کسب و کار 
ش��ود. لذا باز مجدد تأکید می کنم از نظر من 
عماًل پرداخت این سوبس��یدها به نفع مردم و 
اقتصاد بخش خصوصی نخواهد بود و ما زمانی 
می توانیم این مسئله را عملی کنیم که اقتصاد 
آزاد بتواند به س��مت رقابتی ش��دن حرکت 
کند که در حال حاض��ر اقتصاد ما خصوصی 
نیس��ت بلکه اقتصاد دولتی در جریان است و 
از اقتصاد یارانه ای اس��تفاده می کنند. در این 
اقتص��اد دولت��ی حامل های انرژی نی��ز ارزان 
به دست ش��ان می رس��د. در چنین شرایطی 
بخش خصوصی نمی توان��د دنبال حامل های 
ان��رژی یا رانت باش��د چراکه بخش خصوصی 
بیش��تر خواهان فعالیت در یک عرصه رقابتی 
است تا بتواند سود بیش��تری ایجاد کند و از 
محل س��ود به پرداخت دستمزد باال به مردم 

و پرسنل بپردازد. 
 در صورت هرگونه افزایش در قیمت 
حامل های ان�رژی چه تأثیری در قیمت 

تمام شده تولید خواهد داشت؟  
  ش��اید هزینه تولید باال ب��رود اما باید 
توجه داشت که پاشنه آشیل هزینه تولید 
از درآم��د مردم اس��ت؛ اگ��ر درآمد مردم 
همزم��ان با تولید باال برود مش��کلی پیش 
نخواهد آمد چه بس��ا در کشور ترکیه نیز 
این اتفاق افتاد و این کش��ور نیز به سمت 
اقتصاد آزاد حرکت کرد اما حقوق مردمش 

را نیز سه برابر کرد. 
افزایش  مواف�ق  آی�ا بخش خصوصی 

حقوق مردم است؟ 
اگر درآمد بخش خصوصی بیش��تر بش��ود 
چ��را مواف��ق نباش��د. در حال حاض��ر نیز از 
آنجای��ی که در ایران با اقتص��اد بیمار روبه رو 
هس��تیم نمی توانیم به این س��رعت درصدد 
پرداخت حقوق باال باش��یم ک��ه اگر در ادامه 
اقتص��اد در مح��ور خودش قرار بگی��رد، اگر 
الزم باش��د حقوق را 5 میلیون تومان بدهیم 
باید بدهیم. باید در نظر داشت که در صورت 
بهبود ش��رایط دیگر از رانت یارانه ای یا رانت 
در اقتص��اد خب��ری نخواهد ب��ود،در اقتصاد 
آزاد دولت کوچک تر و چابک تر اس��ت و کار 
می تواند به دس��ت بخش خصوصی س��پرده 
بش��ود. ام��روزه فعالیت های ح��وزه انرژی و 
بسیاری ازکسب و کارهای انرژی را دولت انجام 
می دهد که اگر دست بخش خصوصی باشد، 
بخش خصوصی می تواند کسب و کار بیشتری 

ایجاد کند و منجر به اشتغال زایی بشود. 

فریدون فرقان، عضو هیأت نمایندگان 
اتاق ایران و ش��یراز است. او در خصوص 
تخصی��ص بودجه یاران��ه انرژی به بخش 
عمران بر این باور اس��ت ک��ه می توان با 
تخصی��ص این بخش از بودجه به صنعت 
عمرانی  زیرس��اخت های  بهینه سازی  در 
نظیر س��اخت جاده و ریل موفق تر عمل 
ک��رد. او همچنی��ن معتقد اس��ت تجربه 
سال های گذش��ته نشان داده که باوجود 
عن��وان کردن تخصی��ص یارانه به بخش 
تولی��د این یارانه آنگونه که باید به دالیل 
مختلف  به دس��ت بخش تولید نرسیده 
اس��ت، از این رو بهتر اس��ت این بودجه 
در قال��ب یاران��ه در بخش ه��ای مختلف 
نظیر زیرس��اخت های عمران و ساختمان 
و حت��ی حمل و نقل و توس��عه جاده های 

کشور هزینه شود. 
ب�ه  راج�ع  بخش خصوص�ی  نظ�ر 
انرژی  حامل ه�ای  قیم�ت  افزای�ش 
ب�ه  یاران�ه  بودج�ه  تخصی�ص  و 
کش�ور  اقتص�ادی  زیرس�اخت های 

چیست؟ 
از نظ��ر من به عنوان ی��ک تولید کننده 
م��واد ش��یمیایی در بخش خصوص��ی و 
عض��و هیأت نماینده اتاق ه��ای بازرگانی 
ایران و ش��یراز، منابع مختلف انرژی که 
در صنع��ت مورد اس��تفاده قرار می گیرد 
در ح��د قیم��ت کاف��ی اس��ت و جایی 
ب��رای افزایش قیمت ه��ا و منظور کردن 
قیم��ت جدید با توجه ب��ه رقابتی که در 
صنای��ع مختلف در ایران هس��ت، وجود 
ندارد. باید یادآور ش��د در ش��رایط فعلی 
صنعتگ��ران ما آمادگی پذیرش هیچ گونه 
افزای��ش قیمتی را ندارند ل��ذا اگر برنامه 
خ��روج از رکود مدنظر اس��ت دولت باید 
فرصتی ب��ه بخش خصوصی و به خصوص 
صنایع کوچک و متوسط بدهد تا بتوانند 
خودش��ان را از رکود خ��ارج کنند. ولی 
در م��ورد چگونگی ای��ن کار و باالخص 
در بخ��ش توزیع یاران��ه باید گفت که ما 
ترجیح می دهیم قیمت ها افزایش نیابد و 
تخفیف و یارانه هم صورت نگیرد، چراکه 
وج��ود فس��اد در روی��ه توزی��ع یارانه ها 
امری ثابت ش��ده اس��ت و یارانه به دلیل 
همی��ن فس��اد آنگونه که باید به دس��ت 
مصرف کنن��ده واقعی نمی رس��د، حداقل 
می توانن��د ای��ن بخ��ش از یاران��ه را در 
زیرساخت ها و به خصوص در حمل و نقل 
و خدمات ریلی س��رمایه گذاری کنند که 
اگر ای��ن اتفاق بیفتد می ت��وان به آینده 

صنعت بیش از پیش امیدوار بود. 
با این اتفاق می توانیم امیدوار باش��یم 
ک��ه صنعتگران پول اضاف��ی بابت صرف 
ان��رژی می دهند و به تب��ع آن می توانند 
در بح��ث حمل و نقل اس��تفاده بهتری از 
آن ببرند که اگر در ادامه زیرساخت های 
توس��عه ای و اقتصادی نظیر جاده و ریل 
که تعیین کننده اس��ت ای��ن اتفاق بیفتد 
مطمئن��اً در قیم��ت تمام ش��ده ما مؤثر 

خواهد بود. 
 ش�ما معتق�د هس�تید ب�ه ج�ای 
پرداخ�ت نق�دی یارانه ان�رژی، این 

مبالغ صرف زیرساخت ها بشود؟ 
 در ش��رایط فعل��ی به ه��ر میزانی که 
حامل های انرژی با افزایش قیمت مواجه 
ش��وند باعث باال رفت��ن قیمت های تمام 
ش��ده می ش��ود و این باعث رکود بیشتر 

می شود. 
 نظر ش�ما پیرامون پرداخت نقدی 

یارانه انرژی چیست؟  
من ترجیح می دهم با توجه به شرایطی 
ک��ه دول��ت در خص��وص پرداخت های 
روزمره یاران��ه دارد و در ادام��ه نیز دچار 
مش��کل شده است از آنجایی که احتمال 
ش��کل گیری یک فضای روانی در جامعه 
وج��ود دارد و احتم��ال م��ی رود که این 
فضای روانی فش��ار بیشتری را به جامعه 
وارد کند بهتر اس��ت که اص��اًل این مهم 
طرح موضوع نش��ود چون م��ا اطمینان 
داریم ک��ه اگر قرار بود یارانه ای به بخش 
تولید پرداخت شود در برنامه اولیه ای که 
این مهم شروع شد شرایط برای پرداختی 
دولت مساعد بود و دولت می توانست این 

کار را انجام بدهد که نکرد. 
بنابراین ب��رای جلوگی��ری ازهر گونه 
تن��ش بین مردم و جامعه بهتر اس��ت از 
طرح این موضوع که آیا یارانه ای به بخش 
صنعت پرداخت می شود یا خیر و آیا این 
رقم کاهش می یابد یا نه،خودداری ش��ود 
و صحبتی نش��ود، چراکه مردم اطمینان 
خودشان را نسبت به صنعتگران از دست 
می دهند و گمان می کنن��د که یارانه ای 
هم به صنعتگران پرداخت می شده و آنان 
در مسیرهای دیگری هزینه می کردند و 
در جاهای��ی دیگر قیمت ه��ا باال می رود. 
این  نتیجه  تجربه ما اس��ت ل��ذا بهترین 
راه ح��ل این اس��ت که اصاًل این مس��ئله 
ط��رح موضوع نش��ود و صنع��ت نیز اگر 
سهمی داشته به س��مت زیرساخت های 

جاده ای و ریلی بروند.   

حمیدرضا صالحی: 
در صورت افزایش قیمت ها حقوق را هم باید سه برابر کنیم 

فریدون فرقانی: 
یارانه انرژی صرف عمران و حمل و نقل شود
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 روسیه:
ورشکستگی 4 بانک جدید 

بانک مرکزی روس��یه که هرگ��ز تالش های خود 
را برای خالص ش��دن از ش��ر عناصر مالی شکننده 
متوقف نکرده اس��ت، روز جمعه اعالم کرد که چهار 
بان��ک این کش��ور در مع��رض ورشکس��تگی قرار 
گرفته ان��د. یک��ی از ای��ن بانک ها نق��ش مهمی در 
اقتصاد جمهوری روس��یه تاتارس��تان ایفا می کند. 
ای��ن ورشکس��تگی های جدی��د که بان��ک مرکزی 
روس��یه را درگیر ک��رده باعث افزایش مش��کالت 
در بخش بهداش��ت و توس��عه کشور ش��ده است. 
در ه��ر حال، مؤسس��ه بانکداری مج��وز بانک های 
 Tatfondbank ،Intekhbank ، Ankor
Bank را تعلی��ق کردن��د. این مؤسس��ه همچنین 
 Mejreguionalny مج��وز  لغ��و  خواس��ت  در 
ای��ن  هم��ه  دارد.  نی��ز  را   Potchtovy Bank
بانک ها تحت پوشش سیس��تم بیمه کشور روسیه 
بوده ان��د. این بانک ها ج��زو 300 بانکی بوده اند که 
از س��ال 2013 بسته شده اند. جالب است که بانک 
مهم روس��یه به ن��ام  )Tatfondbank( را جزو 
ای��ن بانک ها می بینی��م که به زودی بس��ته خواهد 
ش��د. مس��ئوالن این بانک منتظر کمک های مالی 
از س��وی بودجه دولتی هس��تند. ای��ن بانک نقش 
مهمی در اقتصاد جمهوری تاتارس��تان در روس��یه 
بازی می کند. جمهوری تاتارس��تان یک جمهوری 
روس��ی با مردم مس��لمان در مرکز روسیه است و 
ورشکس��تگی آن می توان��د منجر به ض��رر و زیان 
بس��یاری از ش��رکت ها در این منطقه ش��ود. بانک 
مرکزی روس��یه اعالم کرده که نجات این بانک به 
دلیل س��طح پایین دارایی هایش امکان پذیر نیست. 
بانک مرکزی روس��یه در روز پنج ش��نبه جزییاتی 
از مکانیس��م کمک مالی جدید به ای��ن بانک ها را 
ارائ��ه داده، اما این طرح قبل از اجرا باید به تصویب 
پارلمان روسیه برسد. این برنامه یک صندوق نجات 
مالی توس��ط مؤسسه اس��ت که به طور مستقیم از 

خدمات آنها استفاده می کنند. 
شمار افراد بدهکار و ورشکسته در روسیه تنها در 
شش ماه گذشته  به بیش از 10.۹ درصد در مقایسه 
با مدت مش��ابه در سال گذش��ته میالدی رسید. بر 
این اس��اس تا پایان ماه فوریه 68۹ هزار و 700 نفر 
به دلیل بدهی ب��ه بانک ها تمامی ثروت خود را در 
روسیه از دست داده و ورشکسته شده اند. براساس 
قان��ون، ب��ه افرادی در روس��یه ورشکس��ته اطالق 
می ش��ود که در مدت س��ه ماه بی��ش از 500 هزار 
روبل بدهی عقب افتاده به بانک ها داش��ته باش��ند 
که توان بازگشت آن را نداشته باشند. متوسط سن 
افراد ورشکس��ته در پنج سال گذشته در روسیه به 
حدود 43 س��ال رس��یده اس��ت و طبق آمار اعالم 
ش��ده از میان افراد بدهکار بانکی، 32.5 درصد در 
محدوده س��نی 3۹_30 س��ال، 30.76 درصد بین 
4۹-40 س��ال، تنها 0.6 درصد تا 25 س��ال و 0.8 

درصد را افراد باالی 65 سال تشکیل می دهند. 
MSN :منبع

چرا رنگ گوشی های هوشمند مهم 
است؟ 

تولیدکنندگان گوشی های همراه هوشمند درصدد 
این هس��تند که میان محصوالت خ��ود و محصوالت 
رقبای ش��ان با رنگ گوش��ی های هوشمند تمایز قائل 
ش��وند. امروزه رنگ گوشی های هوش��مند به یکی از 
فاکتور های مهم بازاریابی در هنگام خرید این محصول 
الکترونیکی تبدیل شده و برای کاربران به اندازه عمر 
مفید باتری و کیفیت دوربین مهم اس��ت. این موضوع 
تا جایی اهمیت دارد که در نمایش��گاه بارس��لونا، نام 
تجاری هوآوی 20دقیقه از زمان یک س��اعته خود را 
ب��ه موضوع رنگ محصول جدید خود P10 اختصاص 

داده است. 
هرکدام از تولیدکنندگان گوش��ی های هوشمند در 
تالش هس��تند در رنگ محصوالت خود از رقبای شان 
پیش��ی بگیرند. این در حالی است که محصوالت رده 
باالی همه شرکت ها با صفحه های نمایش نسبتا بزرگ 
در ظاهر به هم ش��باهت دارد و تشخیص آیفون 7 از 
هوآوی P10 یا گلکسی S7 در نگاه اول دشوار است. 
پ��س به نظر تنها رنگ محصوالت، آن هم با طیف های 

خاصی می تواند محصوالت را از هم متمایز کند. 

موبایل و لوازم جانبی روی مد 
نوکیا، نخس��تین گروه تولیدکننده تلفن هوش��مند 
ب��ود که از اوایل س��ال های 2000 گوش��ی های خود 
را در قال��ب رنگ ه��ای مختلف به ب��ازار عرضه کرد. 
مصرف کنندگان و کاربران تلفن های همراه هوش��مند 
می خواهند همواره برگه برنده و نشانه ای از اورجینال 
و خاص بودن محصول خود را در دست داشته باشند. 
آنها نمی خواهند حتی ش��بیه گوش��ی موبایل ش��ان 
را دس��ت دوست ش��ان ببینند. بنابراین ش��رکت های 
تولیدکننده به فکر تولید محصوالت خود با رنگ های 
خ��اص و عرضه لوازم جانبی در کنار آن افتادند. یکی 
از ویژگی های��ی که به تازگ��ی در آگهی های تبلیغاتی 
موبایل ها دیده می ش��ود، به رن��گ محصول و خاص 
بودن آن اش��اره دارد. اپل نخس��تین برند لوکسی بود 
که لوازم جانبی محص��والت خود را با قیمت های باال 
به بازار وارد کرد. س��ال 2016 تولیدکنندگان گوشی 
هوش��مند عالوه ب��ر رنگ های معمولی و رایج س��راغ 
دیگ��ر رنگ های خاص و جدیدی رفتند. انتخاب رنگ 
گوش��ی به عوامل مختلفی از جمله س��ن،  جنسیت و 
س��لیقه بس��تگی دارد ول��ی رنگ های آب��ی مرجانی، 
طالیی، مش��کی براق و رنگ ه��ای متالیک صورتی و 
قهوه ای از جمله  رنگ های پرطرفدار بازار سال 2016 
بودند. طبق اطالعات منتش��ر شده رنگ آبی یاقوتی، 
آبی درخش��ان و آبی مرجانی محبوب ترین رنگ های 
دارندگان اس��مارت فون  در س��ال 2016 است اما به 
دلیل قیمت باالی این لوازم جانبی که امروز رنگ های 
خاص را هم شامل می شود، همیشه پرفروش نیستند. 

در اروپا پرفروش ترین رنگ ها سفید و سیاه هستند. 

شرکت اس��باب بازی لگو یک هفته قبل از 
روز زن، یک پیشنهاد بازاریابی خوب را ارائه 
داد. س��ازنده اس��باب بازی دانمارکی آماده 
تجاری سازی مجسمه های خود که به افتخار 
زنان آژان��س فضایی ایاالت متحده )ناس��ا( 
س��اخته اس��ت می ش��ود. خانواده لگو رشد 
می کند و این شرکت اسباب بازی دانمارکی 
به درخواس��ت کودکان و والدین شان چهره  
اسباب بازی های خود را متنوع تر می کند. در 
واقع تولید کننده اسباب بازی های کوچک در 
بیانیه ای اعالم کرده که در حال آماده سازی 
راه ان��دازی یک خط جدید از چهره های زنان 
ناس��ا با تصاویری از قهرمانان و مهندسان و 
فضانوردان این سازمان در طول تاریخ است.

 
خانواده لگو از طرح های جدید استقبال 

می کند 
 Semestrial«  این یک مس��ابقه با ن��ام
Lego Ideas« درباره ایده های لگو اس��ت 
که در آن هر کسی می تواند با ارائه ایده های 

پ��روژه  ای��ن  در  خ��ود 
ش��رکت کند. ای��ن ایده 
زن��ان  یکپارچه س��ازی 
ناس��ا در م��اه ج��والی 
مای��ا  توس��ط  گذش��ته 
اخبار  ونستوک، سردبیر 
تکنولوژیک��ی  روزنام��ه 
شد.  ارائه  ماساچوس��ت 
ونس��توک  مایا  به گفته 
»زنان نق��ش حیاتی در 
برنامه های  تاری��خ  طول 
فضای��ی ای��االت متحده 
ایف��ا کرده اند ولی با این 
حال اغل��ب حق خود را 
نگرفته اند یا دس��ت کم 
مانده ان��د.«  ناش��ناخته 

مایا ونس��توک می گوید که مش��کل از آنجا 
ش��روع می ش��ود که در هر زن��ی یک بخش 
مردان��ه وج��ود دارد. او می خواهد که از این 
طریق یعنی »زنان ناسا« زنان شناخته شده 
در این رش��ته علمی را معرف��ی کند. از بین 
همه زنانی که به ناس��ا پیوسته اند از پنج نفر 
آنها مجسمه های کوچک ساخته اند و تا سال 

2018 به مرحله فروش می رسند. 
مارگارت همیلتون  )نفر اول س��مت چپ( 
دانش��مند کامپیوتری است که در ماموریت 
آپول��و در س��فر به م��اه، مدیر و سرپرس��ت 
برنامه نویس��ی نرم افزار برای آپولو 11 بود. او 
در سال 2016 موفق به دریافت مدال آزادی 
از باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا شد. 
 نفر دوم از س��مت چپ کاترین جانس��ون 
اس��ت. فیزیکدان و ریاضیدانی که با ناسا در 
اوایل به کارگی��ری رایانه ها همکاری می کرد. 
او به خاط��ر دقت در محاس��بات فضانوردی 
مش��هور بود که مس��یرهای پرتاب��ی، زمان 
پرتاب ه��ا و مس��یرهای اضطراری برگش��ت 
بس��یاری از پروازها مانند نخستین ماموریت 
در مریخ و پرواز آپولو 11 به ماه را محاس��به 
کرد. داس��تان زندگی او ب��ه تازگی در فیلم 
ارق��ام پنه��ان  )Hidden Figures( ب��ه 

تصویر کش��یده شده است. این فیلم ماجرای 
زن��ان دانش��مند و ریاضی��دان آفریقای��ی-
آمریکایی اس��ت که در دهه 60 در س��ازمان 
ناسا مشغول به کار شدند. او در سال 2015 
موف��ق به دریافت نش��ان آزادی از ریاس��ت 

جمهوری آمریکا شد. 
نفر س��وم، س��الی رای��د فضانورد، اس��تاد 
فیزی��ک و نخس��تین زن آمریکای��ی که به 
فضا سفر کرد اس��ت. او همچنین جوانترین 
فضانورد آمریکایی اس��ت که در 32س��الگی 
به فضا س��فر کرده اس��ت. در س��ال 2001 
او یک ش��رکت ب��رای برنامه ه��ای علمی و 
سرگرم کننده و نشریات علمی برای دختران 

ابتدایی و راهنمایی تأسیس کرد. 
نانس��ی گری��س روم��ن، نف��ر چه��ارم به 
دلی��ل کار روی تلس��کوپ هاب��ل معروف به 
»مادر هابل« اس��ت.  برنام��ه نجومی ای که 
رومن در س��ال 1۹5۹ برای ناس��ا نوش��ت، 
علم ستاره شناس��ی را تا 50 سال بعد تحت 
تأثیر قرار داد. او همچنین از نخس��تین زنان 

شناخته شده ناسا است.
 او برنامه تحقیقاتی نجوم ناسا را گسترش 

داد و در توس��عه و راه اندازی شش رصدخانه 
فضایی دیگر و ماهواره ها نقش مهمی داشت. 
نانس��ی در تم��ام دوران فعالی��ت حرف��ه ای 
موفقش در ناس��ا پیوس��ته حامی و نماینده 

زنان فعال در صحنه علم بود. 
مای جمیس��ون، نف��ر آخر ی��ک فضانورد 
آم��وزش دی��ده پزش��کی که نخس��تین زن 
آفریقایی-آمریکایی بود که به فضا سفر کرد 
و ب��ه مدار خارجی زمین رفت. او پس از یک 
دوره کوتاه کاری در ناس��ا، ش��رکت فناوری 

خود را تأسیس کرد و استاد شد. 

لگوهای مورد انتقاد 
در س��ال های اخی��ر، ای��ن ن��ام تج��اری 
 مع��روف یعن��ی لگو چندی��ن ب��ار به خاطر

 اس��باب بازی هایش مورد انتقاد قرار گرفته 
است. در حال حاضر این انتقاد به کار جدید 
ای��ن برند اس��باب ب��ازی وارد اس��ت. لگوی 
دوس��تان که در ژانویه 2012 راه اندازی شد 
و منحص��را برای دختران طراحی ش��ده بود 
م��ورد انتقاد ش��دید قرار گرف��ت. این لگو ها 
مجس��مه هایی بود در محدوده رنگ صورتی 
و نماین��ده طبق��ه زنان کار ب��ود که پخت و 
پ��ز نمی کردن��د و به جای فرزن��دان خود از 

حیوانات نگه��داری می کردند و زمان زیادی 
را برای آراستن موهای خود صرف می کردند.

خشونت در لگو ها
 ،2014 س��ال  در  ای��ن،  ب��ر   ع��الوه 
یک دختر بچه هفت س��اله به نام ش��ارلوت 
نامه ای به شرکت اسباب بازی نوشته بود که 
در آن نامه به عدم وجود اس��باب بازی برای 
دخت��ران انتقاد کرده و ناراحت��ی خود را به 
این ش��رکت اس��باب بازی گفته بود. در این 
نامه ش��ارلوت نوش��ته بود »من عاش��ق لگو 
هس��تم اما این را دوس��ت ندارم که بیش��تر 
لگو ها به شکل پسر هستند و لگو های دختر 
را بیش��تر دوس��ت دارم.« و عالوه بر آن ادعا 
کرده بود که چرا اکثر لگو های دختر مجبور 
به نشس��تن در خان��ه و رفتن به س��احل یا 
مرکز خرید هس��تند و او توضیح می داد که 
چرا مجسمه های مرد مجبور بودند برای سر 
کار رفت��ن از خانه خارج ش��وند. با توجه به 
ای��ن نامه می فهمیم که کودکان دقت باالیی 
دارن��د و ماجرا های اط��راف خود را به خوبی 
می توانند تفسیر کنند. این نامه که محتوای 
وب س��ایت ها  در  آن 
منتشر ش��ده بود باعث 
شد شرکت سازنده لگو 
ب��ه این فک��ر بیفتد که 
تحقیقاتی  مؤسسه  یک 
ک��ه  کن��د  راه ان��دازی 
بتواند قبل از س��اختن 
ه��ر مجس��مه درب��اره 
آن  فکر های  و  ایده ه��ا 
توجه  ب��ا  ش��ود.  بحث 
ای��ن  بحث ه��ای  ب��ه 
مؤسس��ه لگ��و تصمیم 
لگو های  ای��ن  گرف��ت 
جدی��د را طراحی کند. 
ای��ن مؤسس��ه ش��امل 
س��ه زن دانشمند، یک 
ستاره ش��ناس، ی��ک دیرینه ش��ناس و ی��ک 
ش��یمیدان اس��ت. با ای��ن کار ش��رکت لگو 
می توان��د به موفقیت های ب��زرگ در فروش 
دس��ت یاب��د. این ای��ده اخیر ک��ه پلی بین 
ش��رکت لگو و سازمان ناس��ا است، می تواند 
به ط��ور منظم ک��ودکان را تش��ویق به علم 

آموزی و آموختن فناوری ها کند. 
وینستوک امیدوار است که این طرح بتواند به 
دخترها نشان دهد که آنها هم می توانند دانشمند 
ش��وند و به پسرها نش��ان دهند که این مشاغل 
تنها برای مردان نیس��ت. مطالعات در سال های 
اخیر می گوید که بی��ش از 60درصد افرادی که 
در ش��غل های طراحی و معماری فعالیت دارند، 
خانه س��ازی با لگو از بازی های محبوب شان بوده 
است و بیش از 66درصد کسانی که شغل مرتبط 
با ریاضیات دارند، پازل، بازی محبوب کودکی شان 
بوده است. همچنین الیزابت تراس، وزیر آموزش 
سابق بریتانیا نیز هشدار داده بود که اسباب بازی 
کودکان می تواند در شغل آنها در آینده تأثیرگذار 
باش��د و اسباب بازی هایی که باتوجه به جنسیت 
کودکان س��اخته می ش��وند می تواند به طور ویژه 
دختران را از علوم و ریاضیات دور کند. او از پدران 
و مادران خواس��ته بود تا برای دختران ش��ان لگو 

بخرند تا آنها را به مهندسی ترغیب کنند. 

تحول تصویر لگو به لطف زنان ناسا 
جک ما، بنیانگذار شرکت علی بابا که اخیرا به عنوان ثروتمند ترین مرد چین شناخته شده است 
ویژگی های زی��ادی دارد که او را در میان اقلیت ثروتمندان چین متمایز می کند؛ ویژگی هایی 
مانند تربیت سخت و متواضعانه اش و نداشتن هیچ گونه ارتباط سیاسی از آغاز کارش. همچنین 
او برخالف سایر بنیانگذاران شرکت های موفق فناوری در چین، هیچ سابقه و تجربه ای در دنیای 

تکنولوژی نداشته است. 

او مانند اکثر میلیونر های خودساخته در خانواده ای فقیر به دنیا آمد 
او در 15 اکتبر 1۹64 در هانگژو که در جنوب شرقی چین واقع شده است به دنیا آمد. او و 
خواهر و برادرش در زمانی که چین کمونیستی هر روز از غرب بیشتر فاصله می گرفت، بزرگ 

شدند و خانواد ه اش در زمان کودکی او سرمایه چندانی نداشتند. 

او زبان انگلیسی را به واسطه راهنمایی توریست ها آموخته است 
پس از بازدید نیکسون از هانگژو در سال 1۹72 زادگاه جک تبدیل به شهر توریستی معروفی 
شد. جک در 12 سالگی اشتیاق شدیدی برای یاد گیری زبان انگلیسی داشت. او توریست ها را در 

شهر می گرداند و از طریق صحبت با آنها زبان انگلیسی را فرا گرفت.
 

چرا او نام علی بابا را انتخاب کرد
او همیش��ه قصد داشت کمپانی اش را تبدیل به برندی جهانی کند و به همین خاطر اسمی 
جهانی را مد نظر داشت. علی بابا به آسانی تلفظ می شود و همه مردم دنیا فرمان علی بابا برای باز 
کردن در گنج های پنهان در هزار و یک شب را به یاد دارند. یکی از لحظات کلیدی در زندگی 
ما آشنایی و دوستی او با نوجوان استرالیایی، دیوید مورلی و پدرش کن مورلی است. آنها به او 
زبان انگلیسی را آموختند و حتی برای او آپارتمانی خریدند. حتی اسم جک نیز ثمره این دوستی 

است چون دوستان استرالیایی اش نمی توانستند اسم اصلی او را تلفظ کنند. 

سفری که زندگی اش را دگرگون کرد
او در س��ال 1۹85 یک ماه را در اس��ترالیا گذراند؛ س��فری که او از آن به عنوان تجربه ای که 
زندگی اش را تغییر داد یاد می کند. او در یکی از مصاحبه هایش درباره این سفر گفته: در مدرسه 
به من آموخته بودند چین ثروتمند ترین و شاد ترین کشور دنیاست، اما وقتی به استرالیا آمدم 
ب��ا خودم گفتم آه خدای من همه چیز با آن حرف هایی که به من آموخته اند تفاوت دارد. از آن 

لحظه شروع به متفاوت فکر کردن کردم.
 

او هیچ اطالعی درباره تکنولوژی ندارد
او می تواند کامپیوتر را روش��ن کند و ایمیل ارسال کند و در اینترنت بگردد اما بیشتر از این 
حد را بلد نیست. در مصاحبه ای که با چارلی رز داشت، گفت که در دانشکده دروس خاصی را 
آموخته است ولی هیچ چیز درباره تکنولوژی نمی داند. تنها استفاده ای که می توانم از کامپیوترم 

بکنم، دریافت و ارسال ایمیل و گشتن در اینترنت است.
 

او در 31 سالگی برای نخستین بار از اینترنت استفاده کرد
برهه کلیدی دیگر در زندگی جک، سفرش به سایتل در سال 1۹۹5 بود. او در این سفر برای 
نخستین بار استفاده از اینترنت را تجربه کرد. در آن موقع او فهمید کاری که باید در آینده انجام 

بدهد، مربوط به اینترنت خواهد بود. 
او دو بار در امتحان ورودی دانشکده رد شد. جک که هیچ سرمایه یا ارتباطی نداشت تنها از 
طریق تحصیل می توانست از بقیه پیش بیفتد. پس از اتمام دبیرستان برای پذیرش از دانشگاه 
اقدام کرد اما دو بار رد ش��د. جک که نتوانس��ت وارد دانش��گاه های معتبر شود، مجبور شد به 

تحصیل در یکی از بد ترین دانشگاه های چین-دانشگاه تربیت معلم هانگژو- اکتفا کند. 

او در 2ساعت 60 هزار دالر را که سرمایه اولیه علی بابا بود جمع کرد
جک می گوید: »در س��ال 1۹۹۹، 18 نفر را در آپارتمانم جمع کردم و دو س��اعت برای آنها 
درباره دیدگاهم صحبت کردم. همه پول های شان را روی میز گذاشتند و این 60هزار دالر نطفه 

اولیه سرمایه علی بابا بود.«
 

نخستین حقوق او تنها 12 دالر در ماه بود 
نخس��تین تجربه کاری او در تدریس زبان انگلیسی بود. او در معلمی استعدادی ذاتی داشت 
و به شغلش عشق می ورزید. هرچند درآمد او از تدریس در دانشگاهی محلی تنها 12 دالر در 

ماه بود.
 

جک فلسفه ای متفاوت درباره رقابت دارد
یکی از جنبه های منحصر به فرد فلسفه تجارت جک ما، نگاه دوستانه او به مقوله رقابت است. 
جک رقبایش را به چشم دشمن نگاه نمی کند بلکه آنها را دوستانی می بیند که می تواند از آنها 

بیاموزد و این دوستان او را به چالش می کشند تا تمام توانایی هایش را نشان دهد. 
او عاشق زندگی است و کار کردن را اصلی ترین فعالیت انسان نمی داندو می گوید: »همیشه 
به خودم می گویم ما برای لذت بردن به دنیا آمده ایم نه برای کار کردن.« ما به دنیا آمده ایم تا 
ش��رایط را برای یکدیگر بهتر کنیم نه آنکه تمام وقت کار کنیم. اگر تمام زندگی تان را همیشه 

صرف کار کردن کنید، مطمئنا پشیمان خواهید شد. 

12 نکته از زندگی ثروتمند ترین مرد چین 

قــاب

کیوسـک
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صفحه 16

دور دنیا

مدرسه مدیریت

در پرتره ای که در سال 1984 از استیو جابز گرفته شده، ساعت Chariot برند سیکو و یک کامپیوتر مدل مکینتاش 
در دست دارد. کمپانی سیکو اقدام به فروش تعداد محدودی از ساعت های سری Chariot در ژاپن خواهد کرد. این 
کمپانی ژاپنی در نظر دارد 1982 دس�تگاه از این س�اعت را با زمینه سفیدرنگ و 300دستگاه دیگر را با رنگ زمینه 

مشکی به بازار عرضه کند. قیمت تعیین شده برای هر دستگاه 180دالر است. 
تلفن مستقیم: 86073283شماره 739  www.forsatnet.ir

ترجمه: محمد رضا حمیدی
lefigaro :منبع

ترجمه: رامین پروین گنابادی 
 Lifehack :منبع
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ما تا می آییم با مد روز شدن یک چیزی خو بگیریم، یک مد دیگر روانه جهان بشری می شود. 
تازه به موج آفرینی توییتری و نامه 13 صفحه ای و آهن 200درجه و استخدام حوزه مدیرعامل 
عادت کرده بودیم که مواجه شدیم با یک رویکرد نوین به پدیده ای متفاوت. در خبرها خواندیم 
پژوهش��گران به زودی چیپ خاصی را به بازار عرضه خواهند کرد که با همراه داش��تن آن بش��ر 
می تواند میزان ایمنی و سالمت خودش را بسنجد. یعنی مثال اگر دارید وارد ساختمانی، اتاقی یا 
جلسه ای می شوید که تا ساعاتی دیگر قلب شما می گیرد یا نفس تان باال نمی آید، به شما هشدار 
می دهد که اساسا وارد نشوید! تصور کنید حافظی یکی از این چیپ ها داشته باشد، آیا پایش را به 

شورای شهر می گذارد و سواالتی درباره پرونده های توی کشوی میزها می پرسد؟ 
می گویند این چیپ تمام وقت رفتار و کردارتان را رصد می کند و شاکله ای از برنامه های شبانه 
روزی ش��ما در مخ خودش ترسیم می کند تا بر مبنای آن هر تغییر خارج از برنامه ای را به شما 
اعالم کند؛ حتی اگر در آستانه یک بیماری قرار بگیرید، از یک تب و عطسه و سرما خوردگی ساده 
تا فروپاشی کامل امعا و احشای شما خبردارتان خواهد کرد. حاال همه اینها که خوب است. بسیار 
هم چیپ کاربردی و مفیدی اس��ت. اما نکاتی دارد که خوب اس��ت پیشاپیش برای آن چاره ای 
بیندیشید. مثال بشر صبح زنگ می زند به محل کارش و می گوید حالش خوش نیست و نمی تواند 
سر کار بیاید، همان دم رئیسش می تواند وارد اطالعات چیپ او شده و بیماری او را راستی آزمایی 

کند. به عبارت دیگر عمال چیزی به نام گواهی پزشک ساختگی از گردونه خارج خواهد شد. 
نکته بعدی درباره قیمت گذاری این چیپ اس��ت که باید متناس��ب با درآمد خانوار باشد. اگر 
هزینه تهیه آن بیشتر از پولی باشد که بشر صرف دکتر و آزمایشگاه و اینها می کند، خب چرا برود 
چیپ بخرد؟ وقتی می خواهید به خواستگاری دختری بروید، می توانند با بررسی چیپ شما به 
میزان صحت و سالمت عقلی و جسمی تان پی ببرند، به همین نسبت شما نیز می توانید مقابله 
به مثل کنید و اطالعات عروس خانم را هک نمایید.  کاربرد و فواید این چیپ موجب می ش��ود 
بش��ر به فکر اختراع چیپ های دیگری نیز بیفتد تا کنترل س��ایر اقدامات خود را به آنها بسپارد، 

دست کم به صداقت شان می شود دل بست. برخی از آنها عبارتند از: 
چیپ شناس��ایی اختالس کننده هنگام دریافت وام از بانک، چیپ تشخیص همخوانی میزان 
حق��وق دریافت��ی با زحمات مدیران ارش��د، چیپ تعیین چند تابعیتی بودن افراد بش��ر، چیپ 
اندازه گیری دمای آهن، چیپ قابلیت افراد برای دریافت یارانه نقدی، چیپ تعیین تأثیر کودکی 

بر مهارت بشر در نقد فیلم و بسیاری چیپ های دیگر. 
تا اطالع رسانی بعدی، این آخر سالی مراقب صحت و سالمت خودتان باشید. 

من بنده
 

تنت به چیپ پژوهشگران نیازمند مباد

کارگروپ فرصت ویژه
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