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در کنفرانس ملی »اقتصاد مقاومتی و برجام« تصمیم اوفک اعالم شد

آمریکایی ها می توانند در ایران 
حساب بانکی باز کنند

عربستان به دنبال نفوذ اقتصادی و سیاسی در شرق آسیا 

دیپلماسی دسته چک
12

رهب��ر معظم انقاب اس��امی در دیدار دس��ت اندرکاران راهیان نور و 
جمع��ی از س��رداران و رزمندگان دفاع مقدس، دوران هشت س��اله دفاع 

مقدس را یکی از ثروت های فرهنگی ناب و ارزش��مند کش��ور 
دانستند و با تأکید بر اینکه راهیان نور، ابتکاری بسیار بزرگ...

مقام معظم رهبری: 
یکی از مشکالت کشور، واردات بی حساب و 

کتاب در مقابل تولید ناقص داخلی است
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

دولت و چالش جدی در بودجه
درآمدهای نفتی ظرف 3 سال تنها 13 درصد رشد داشت 

براساس اطاعات ارائه شده از سوی دولت، سهم درآمدهای 
نفتی از س��ال 92 تا 95 تنها 13درصد رش��د داشته است. 
این میزان رشد، انتظارات درآمدی دولت را از محل فروش 
نفت برآورده نس��اخت، این درحالی  است که دولت یازدهم 
تاش کرد وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد، اما به دلیل 
افت ش��دید قیمت نفت این وابستگی مجددا افزایش یافت 

و درآمدهای نفتی را با چالش مواجه کرد.  س��یدحم���ید 
حس��ی��نی، کارش��ناس صنعت نفت با بیان اینکه در سال 
جاری ب��ه دلیل باالرفتن بهای نفت،  درآمدهای کش��ور از 
این محل بهبود یافته است،  به »فرصت امروز« می گوید: با 
وج��ود بهبود درآمد از محل ف��روش نفت به دلیل افزایش 
صادرات دولت در س��ال جاری ب��ا 80 هزار میلیارد تومان 

کس��ری بودجه مواجه ش��ده که این موضوع نگران کننده 
بود و بدون ش��ک در سال آینده این وضعیت ادامه خواهد 
داش��ت.  وی با بیان اینکه  سال گذشته درآمدهای کشور 
به دلیل کاهش قیمت افت ش��دیدی داش��ت و وابستگی 

بودجه به نفت افزایش یافت، می افزاید: انتش��ار 
2اوراق از سوی دولت به...

سرمقـاله
ضعف قانونی، 

عملکرد سلیقه ای 

اردیبهشت سال94  در  قانونی 
به تصویب رس��ید مبنی بر رفع 
موان��ع تولید رقابت پذیر که ماده 
12 این قانون ناظر بر بهینه سازی 
مص��رف ان��رژی ب��ود. پی��ش از 
ای��ن نیز ماده 9 ک��ه به بند قاف 
مش��هور و مبتنی بر بهینه سازی 
مصرف انرژی اس��ت برای پایش 
قانون��ی به ش��ورای عالی اقتصاد 
س��پرده شده بود. دس��تورالعمل 
اصاح الگ��وی مصرف و طراحی 
برنامه های آن از سال 89 شروع 
ش��د. اندک��ی قبل ت��ر مصوبات 
هدفمن��دی یارانه ها در دس��تور 
کار دولت نهم و دهم قرار گرفت. 
این قوانین ک��ه ناظر بر ضرورت 

اجرای قوانین مشمول...
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رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار دست اندرکاران راهیان 
ن��ور و جمعی از س��رداران و رزمندگان دف��اع مقدس، دوران 
هشت س��اله دفاع مقدس را یکی از ثروت های فرهنگی ناب و 
ارزشمند کشور دانستند و با تأکید بر اینکه راهیان نور، ابتکاری 
بسیار بزرگ و مهم و یک فناوری نوین برای استفاده از ثروت 
و مع��دن طای دفاع مقدس اس��ت، گفتند: تنها راه مقابله با 
طراحی ه��ای فرهنگی بدخواهان، تولید فرهنگی و اس��تفاده 
از ثروت غنی و سرچش��مه ق��وی دوران دفاع مقدس در همه 

عرصه ها است. 
به گزارش دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای، رهبر انقاب اس��امی با تش��کر از دست اندرکاران 
راهیان نور، با اش��اره به تأکید خداون��د در قرآن کریم مبنی 
ب��ر یادآوری ایام اهلل و روزهای ب��زرگ و تأثیرگذار، دوران دفاع 
مق��دس را از جمله ای��ام اهلل و روزهای تاریخ س��از ملت ایران 
خواندند و افزودند: به هیچ وجه نباید گذاشت که دفاع مقدس 

و درس های آن به فراموشی سپرده شود. 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای، راهی��ان ن��ور را عاملی برای 
جلوگیری از فراموش ش��دن ارزش ها و درس های دوران دفاع 
مقدس خواندند و خاطر نشان کردند: برای پیشرفت و اعتای 
هر کاری باید به طور مس��تمر از آن مراقبت کرد تا آن اقدام از 
مسیر اصلی منحرف نشود و البته پیشرفت و اعتا نیز با گفتن 
و آمار دادن محقق نمی شود بلکه باید محصول و نتیجه کار را 

روی زمین مشاهده کرد. 
ایش��ان با اش��اره به ثروت های طبیعی و انس��انی ملت ها و 
کشورهای مختلف گفتند: ملت و کشور ایران دارای ثروت ها و 
نقاط قوت فراوان طبیعی و انسانی است، اما یکی از مهم ترین 
ثروت ه��ا و ارزش ه��ای فرهنگ��ی، »وجود روحی��ه اعتقاد به 
مجاهدت و انگیزه حرکت در راه دین« در میان اکثریت مردم 

است. 
رهبر انقاب اسامی افزودند: »اعتقاد به ایستادگی در مقابل 
زورگ��و« و همچنی��ن اعتقاد به اینکه »اگر ایس��تادگی کنیم 
بدون تردید بر دشمن غلبه خواهیم کرد«، از دیگر ثروت ها و 
ارزش های فرهنگی ملت ایران است که اگر زنده نگه داشته و 
به میدان آورده شوند، منشأ کارهای بزرگی خواهند بود همانند 
آنچه که در پیروزی انقاب اس��امی و در دوران دفاع مقدس 

اتفاق افتاد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای درخصوص جنگ تحمیلی به یک 
نکته کلیدی و مهم اش��اره کردند و گفتند: علت شروع جنگ 

تحمیلی این بود که دش��من بعثی و حامیانش در ما احساس 
ضعف کردند و اگر از تصرف چند روزه تهران مطمئن نبودند، 

قطعاً جنگ را آغاز نمی کردند. 
ایشان تأکید کردند: این، یک قاعده کلی است که »احساس 
ضعف موجب تش��ویق دشمن به حمله خواهد شد«، بنابراین 
اگر می خواهید دشمن را از تهاجم منصرف کنید، باید از نشان 
دادن احس��اس ضعف بپرهیزیم و نقاط قوت فراوانی را که در 

اختیار داریم، آشکار کنیم. 
رهبر انقاب اس��امی با تأکید ب��ر اینکه این قاعده کلی در 
عرصه های فرهنگی و اقتصادی نیز صادق است، افزودند: اشتباه 
برخ��ی در چالش بزرگ اقتصادی که کش��ور اکنون دچار آن 
است، این بود که در زمینه اقتصادی اظهار ضعف شد و دشمن 

دید که اینجا می توان فشار آورد و فشار را زیاد کردند. 
ایشان بعد از بیان این نکته بار دیگر به موضوع دوران دفاع 
مقدس بازگش��تند و با طرح این سوال که »آیا ایران واقعاً در 
زم��ان آغاز جنگ ضعی��ف بود«، به تبیین ش��رایط آن روزها 
پرداختند و خاطرنشان کردند: ایران در روزهای آغاز جنگ به 
صورت بالفعل ضعیف بود زیرا نیروی نظامی منسجم و منظم 
و تجهیزات کافی وجود نداشت و برخی از تجهیزات هم هنوز 
ناش��ناخته بودند و مهم تر اینکه، ملت ایران تا آن زمان تجربه 

جنگ نداشت. 
رهبر انقاب اسامی گفتند: نتیجه شرایط آن روز، این شد 
که دش��من تا حدود 12 کیلومتری اهواز پیشروی کرد، اما با 
نهیب امام بزرگوار که یک��ی از معجزات دهر و از آیات بزرگ 
الهی بود، نیروهای مس��لمان و انقابی اعم از ارتش، س��پاه و 
بس��یج به میدان آمدند و ضمن استفاده از امکانات موجود، از 
نقاط قوت خود از جمله مدیریت و سازماندهی و ابتکار عمل، 
به خوبی بهره گرفتند و با ایمان و ش��جاعت توانستند صحنه 

جنگ را دگرگون کنند. 
ایش��ان با اش��اره به فاصله زمانی اندِک یک س��ال و نیم از 
ش��هریور س��ال 1359 تا فروردین س��ال 13۶1، خاطرنشان 
کردن��د: نیروه��ای مؤم��ن و انقابی در این مدت توانس��تند 
پیشروی دش��من تا نزدیکی اهواز را به عملیات فتح المبین و 
اس��ارت حدود 12هزار نفر از نیروهای دشمن تبدیل کنند و 

این، یک ثروت بزرگ و ارزشمند برای همه دوران ها است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، بی توجهی به دوران دفاع مقدس 
ی��ا حرکت در جه��ت مخالف آن را، از بین ب��ردن ثروت ملِی 
تاریخ س��از ملت خواندند و تأکید کردند: مسئوالن باید در این 

خصوص مراقب باشند و نگذارند فیلم یا کتاب یا مطالب دیگر 
بر ضد ارزش ها و گنج عظیم دفاع مقدس، تولید شود. 

ایشان با اشاره به اینکه برخی ها دو مقوله را با یکدیگر اشتباه 
می گیرند، گفتند: در اینکه جنگ خش��ن و خسارت بار است، 
شکی نیست اما سوال مهم این است که اگر ملتی مورد تهاجم 
قرار گیرد ولی نیرو و قدرت خود را به میدان نیاورد، چه اتفاقی 

خواهد افتاد؟ 
رهبر انقاب اس��امی افزودند: دوران دفاع مقدس در واقع 
مقوله ای حیاتی و همچون نََفس کشیدن برای ملت ایران بود 

و اگر این نََفس کشیده نمی شد، ملت می ُمرد. 
ایشان با تأکید بر اینکه استفاده از هر ثروت و گنجی نیازمند 
فناوری اس��ت، خاطرنشان کردند: راهیان نور در واقع فناورِی 
اس��تفاده از ثروت عظیم و معدن ط��ای دوران دفاع مقدس 
اس��ت.  حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم استفاده از 
محتوای غنی دفاع مقدس درکتاب های درس��ی و دانشگاه ها 
و همچنین کارهای هنری، گفتند: مسئوالن به  ویژه مسئوالن 

دولتی و دانشگاه ها باید خود را موظف به این کار بدانند. 
ایش��ان الزمه دستیابی به بنیه قوی در اقتصاد و سیاست را 
هم، بنیه قوی فرهنگی دانستند و با تأکید بر اینکه سرچشمه 
قوت فرهنگ��ی کش��ور، دوران دفاع مقدس اس��ت، افزودند: 
فرهنگ نیز همانند اقتصاد است و اگر در عرصه فرهنگی تولید 
نداشته باشیم، نیازمند واردات خواهیم شد و نتیجه واردات هم  

»کمر راست نکردن تولید داخلی« خواهد شد. 
رهبر انقاب اس��امی در همین خصوص به برخی مسائل 
اقتصادی کشور اشاره کردند و گفتند: امروز یکی از مشکات 
کش��ور، واردات فراوان و تا حدی بی حساب و کتاب در مقابل 

تولید ناقص داخلی است. 
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای نتیجه پایین ب��ودن تولیدات 
فرهنگی را، واردات رسمی و قاچاق در بخش فرهنگ خواندند 
و خاطرنشان کردند: اکنون واردات فرهنگی زیاد است و همه 
این موارد در چارچوب طراحی دشمنان برای تغییر دادن نسل 
جوان از نس��لی عاش��ق انقاب و امام و ارزش ها به یک عنصر 

وابسته به فرهنگ غرب و بی خاصیت برای کشور است. 
ایش��ان طراحی های فرهنگ��ی را خطرناک تر از توطئه های 
امنیت��ی و حتی تهدی��د نظامی دانس��تند و افزودند: حرکت 
نظامی دش��من، ملت را مستحکم تر و منسجم تر می کند، اما 
حمله فرهنگی اراده ها را تضعیف می کند و نس��ل جوان را از 

کشور می گیرد. 

مقام معظم رهبری: 

یکی از مشکالت کشور، واردات بی حساب و کتاب در مقابل تولید ناقص داخلی است

آرش نجفی
نایب رئیس کمیسیون 

انرژی اتاق ایران

خروجی برنامه توسعه چهارم و پنجم در حوزه انرژی بررسی می شود 

کاله کج توسعه بر سر برنامه ششم

مدیـران

ت امروز|
بهزاد باشو  | فرص
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رئیس کمیس��یون تلفیق بودجه گفت س��هم بودجه در 
تأمین منابع مالی رشد اقتصادی کشور کمتر از 20 درصد 

است. 
به گزارش صداوس��یما، غامرضا تاجگ��ردون در برنامه 
تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: مجلس در بودجه 9۶ 
ح��دود ۷0 هزار میلیارد تومان ب��رای فعالیت های عمرانی 
پیش بین��ی ک��رده اس��ت در حالی که برای تحقق رش��د 

5 درصد باید بودجه عمرانی چند برابر این مبلغ باشد. 
وی گف��ت: کمب��ود منابع ب��ا فاینانس، انتش��ار اوراق 

مشارکت، اختصاص س��هم تولید از هدفمندی یارانه ها و 
جلوگیری از اختاالت فعالیت های اقتصادی دولت جبران 
می ش��ود. بودجه 9۶ آش��فتگی کمتری دارد و اختاالت 
بودجه ای در آن در مقایس��ه با بودجه های گذش��ته کمتر 

است. 
تاجگردون گفت: براس��اس بودجه 9۶ قیمت ها افزایش 
نمی یابد، به اقش��ار ضعیف جامعه توجه شده، این بودجه 
برخی سیاس��ت های برنامه شش��م را تأمین کرده اس��ت 
و حق��وق بازنشس��تگان را همسان س��ازی می کند؛ برای 

جلوگیری از اختال در اقتصاد کش��ور سیاست های مالی 
نباید در سیاس��ت های پولی و ارزی تأثیر بگذارد، بنابراین 
مجلس ش��ورای اس��امی تاش کرده اس��ت در تصویب 

بودجه این موضوع رعایت شود. 
وی تصریح کرد: تاش ش��ده اس��ت اوراق��ی که دولت 
منتش��ر می کند، بازار پول و ارز را خ��راب نکند و بر نرخ 
سود تسهیات بانکی تأثیر نگذارد و این نرخ کاهش یابد. 
در بودجه سال آینده رش��د اقتصادی 5 درصد پیش بینی 
ش��ده است، البته نفت و گاز و بخش کشاورزی رشد خود 

را کرده ان��د و برای تحقق رش��د اقتصادی 5 درصد، بخش 
مسکن و صنعت باید رونق بگیرد. 

تاجگ��ردون گفت: کاهش نرخ تورم بیش از این موجب 
بروز مش��کات در اقتصاد می ش��ود و اگر یک یا 2درصد 
ای��ن نرخ افزایش یابد و موجب رونق بخش صنعت ش��ود 
مش��کلی نیس��ت، اگر تورم را تحمیلی و تکلیفی کاهش 

دهیم به اقتصاد ضربه وارد می شود. 
رئی��س کمیس��یون تلفیق بودجه گفت: ب��رای افزایش 
مس��تمری افراد تحت پوش��ش کمیته امداد امام خمینی 

و س��ازمان بهزیس��تی به 4هزار میلیارد تومان منابع نیاز 
است و مجلس شورای اسامی دولت را مکلف کرده است 
در س��ال آینده 4هزار میلیارد توم��ان از یارانه ثروتمندان 
جامعه را به سمت مستمری بگیران کمیته امداد و سازمان 
بهزیستی سوق دهد.  تاجگردون افزود: درآمد مالیاتی در 
بودجه بر درآمد نفتی پیشی گرفته و در بودجه پیش بینی 
شده است که درآمد مالیاتی کشور 20 درصد افزایش یابد. 
وی گف��ت: باید جلوی ف��رار مالیاتی گرفته ش��ود زیرا 

اکنون ۶0 درصد فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. 

رئیس کمیسیون تلفیق خبر داد 

سهم بودجه در رشد اقتصادی؛ کمتر از 20 درصد

نش��انی ب��ه  عدال��ت  س��هام   س��امانه 
 www. samanese. ir از امروز سه شنبه برای مشمولین 

و دریافت صورتحساب مربوطه راه اندازی خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، 
به منظور کس��ب اطاع توس��ط عموم م��ردم عزیز 
کشور از مشمول بودن یا نبودن خود در طرح سهام 
عدالت و دریافت صورت وضعیت سهام عدالت توسط 
مشمولین طرح، سامانه اطاع رسانی سهام عدالت به 
نش��انی فوق راه اندازی شده اس��ت. این سامانه تنها 
پایگاه رس��می اطاع رسانی س��هام عدالت در کشور 
اس��ت و خدم��ات آن نظیر ارائه ص��ورت وضعیت و 
صدور قبض پرداخت برای مش��مولین برقرار شده و 
تا پایان شهریور ماه سال 139۶ ادامه خواهد داشت. 
همچنین اطاعیه ها، اخبار و پاس��خ سواالت متداول 
در مورد س��هام عدال��ت از طریق این نش��انی قابل 

دریافت است. 
سامانه س��هام عدالت با بانک اس��امی و اطاعات 
مش��موالن س��هام عدالت مرتبط بوده و خدمات آن 

به شرح زیر است:
-اعام مش��مول بودن یا نبودن ه��ر فرد در طرح 

سهام عدالت 
- اعام وضعیت متوفی بودن مشمول 

- صدور صورت وضعیت تسویه اقساط مشمول
- صدور قبض پرداخت مانده ارزش تس��ویه نشده 

سهام عدالت. 
اس��تفاده از سامانه س��هام عدالت مشروط به ورود 
ش��ماره ملی )کدمل��ی( و برخی مش��خصات هویت 
شخصی در سامانه است و ضرورت دارد این اطاعات 
توسط شخص مش��مول یا ولی، قیم یا وکیل قانونی 
وی با دقت وارد سامانه شود. همچنین، درج شماره 
تلفن همراه معتبر در سامانه جهت برقراری تماس یا 
اطاع رسانی احتمالی توسط سازمان خصوصی سازی 

الزامی است. 
کلی��ه مش��مولین ک��ه در دوره 10 س��اله اجرای 
طرح س��هام عدال��ت از ابتدای س��ال1385 تا پایان 
سال1394 ثبت نام شده قطعی در تعاونی های سهام 
عدالت شهرس��تان ها بوده اند، می توانند با مراجعه به 
این س��امانه، ضمن کس��ب اطاع از مشمول بودن، 
صورت وضعیت تس��ویه اقساط خود را مشاهده یا از 

آن نسخه چاپی تهیه کنند. 

افرادی که طی سال های 1385 تا 1394 در طرح 
س��هام عدالت ثبت ن��ام اولیه کرده ان��د، ولی فرآیند 
ثبت ن��ام خود را پس از دریاف��ت دعوت نامه، تکمیل 
فرم اطاعات و مراجعه به ش��رکت های تعاونی سهام 
عدالت شهرس��تان ها در س��ال های مزب��ور، تکمیل 
نک��رده و ثبت نام نهایی نش��ده اند، مش��مول س��هام 

عدالت نمی شوند. 
مشخصات هویتی کلیه مشمولین سهام عدالت تا 
دی ماه س��ال 1395 از طریق پایگاه س��ازمان ثبت 
اح��وال کش��ور اخذ و به روز رس��انی ش��ده و آخرین 
مش��خصات هویت��ی مزبور م��اک عم��ل در اعام 
وضعیت مش��مولین و ارائه صورت وضعیت تس��ویه 

اقساط است. 
در خصوص مش��مولین س��هام عدال��ت که طبق 
اطاعات اخذ ش��ده ت��ا دی ماه 1395 از س��ازمان 
ثبت احوال کشور، جزو فوت شدگان تعیین شده اند، 
متعاقبا از طریق س��امانه س��هام عدال��ت به همین 

نشانی اطاع رسانی خواهد شد. 
مشمولین سهام عدالت می توانند تا پایان شهریور ماه 
139۶، پس از مشاهده صورت وضعیت تسویه اقساط 
خود درخصوص باقی مانده ارزش سهام تخصیصی که 
به طور کامل از طریق س��ود ش��رکت های سرمایه پذیر 
تس��ویه نش��ده اس��ت، به مبلغی دلخواه که بابت آن 
تمای��ل به پرداخت داش��ته و این مبلغ را در س��امانه 
تعیین می کنند )حداقل مبلغ انتخابی 000ر100 ریال 
و حداکثر معادل مبلغی که در ردیف ۶ صورتحس��اب 
مش��مول تحت عن��وان باقی مانده ارزش اولیه س��هام 
تخصیصی درج شده است(، یک قبض پرداخت دارای 
شناسه واریز و معادل مبلغ انتخاب شده خود از سامانه 
دریافت کنند. ش��ایان ذکر اس��ت مش��موالنی که در 
صورتحس��اب خود از تخفیف برخوردارند، فاقد قبض 
پرداخت هستند و اکیدا نباید هیچ وجهی به هر حساب 

دیگری واریز کنند. 
با توجه به شروع ارائه خدمات سامانه سهام عدالت 
از هفدهم اسفندماه جاری )امروز( و به منظور ایجاد 
ش��رایط مطلوب جهت استفاده از سامانه در روزهای 
ابتدایی فعالیت آن، رقم س��مت راس��ت شماره ملی 
)کد مل��ی( به عنوان ع��دد مجاز جه��ت مراجعه به 
س��امانه ط��ی دوره 10روزه اول فعالی��ت آن تعیین 

شده است. 

سامانه دریافت صورتحساب سهام عدالت امروز راه اندازی می شود

انا|
 ش

ی  |
دقل

حم
ی م

جتب
م



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irنفت،  نیرو، پتروشیمی 2

براس��اس اطالع��ات ارائ��ه 
ش��ده از س��وی دولت، سهم 
درآمدهای نفتی از س��ال 92 
ت��ا 95 تنها 13درصد رش��د 
داشته است. این میزان رشد، 
انتظ��ارات درآم��دی دولت را 
از محل ف��روش نفت برآورده 
نس��اخت، این درحالی  اس��ت 
که دول��ت یازدهم تالش کرد 
ب��ه نفت  بودج��ه  وابس��تگی 
کاه��ش یاب��د، اما ب��ه دلیل 
افت ش��دید قیم��ت نفت این 
وابستگی مجددا افزایش یافت 
و درآمدهای نفتی را با چالش 

مواجه کرد. 
حسی��نی،  س��یدحم���ید 
کارش��ناس صنع��ت نف��ت با 
بی��ان اینکه در س��ال جاری 
به دلی��ل باالرفتن بهای نفت، 
ای��ن  از  کش��ور   درآمده��ای 
مح��ل بهبود یافته اس��ت،  به 
»فرصت ام��روز« می گوی��د: با 
وج��ود بهبود درآم��د از محل 
فروش نفت ب��ه دلیل افزایش 
صادرات دولت در سال جاری 
ب��ا 80 ه��زار میلی��ارد تومان 
کسری بودجه مواجه شده که 
این موضوع نگران کننده بود و 
بدون شک در سال آینده این 
وضعیت ادامه خواهد داشت. 

وی با بیان اینکه در س��ال 
گذش��ته درآمده��ای کش��ور 
ب��ه دلیل کاه��ش قیمت افت 
وابس��تگی  و  یافت  ش��دیدی 
افزایش یافت،  بودجه به نفت 
می گوید: انتشار اوراق از سوی 
دولت به دلی��ل کمبود منابع 
درآمدی است که از محل های 
مخال��ف از جمله فروش نفت 

خام میس��ر نش��ده، به همین 
دلی��ل دولت در به س��رانجام 
رس��یدن فعالیت های عمرانی 
با چالش مواجه ش��ده اس��ت 
و از آنجا که نمی تواند س��قف 
درآم��دی خ��ود را از مح��ل 
افزایش مالیات به بیش از این 
رقم برساند بنابراین وابستگی 
بودجه به نفت افزایش می یابد 
همان گونه که در بودجه سال 
96 این میزان به جای کاهش 

افزایش یافته است. 
ب��ر این اس��اس وابس��تگی 
بودجه در س��ال جاری که به 
مرز حدود 25درصد رس��یده 
بود به دلیل مشکالت مالی از 
جمله افت قیمت نفت مجددا 
در س��ال آینده ب��ه 35درصد 
افزایش خواهد یافت تا دولت 
در تأمین هزینه ها با مش��کل 

مواجه نشود. 

باور است  این  حس��ینی بر 
ک��ه دولت ب��ا وج��ود تمامی 
مش��کالت مال��ی ب��ه دلی��ل 
کاه��ش درآمده��ای نفتی در 
چند سال گذشته تالش کرده 
خصوصی س��ازی  اولیه  قواعد 
را رعای��ت کن��د و به س��مت 
خصولتی گرایش نیابد اما این 
موجب ش��ده دولت با کسری 
بودجه و چالش مواجه شود. 

برآورده��ا نش��ان می ده��د 
که دولت، بودجه س��ال آینده 
را ب��ا نف��ت 50 دالری و دالر 
3300 تومان��ی دی��ده اس��ت 
و ت��الش ش��ده ت��ا 71درصد 
بودج��ه از مح��ل درآمدهای 
مالیاتی به می��زان 112 هزار 
و 732 میلی��ارد تومان تأمین 
ش��ود. برآوردها بر این اس��ت 
که وابستگی منابع بودجه در 
سال آینده به درآمدهای نفتی 

همچنان وجود دارد. 
بودجه  براس��اس  همچنین 
س��ال آین��ده می ت��وان گفت 
بال��غ ب��ر 110 ه��زار میلیارد 
تومان درآمد نفتی پیش بینی 
ش��ده که این منابع در س��ال 
جاری برای نفت خام 72هزار 
میلی��ارد توم��ان و منابع نفت 
 74 نفت��ی  فرآورده ه��ای  و 
ه��زار میلیارد توم��ان در نظر 
گرفته ش��د. درآم��د نفتی در 
سال آینده نس��بت به بودجه 
س��ال جاری از رشدی معادل 

48درصد برخوردار است. 
اما در این باره رضا پدیدار، 
کارش��ناس صنع��ت نف��ت و 
عضو ات��اق بازرگان��ی با بیان 
اینکه وابس��تگی بودجه کشور 
به نفت همچن��ان وجود دارد 
 و رقم آن 36درصد اس��ت، به 
»فرصت امروز« می گوید: این 

میزان، عدد قابل توجهی است 
و نمی توان آن را نادیده گرفت. 
ب��دون ش��ک این وابس��تگی 
ب��ا می��زان رش��د آن در رقم 
تأثیرگذار  کش��ور  درآمدهای 
خواهد بود. از سویی مجلس، 
دول��ت را مکلف کرده اس��ت 
ت��ا 30درص��د از درآمده��ای 
مکتس��به نف��ت را به صندوق 
توس��عه ملی واری��ز کند. در 
حقیقت بودج��ه این صندوق 
از نفت تأمین می شود در این 
باقی مانده  درآمدهای  شرایط، 
از منابع حاصل از فروش نفت 
برای ص��رف هزینه ها کاهش 

می یابد. 
وی با بیان اینکه درآمدهای 
مح��ل  از  دول��ت  اقتص��ادی 
س��ایر  و  مالی��ات  افزای��ش 
نشان دهنده ضریب  فعالیت ها 
نف��ت اس��ت،  پایی��ن  رش��د 
می افزاید : نفت نی��ز به اندازه 
خ��ود رش��د تولی��د و درآمد 
داش��ته اس��ت و ب��ا توجه به 
اینکه به��ای فروش نفت خام 
در سال جاری نسبت به سال 
یافت��ه، درآمدهای  94 بهبود 
کش��ور از این محل نیز بهبود 

خواهد یافت. 
از دی��د این مقام مس��ئول، 
کش��ور  اقتص��ادی  رش��د 
6.5درص��د اعالم ش��ده که از 
این میزان س��هم نفت حدود 
3درصد اس��ت، از ای��ن رو با 
توجه به تأثیرگذار بودن منابع 
نفتی حت��ی اگ��ر درآمدهای 
حاصل از فروش نفت از س��ال 
92 تا 95 تنها 13درصد باشد 

این درآمد قابل دفاع است. 

درآمدهای نفتی ظرف 3 سال تنها 13 درصد رشد داشت 

دولت و چالش جدی در بودجه

 وزی��ر نفت گفت: برندس��ازی 
عرضه سوخت  جایگاه های  برای 
موجود اجباری نیس��ت اما کامال 
ب��ه نف��ع جایگاه��داران اس��ت 
که تح��ت نظارت یک ش��رکت 

نشان دار فعالیت کنند. 
ب��ه گزارش ش��انا، بیژن زنگنه 
در  گذش��ته  روز  نف��ت،  وزی��ر 
توزی��ع  مدیری��ت  گردهمای��ی 
س��وخت و تبیین سیاس��ت های 
راهبردی با تشریح ابعاد مختلف 
ط��رح برندین��گ تاکی��د ک��رد: 
مالکی��ت جایگاه هی��چ ارتباطی 
ب��ه ش��رکت برن��د ن��دارد بلکه 
این گونه  اس��ت که ه��ر جایگاه 
مال��ک خصوص��ی دارد اما تحت 
مدیری��ت، هماهنگ��ی و نظارت 

یک شرکت فعالیت می کند. 
وی با بیان اینکه دستورالعمل 
واح��د مق��ررات ایمن��ی ب��رای 
جایگاه های عرضه سوخت کشور 
طراحی ش��ده اس��ت ک��ه ظرف 
مدت یک م��اه به تایی��د دولت 
خواهد رس��ید، افزود: طبق این 
مق��ررات هم��ه جایگاه ه��ا باید 
بهداشت  ایمنی،  واحد  مس��ئول 
)اچ اس ای(  زیس��ت  محی��ط  و 
مسئول کیفی و آزمایشگاه طرف 

قرارداد داشته باشند. 
وزی��ر نفت اظهار ک��رد: با این 
وص��ف آیا بهتر نیس��ت به جای 
اینک��ه ه��ر جای��گاه به ص��ورت 
کامیون��داران،  ب��ا  انف��رادی 
آزمایش��گاه و. . . قرارداد ببندد، 

چن��د جای��گاه به ص��ورت یکجا 
با یک ش��رکت برند ب��ه منظور 
اج��رای فعالیت ه��ای اینچنینی 

طرف باشند؟ 
اینک��ه هیچ  با بی��ان  زنگن��ه 
کشوری نیس��ت که دولت آن با 
چند ه��زار جایگاه��دار حقیقی 
طرف باشد، گفت: اگر برندسازی 
اجرا ش��ود ما به جای چند هزار 
جای��گاه ب��ا 50 یا 70 ش��رکت 
برن��د ط��رف خواهیم ب��ود؛ این 
در حالی  اس��ت که شرکت های 
صاح��ب صالحیت نیز با یکدیگر 
رقاب��ت خواهند ک��رد و خدمات 
مناس��ب تری ارائ��ه خواهند داد.  
وی با تاکید بر اینکه برندس��ازی 
موج��ود  جایگاه ه��ای  ب��رای 
اجباری نیس��ت، ی��ادآوری کرد: 
از هم اکنون مجوز احداث جایگاه 
سوخت به اشخاص حقیقی داده 

نمی ش��ود و مجوزها به اشخاص 
حقوقی اعطا خواهد شد. 

وزیر نفت همچنین بر جلوگیری 
از انحص��ار در جریان برندس��ازی 
تاکید کرد و افزود: برای جلوگیری 
و مقابل��ه ب��ا ایج��اد انحص��ار هر 
ش��رکت صاحب صالحیت )برند( 
نبای��د از یک تعدادی کمتر و یک 
تعدادی بیشتر نازل داشته باشد.  
به گفته زنگنه، ش��رکت های برند 
در نظام توزیع س��وخت خارجی 
نیس��تند و تعدادی ک��ه در حال 
حاضر به تایید شرکت ملی پخش 
رسیده اند، شرکت های 100 درصد 
ایرانی هستند.  وی ضمن تشکر از 
خدمات همکاران در شرکت ملی 
پخش فرآورده ه��ای نفتی گفت: 
اطالع رس��انی  سیس��تم  بهترین 
توزی��ع و مصرف ف��رآورده در این 
ش��رکت وج��ود دارد.  وزیر نفت 

آم��ار مصرف  اف��زود: دقیق ترین 
از انباره��ا ت��ا جایگاه ها از س��وی 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ای��ران ارائه می ش��ود و این 
ش��رکت در زمینه این سیس��تم 
پیش��رفت بس��یار خوبی داش��ته 
اس��ت.  زنگنه همچنی��ن گفت: 
هم اکنون س��اختار این ش��رکت 
متناس��ب با مسئولیت های جدید 
خود باید بازنگری شود و همکاران 
این ش��رکت باید جای��گاه خود را 
درک کنن��د.  وی افزود: به دلیل 
کاهش مصرف بحث فرآورده هایی 
نظی��ر ال. پی. جی، نفت س��فید 
و گازویی��ل، از هم اکن��ون به بعد 
ش��رکت ملی پخش نیروی یدی 
کمت��ر و قدرت فکری بیش��تری 

می طلبد. 
وزیر نفت تصریح کرد: از اواخر 
سال 96 مصرف سوخت حرارتی 

نظی��ر ال. پی. ج��ی و گازوییل 
نخواهیم داش��ت و این در حالی  
اس��ت که مصرف نفت سفید در 

کشور هم تمام شده است. 
به گفت��ه زنگن��ه، در حالی که 
90 درصد خانوارهای کشور از گاز 
طبیعی استفاده می کنند، مصارف 
ف��رآورده نفتی در کش��ور بس��یار 
کاه��ش خواهد یاف��ت همچنین 
مص��رف نفت ک��وره نی��ز روز به 
روز کاهش می یابد، بنابراین س��ه 
ف��رآورده بنزی��ن، نف��ت گاز برای 
حمل و نقل و بخش کش��اورزی و 
س��وخت هواپیما در دس��تور کار 
ش��رکت ملی پخش باقی خواهد 
ماند که بر این اس��اس بهتر است 
س��اختار ش��رکت مل��ی پخ��ش 
بازنگری ش��ود اما ای��ن به معنای 
نگران��ی همکاران بابت از دس��ت 
رفتن شغل نخواهد بود بلکه ما باید 
به فکر ایجاد ش��غل در زمینه های 
جدی��د باش��یم.  وی همچنین بر 
اجرای برخی طرح ها در ش��رکت 
ملی پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی 
تاکید کرد و افزود: طرح پیمایش 
بس��یار مفید بود که باید تکمیل 

شود. 
وزیر نف��ت بر ایجاد جایگاه های 
تک تلمبه ها در شهرهای کشور نیز 
تاکید ک��رد و گفت: معتقدم برای 
ارائ��ه نف��ت گاز )گازوییل( حتی 
برای چاه های کشاورزی نیز باید از 
سامانه سوخت و کارت هوشمند 

سوخت استفاده شود. 

تشریح سیاست های راهبردی مدیریت توزیع سوخت

وزیر نفت: جایگاهداران از اجرای طرح برندینگ منتفع می شوند

سوخـت

قیر

نفت 

قراردادهای نفتی

پتروشیمی

رئیس کمیسیون قیر اعالم کرد 
لزوم حمایت وزارت خارجه از 

صادرات قیر
رئی��س کمیس��یون قی��ر انجم��ن صادرکنندگان 
فرآورده ه��ای نفت��ی گف��ت: کیفیت قیر کش��ور در 
کل مناسب اس��ت اما برخی جار و جنجال هایی که 
خودم��ان ب��ه راه می اندازیم در دنی��ا علیه خودمان 

استفاده می شود. 
حس��ن تاجیک، رئیس کمیس��یون قی��ر انجمن 
صادرکنن��دگان فرآورده های نفت��ی در گفت وگو با 
ایلن��ا، درباره صادرات قیر اظهار داش��ت: با توجه به 
شرایط پاالیشگاه ها 7 میلیون تن از وی بی  می تواند 
تبدی��ل به قیر ش��ود. مصرف قیر در داخل کش��ور 
ب��رای ایزوگام و مصرف قی��ر در خیابان ها و جاده ها 
به 3.5 میلیون تن هم نمی رس��د و بقیه قیر تولیدی 

را می توانیم صادر کنیم. 
وی اف��زود: هر 200 تن قیر می تواند یک کیلومتر 
ج��اده ب��ا عرض ح��دود 12 مت��ر و ضخام��ت 8.5 
سانتی متر را آسفالت کند. در کل اگر ما 3.5 میلیون 
تن مصرف داخلی داش��ته باشیم، 3.5 میلیون تن را 

نیز می توانیم صادر کنیم. 
تاجی��ک تصریح ک��رد: اگر 3.5 میلی��ون تن قیر 
ب��ا قیمت ه��ر ت��ن 250 دالر صادر ش��ود بیش از 
ی��ک میلیارد دالر برای کش��ور درآمد زایی ش��ده و 
اش��تغال زایی صورت می گیرد، اما می بینیم که فقط 
4 میلی��ون تن برای مص��رف وزارت راه و آموزش و 
پرورش اختص��اص داده می ش��ود در حالی که رقم 
مصرف در کش��ور بس��یار پایین تر اس��ت. به طوری 
که اگر 2 میلیون تن قیر صرف جاده س��ازی ش��ود، 
10 هزار کیلومتر باید جاده س��ازی داشته باشیم که 

این گونه نیست. 
وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر به 60 کشور 
جه��ان قیر ص��ادر می کنیم، گفت: بیش��تر صادرات 
ما ب��ه چین، هند، آس��یای دور و آفریقای ش��رقی، 
کش��ورهایCIS از جمله گرجس��تان، قزاقس��تان، 
تاجیکستان، ارمنس��تان و ترکمنستان است و فقط 
به اروپ��ا به دلیل معذوریت های زیس��ت محیطی و 

پرهزینه بودن حمل با کشتی، صادرات نداریم. 
رئی��س کمیس��یون قی��ر انجم��ن صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی با اش��اره به لزوم حمایت از سوی 
وزارت خارج��ه ب��رای صادرات قیر، گف��ت: کیفیت 
قیر کش��ور ما در کل مناسب اس��ت، اما برخی جار 
و جنجال هایی که خودمان به راه می اندازیم، در دنیا 

علیه خودمان استفاده می شود. 
 

تفاهمنامه جدید با »تات نفت« امضا شد
افزایش سهم روسیه در توسعه 

میدان های نفتی ایران
روس��یه که دارای بیش��ترین تفاهمنام��ه با ایران 
برای مطالعه میدان های نفت و گاز کشورمان است، 
تفاهمنام��ه جدیدی را برای توس��عه می��دان نفتی 
ش��ادگان امضا ک��رد.  به گزارش ایرن��ا، جدید ترین 
تفاهمنامه همکاری نفتی ایران با شرکت های روسی 
متعلق به تفاهمنامه ش��رکت »تات نفت« روسیه با 
شرکت مناطق نفتخیز جنوب ایران به شمار می رود 
که برای توسعه میدان شادگان در استان خوزستان 

امضا شده است. 
پیش از این، ش��رکت های روس��ی ب��رای مطالعه 
میدان ه��ای آبتیمور، منصوری، آب��ان، پایدار غرب، 
دهلران، چنگوله و چشمه خوش با ایران تفاهمنامه 

امضا کرده بودند. 
تاکن��ون »گازپروم نف��ت« روس��یه ب��رای مطالعه 
میدان ه��ای چنگول��ه و چش��مه خ��وش، ش��رکت 
»لوک اوی��ل« ب��رای مطالعه میدان ه��ای آبتیمور و 
منصوری، ش��رکت »زاروبژنفت« ب��رای میدان های 
آبان و پایدار غرب و شرکت» تات نفت« برای توسعه 
میدان دهلران با ش��رکت ملی نفت ایران یادداشت 

 تفاهم امضا کرده اند. 
بر این اساس، شرکت مناطق نفتخیز جنوب و تات 
نفت روسیه تفاهمنامه همکاری در استان خوزستان 

را امضا کردند. 
پایگاه اطالع رسانی ش��رکت ملی نفت ایران اعالم 
کرده اس��ت ک��ه تفاهمنامه همکاری بین ش��رکت 
مناطق نفتخیز جنوب و ش��رکت تات نفت روس��یه، 
با حضور نمایندگان دو طرف عصر روز یکش��نبه در 

تهران به امضا رسید. 
براس��اس این تفاهم، ش��رکت تات نفت شش ماه 
فرص��ت دارد پ��س از امضای ق��رارداد، طرح جامعه 
توسعه )MDP(توسعه مخازن آسماری و بنگستان 

میدان شادگان را ارائه کند. 
حمید دریس، مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب در این جلس��ه گف��ت: این هفتمین 
تفاهمنامه )MOU( اس��ت که شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب برای توس��عه چهار می��دان به امضا 

رسانده است. 
وی به ویژگی های مدل جدید قراردادهایی که مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد، اشاره کرد و افزود: این مدل از 
سوی شرکت ملی نفت ایران به تایید رسیده و به این 
شرکت ابالغ شده است و می توان آن را به نام یک مدل 

قراردادی جدید در سایر شرکت ها نیز به کار گرفت. 
مدی��ر امور فنی ش��رکت مل��ی مناط��ق نفتخیز 
جن��وب با بیان اینکه ش��رکت های بس��یاری منتظر 
امضای تفاهمنامه با ش��رکت مل��ی مناطق نفتخیز 
جنوب هس��تند، گفت: در هفته های آتی حداقل دو 

تفاهمنامه دیگر به امضا می رسد. 
وی ب��ا بیان اینکه تفاهمنامه پیش رو با خواس��ت 
طرف روس��ی به امضا می رس��د، گفت: شرکت تات 
نفت از شرکت های شناخته شده است که همکاری 
با آن می تواند دس��تاوردهایی را ب��رای دو طرف به 

همراه داشته باشد. 
نماینده شرکت روس نیز در این جلسه ضمن ابراز 
خرس��ندی از امضای این تفاهمنامه اظهار امیدواری 
کرد که همکاری ش��رکت تات نفت و ش��رکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب با این تفاهمنامه تقویت شود. 

از سوی معاون وزیر نفت
جزییات پیوست فناوری الگوی 

جدید قراردادهای نفتی تشریح شد
معاون مهندس��ی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، 
جزییات پیوس��ت فناوری الگوی جدید قراردادهای 
نفتی را تش��ریح کرد و برنامه ریزی برای بهره مندی 
حداکث��ری از ظرفیت ه��ای ایرانی را مح��ور اصلی 

پیوست فناوری اعالم کرد. 
ب��ه گزارش ایلن��ا، حبیب اهلل بیط��رف عنوان کرد: 
توانمندسازی ش��رکت های صاحب صالحیت ایرانی 
ب��رای فعالی��ت در زمینه اکتش��اف و تولید، تقویت 
توان دانش��گاه های میدان محور، استفاده حداکثری 
از ظرفیت های پیمان��کاران ایرانی، خرید حداکثری 
اق��الم و تجهیزات مورد نیاز از تولیدکنندگان ایرانی 
و توانمندس��ازی کارفرماها با استفاده از ظرفیت ها و 
مهارت های مدیریتی، پن��ج محور اصلی مورد توجه 
در پیوس��ت فناوری الگوی جدید قراردادهای نفتی 

است. 
وی امضای قراردادهای توسعه فناورانه مخازن در 
باالدس��ت با دانش��گاه ها را اقدامی نو خواند و افزود: 
طبیعی اس��ت هر کار جدیدی با سختی های زیادی 
روبه رو است، اما با عزم و اراده دانشگاه ها و همراهی 
شرکت های کارفرما در نفت امیدواریم روند مناسب 

کنونی پیشرفت این قراردادها تداوم یابد. 
معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت 
با تاکید بر توسعه زیرساخت های فناوری در کشور، 
از دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی کش��ور خواس��ت 
به طور جدی، مشارکت در توسعه فناوری را به عنوان 

یکی از رسالت های اصلی خود قلمداد کنند. 
وی به سال های دهه 70 گریزی زد و گفت: در آن 
س��ال ها، صنعت نفت و گاز ایران در باالدست به طور 
عمده متکی به ظرفیت های خارجی حرکت می کرد 
اما با جهت گیری های مناس��ب دول��ت در آن زمان 
برای حضور، مش��ارکت و توانمندسازی شرکت های 
ایرانی ظرفیت س��ازی ش��د ک��ه در نتیج��ه چنین 
اقدام هایی، ش��رکتی مثل پتروپارس شکل گرفت و 
ساختار مدیریت کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس 
تقویت شد؛ همچنین سازمان منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس ایجاد شد. 
بیط��رف افزود: اگرچه در دهه 80، وقفه ای در این 
روند روبه رش��د ایجاد ش��د، ام��ا از آنجا که حرکت 
خوب��ی آغاز ش��ده بود، ای��ن حرکت ادام��ه یافت و 
امروز ش��اهد ش��کل گیری  های مهندسی و پژوهشی 
و فناوران��ه مطلوبی در س��طح صنعت نفت و جامعه 

علمی کشور هستیم. 
وی ق��رارداد هم��کاری ب��ا دانش��گاه ها و مراک��ز 
تحقیقاتی کش��ور برای توسعه فناورانه مخازن نفتی 
در باالدس��ت را به عنوان یکی از ظرفیت س��ازی های 
ایجاد شده در وزارت نفت دولت یازدهم مورد اشاره 
قرار داد و گفت: هم��ه باید تالش کنیم این حرکت 

جدید و وظیفه ملی به سرانجام برسد. 
بیط��رف یادآور ش��د: صنع��ت نف��ت دانش بنیان 
می توان��د به عن��وان موت��ور محرکه اقتصاد کش��ور 
ایف��ای نقش کن��د و باید در این مقط��ع تاریخی از 
 فرصت های موجود ب��رای ایجاد چنین صنعت نفتی 

استفاده کنیم. 
 

شاهدایی در آیین افتتاح واحد مکانیسم هوای 
پاک پتروشیمی شیراز: 

تفاهمنامه ای در قالب 20 طرح 
زیست محیطی امضا می شود

مع��اون وزیر نف��ت در امور پتروش��یمی گفت: به 
دلیل همراستا بودن فعالیت های صنعت پتروشیمی 
با اهداف زیس��ت محیطی، تفاهمنامه ای ش��امل20 

پروژه در هفته آینده امضا می شود. 
به گ��زارش نیپن��ا، مرضیه ش��اهدایی مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آیین افتتاح واحد 
مکانیسم هوای پاک پتروش��یمی شیراز، اظهارکرد: 
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی وظایف خود را در 
قبال تامین اهداف محیط زیس��تی قبول کرده است 
و کل صنعت نیز به تعهد های محیط زیستی متعهد 
هس��تند و باید گف��ت که تاکنون اقدام های بس��یار 
خوبی به منظور کاهش آالیندگی انجام ش��ده است.  
وی افزود: واحدهای جدید پتروشیمی با استفاده از 
فناوری های نوین و مطابق با قوانین زیست محیطی 
اح��داث می ش��وند و مش��کل آالیندگ��ی متعلق به 
واحدهای قدیمی و فرس��وده اس��ت که پسماندهای 
صنعت��ی تولید می کنند و نیازمن��د اصالح و کنترل 

شرایط محیط زیستی هستند. 
معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی تصریح کرد: 
بر همین اساس ش��رکت های صنعت پتروشیمی در 
جهت کاهش آلودگی قدم برداشته اند به عنوان مثال 
بسته شدن واحد کلرآلکالی بندر امام یا احداث واحد 
CDRپتروشیمی کرمانش��اه از بارزترین نمونه های 
تالش برای صیانت از محیط زیست است.  شاهدایی 
اف��زود: واحدهای مختلف پتروش��یمی همواره برای 
کاهش آلودگی های ناش��ی از فرآین��د فعالیت هایی 

انجام داده اند. 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه 
فعالیت ه��ای زیس��ت محیطی ش��رکت های صنعت 
پتروش��یمی را در راستای سه محور طبقه بندی کرد 
و گفت: نخس��تین محور کاهش مصرف انرژی است 
ک��ه از طریق ممیزی انرژی و اص��الح فرآیند اتفاق 
می افتد. دومین محور کاه��ش گازهای گلخانه ای و 
تولید بیشتر و استفاده از تولیدات به  منظور خوراک 
اس��ت و س��ومین محورکاهش گازه��ای گلخانه ای 
جهت حفظ محیط زیس��ت و اص��الح فرآیند تولید 
اس��ت که پروژه مکانیس��م هوای پاک پتروش��یمی 
شیراز در این دسته قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: به 
دلیل همراستا بودن فعالیت های صنعت پتروشیمی با 
اهداف زیست محیطی تفاهمنامه ای شامل20 پروژه به 
منظور کاهش آالیندگی در محیط زیست تنظیم شده 

است که هفته آینده امضا خواهد شد.  

سه شنبه
17 اسفند 1395

شماره 741

مع��اون وزیر نف��ت در امور 
پاالی��ش و پخ��ش اعالم کرد 
ب��ه زودی روزان��ه ح��دود 16 
میلیون لیتر ب��ه تولید بنزین 

کشور افزوده خواهد شد. 
ب��ه گ��زارش ش��انا، عباس 
گردهمای��ی  در  کاظم��ی 
مدیری��ت توزی��ع س��وخت و 
راهبردی  سیاست های  تبیین 
گفت: با راه اندازی فاز نخست 
واحد بنزین س��ازی پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس و همچنین 
افزای��ش  طرح ه��ای  پای��ان 
کمیت و کیفیت تولید بنزین 
و  بندرعباس  پاالیش��گاه های 
الوان، روزانه 16 میلیون لیتر 

به تولید بنزین کش��ور افزوده 
می شود. 

وی ب��ا بیان اینک��ه از بهار 
س��ال 96 تولی��د بنزی��ن در 
پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس 
آغاز و تا پایان این فصل تولید 
آن تثبیت خواهد شد، گفت: 
از زمستان سال آینده نیز فاز 
دوم بنزین س��ازی پاالیش��گاه 
س��تاره خلیج فارس راه اندازی 

خواهد شد. 
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی 
پاالیش و پخش فرآورده های 
نفت��ی ای��ران اظهار ک��رد: تا 
پای��ان س��ال 1396، بیش از 
80 درصد تولید بنزین کشور 

با استاندارد یورو4 خواهد بود. 
کاظمی با تأکید بر ضرورت 
آمادگی شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نف��ت در انتقال این 
مقدار بنزین یورو 4 یادآوری 
انتقال  ک��رد: خط��وط لول��ه 
باید  فرآورده های نفتی کشور 
تقویت ش��ود ت��ا بتوانیم همه 
ش��هرهای با جمعی��ت باالی 
100 هزار نفر را تحت پوشش 

بنزین یورو 4 درآوریم. 
وی ب��ا بیان اینکه ش��رکت 
فرآورده ه��ای  پخ��ش  مل��ی 
اس��ت  تنها ش��رکتی  نفت��ی 
که ب��ا 31 میلیون مش��تری  
)خودرو و موتورس��یکلت( به 

ص��ورت آفالی��ن و غیربرخط 
در ارتباط اس��ت، گفت: نظام 
بازرس��ی های شرکت  پیشین 
فرآورده ه��ای  پخ��ش  مل��ی 
نفتی ای��ران هم اکنون جوابگو 
نیس��ت، زیرا روز به روز تعداد 
مشتریان و کاربران ما در حال 

افزایش است. 
مع��اون وزیر نف��ت در امور 
پاالی��ش و پخ��ش گف��ت: در 
طول هشت سال گذشته تعداد 
مشتریان دو برابر شده و تعداد 
شکایات آنها از کیفیت و کمیت 
سوخت رسانی در جایگاه ها نیز 
بنابراین  اس��ت،  یافته  افزایش 
باید هرچ��ه زودتر روند اجرای 

برندسازی شتاب گیرد.  کاظمی 
ه��دف اصلی از برندس��ازی را 
رقاب��ت در بخش خصوص��ی و 
افزایش کیفیت خدمات عنوان 
کرد و گفت: با اجرای این طرح 
کارکن��ان نباید نگ��ران آینده 
شغلی خود باشند. وی همچنین 
بر اجرای سریع تر برخی طرح ها 
نظیر دیسپچینگ و طرح کهاب  
)جم��ع آوری و بازیافت بخارات 
بنزین( در ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران تأکید 
و اظهار کرد: در صورت نیاز به 
حمایت و همکاری ما در اجرای 
ای��ن طرح ه��ا، از هیچ کمکی 

دریغ نخواهیم کرد.

افزایش تولید روزانه حدود 1٦ میلیون لیتر بنزین 



3 تولید، تجارت، خدمات

و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
تجارت کش��ورمان با میش��ل 
س��اپن، وزیر اقتصاد و دارایی 
فرانسه دیدار و گفت وگو کرد. 
به گ��زارش ایلن��ا، محمدرضا 
نعم��ت زاده در ای��ن نشس��ت 
گفت: پس از س��فرهای اخیر 
قراردادهای خوبی  پاریس،  به 
با شرکت های فرانسوی منعقد 
شد و حضور شما در ایران به 
این همکاری ها کمک خواهد 

کرد. 
نعم��ت زاده ب��ا اش��اره ب��ه 
اینک��ه در زمینه های دارویی-

ب��رق  صنای��ع  و  بهداش��تی 
با هم  شرکت های دو کش��ور 
هم��کاری می کنند، گفت: در 
مذاکرات  ه��م  ریلی  صنای��ع 
خوبی  س��رمایه گذاری های  و 
انجام ش��ده است و امیدواریم 
مذاکرات خوب پیش  برود و با 
کمک شما و همکاران تسریع 
شود. او با بیان اینکه در زمینه 
خودرو مراحل دو مشارکت با 
PSA )پ��ژو و س��یتروئن( به 
اتمام رس��ید و کار هم شروع 
ش��د، افزود: توافقات��ی با رنو 
انجام دادیم که نخس��تین آن 
در پاریس بود و قراردادها هم 
به زودی منعقد و اجرا خواهد 

شد. 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
تج��ارت با اش��اره ب��ه اینکه 
در ح��ال حاض��ر رواب��ط بین 
تج��اری  بیش��تر  کش��ور  دو 
اس��ت و درصددی��م آن را به 
بلندمدت  و  اقتص��ادی  رابطه 
خواس��تار  کنی��م،  تبدی��ل 
حمای��ت فرانس��ه از ایران در 
کمیته»OECD « س��ازمان 
اقتصادی و توس��عه  همکاری 
برای برگشتن به رتبه قبل از 

تحریم ها شد. 

نظ��ام  گف��ت:  نعم��ت زاده 
بانکی ایران، کلیه تعهداتش را 
نس��بت به بیمه های صادراتی 
ایفا کرد، هر چه باید پرداخت 
می شد، انجام شد به جز چند 
مورد که ش��رکت های دولتی 
ما درگی��ر بودند و ب��ه دلیل 
خصوصی سازی به شرکت های 
خصوص��ی واگذار ش��د و آن 
موظف  خصوصی  شرکت های 
بودن��د این تعه��دات را انجام 
دهند که متاسفانه چند مورد 
از این شرکت ها موفق نبودند 
و ما به عنوان دولت در تالشیم 
که با کمک ما تعهدات شان را 
اجرای��ی کنند و امیدواریم که 

در زمان کوتاهی این مس��ئله 
حل شود. 

اینکه  بی��ان  با  نعم��ت زاده 
در زمینه »خصوصی س��ازی« 
م��ا ه��م قانون داری��م و فقط 
چن��د مورد خاص هس��ت که 
انطباق نداری��م و بیش از ۸۰ 
درصد خصوصی شدند، گفت: 
سازمان های دولتی مثل ایدرو 
زیرساخت  کارهای  ایمیدرو  و 
را انج��ام می دهند و ش��رایط 
را آم��اده می کنند و همچنین 
طبق قان��ون موظفند پس از 
سرمایه گذاری س��هام خود را 

به بخش خصوصی بدهند. 
او صنای��ع ریلی، نوس��ازی 

صنای��ع خ��ودرو، تحقیقات و 
طراح��ی در هم��ه زمینه های 
صنعت��ی و صنای��ع س��المت 
)تجهی��زات پزش��کی و دارو( 
را اولویت ه��ای صنعتی ایران 
برش��مرد و گف��ت: در صنایع 
وابس��ته ب��ه نف��ت »صنای��ع 
پتروش��یمی و پاالیش��گاه« و 
همچنی��ن »تولی��د تجهیزات 
مربوط ب��ه آن« نیز دو طرف 
توانمندی ه��ای خوبی دارند و 

باید همکاری افزایش یابد. 
 عزم جدی فرانسه برای 

توسعه روابط با ایران
وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه 
نیز در ای��ن دیدار ضمن ابراز 

خرسندی از مذاکرات سازنده 
دو طرف در یک سال گذشته 
و توسعه مناسبات و روابط دو 
کشور گفت: عزم فرانسه برای 
توسعه و گس��ترش مناسبات 
تج��اری و اقتص��ادی ج��دی 
است و در این زمینه همکاری 

طرف ایرانی نیز الزم است. 
کانال ه��ای  بهب��ود  وی 
بانکی و ش��فافیت مالی را دو 
نکت��ه مهم و مورد نظر دولت 
فرانسه برش��مرد و در زمینه 
 OECD حمایت از ایران در
گفت: یک سری از تصمیمات 
من��وط به مقامات فرانس��وی 
هس��ت که ما تالش می کنیم 
هر چه زودتر اتخاذ شود ولی 
ی��ک س��ری از آنها ب��ه رتبه 
ایران در »س��ازمان همکاری 
اقتصادی و توس��عه« مربوط 
می ش��ود و همان ط��ور ک��ه 
می دانید ش��ورایی متش��کل 
بدون  از کش��ورهای مختلف 
ب��ه هیچ کش��ور  وابس��تگی 
خاص��ی در آن حض��ور دارند 
و م��ن فکر می کن��م عملکرد 
ش��ما می تواند قضاوت آنها را 
تغیی��ر دهد و هم��کاران من 
آمادگ��ی دارند ک��ه همکاری 
کنن��د نظر این کارشناس��ان 
را تغییر دهند. مس��ئله مهم 
سطح فعلی توقعات است که 
فکر می کن��م تغییری عمیق 
بای��د ص��ورت بگیرد ت��ا نظر 

کارشناسان را تغییر دهد. 
برخ��ی س��رما���یه گذاران 
عالقه مند  بس��یار  فرانس��وی 
ب��ه هم��کاری ب��ا ایرانی ها و 
ای��ران  در  س��رمایه گذاری 
هس��تند و تقوی��ت روابط دو 
کش��ور، زمین��ه حض��ور این 
فع��االن اقتصادی و صنعتی را 

هموارتر خواهد کرد. 

نعمت زاده در دیدار با وزیر اقتصاد فرانسه خواستار شد

 »OECD«حمایت فرانسه از ایران در کمیته
برای بازگشت به رتبه قبل

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران از تاثیر کم 
شدن قدرت خرید مردم گفت

 کاهش میانگین خرید پوشاک از 
5 بار به 3 بار در سال 

رک��ود و کاهش قدرت خرید مردم در س��ال جاری 
روی خرید پوشاک تاثیرات منفی بسیاری داشته است، 
به طوری که براس��اس آمارهای رسمی اگر به  صورت 
میانگین هر فرد س��االنه پنج بار برای خرید پوش��اک 
اقدام می کرده اس��ت، در س��ال جاری این عدد به سه 
بار کاهش پیدا کرده اس��ت؛ موضوعی که دبیر انجمن 
صنایع نساجی ایران آن را گوشزد کرده و گفت:  قاچاق 
بزرگ ترین چالش صنعت پوش��اک و پارچه در کشور 
اس��ت. به گفته محمد مهدی رییس زاده قاچاق پذیری 
پوشاک و پارچه باالس��ت و طبق آمارهای بین المللی 
و آمارهای رسمی کشورهای همسایه، بخش مهمی از 
پوشاک به کشور قاچاق می شود. به گزارش اتاق تهران 
این مقام انجمن صنایع نساجی ایران با استناد به آمار 
گمرک کشور توضیح داد: براساس آمار رسمی گمرک، 
میزان واردات رس��می پوشاک در کش��ور در 1۰ ماهه 
ابتدایی امسال 5۰ میلیون دالر بوده است درحالی که 
آمارهای بین المللی و رسمی کشورهای همسایه نشان 
می دهند بیش از یک میلیارد دالر پوش��اک قاچاق از 
کش��ورهایی همچون ترکیه، چین، ام��ارات و. . . وارد 
کش��ور شده اس��ت یعنی 2۰ برابر آمارهای رسمی ما 
شاهد قاچاق پوشاک و پارچه هستیم که به این صنعت 

و اشتغال آسیب های بسیاری وارد می کند. 
او در ادامه با بیان اینکه روند قاچاق طبق آمار س��تاد 
مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز رو به کاه��ش بوده، گفت: 
دستور العمل های جدیدی برای حضور برندها در کشور 
تهیه ش��ده اس��ت و برنامه های مختلفی برای مبارزه با 
قاچاق وج��ود دارد که مجموع اینه��ا می تواند تاثیرات 
مثبت زیادی داش��ته باشد.  دبیر انجمن صنایع نساجی 
ایران با اعالم اینکه امیدواریم با رونق در صنایع کوچک و 
متوسط و قدرت خرید مردم از سال آینده شاهد رشد و 
رونق در صنایع پوشاک و پارچه باشیم، گفت: اجرای بد 
قانون مالیات بر ارزش افزوده و وجود سیس��تم بنکداری 
و س��نتی در نس��اجی یکی دیگر از مشکالت واحدهای 
تولیدی است که باعث شده همه فشار مالیات بر ارزش 
افزوده بر دوش تولید کنندگان باشد زیرا واحدهای صنفی 
زیربار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی روند؛ اتفاقی 
که ما امیدواریم با اصالحیه قانونی که در مجلس تصویب 
شد و ان شاءاهلل در شورای نگهبان هم تایید شود، شاهد 
تحوالت��ی در آن باش��یم به خصوص ب��ا رواج مالیات بر 
مصرف که تحولی عمده خواهد بود.  او همچنین اشاره ای 
هم به تحوالت مثبت حوزه نساجی در سال جاری کرد 
و گفت: در صنعت نساجی و در بخش کفپوش ها و فرش 
ماش��ینی، ما شاهد رشد در س��ال جاری بوده ایم به این 
 صورت که در مقایسه با سال قبل و براساس آمار گمرک 

با رشد ۸ تا 1۰ درصدی صادرات مواجه بوده ایم. 

در دومین کنگره بین المللی توسعه روابط اقتصادی
تندیس برند برتر سالمت برای 

شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه
شرکت فروش��گاه های زنجیره ای رفاه در دومین کنگره 
بین المللی توس��عه روابط اقتصادی در حوزه س��المت با 
محوریت کشورهای اسالمی، تندیس برند برتر را دریافت 
کرد. در این کنگره س��ه روزه که هفته گذشته برگزار شد، 
غرفه شرکت فروش��گاه های زنجیره ای رفاه به عنوان برند 
معتبر در حوزه صنعت خرده فروشی در کنار نام های معتبر 
بین المللی پزشکی و دارویی داخلی و بین المللی، پذیرای 
میهمانان خارجی و مخاطبان بود که با اس��تقبال بی نظیر 

بازدیدکنندگان از این کنگره همراه شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای 
رفاه، این کنگره بین المللی س��ه روزه با حمایت دبیرخانه 
توس��عه علوم و فناوری کش��ورهای اسالمی و با همکاری 
مرکز تجارت بین الملل س��ازمان همکاری های اس��المی 
)OIC-IBC(، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و نیز همکاری اجرایی هلدینگ بین المللی متاکو – داناک و 
با حضور برخی از مسئوالن ارشد دولتی و خصوصی ایرانی 
و خارجی از سایر کشورهای اسالمی برگزار شد. اهداف این 
کنگره یکی از موثرترین رویدادهای در حال رش��د، برای 
ایجاد فرصت های همکاری در حوزه سالمت بین کشورهای 
اسالمی و فرصتی مناسب و ارزش آفرین برای بسط و توسعه 
ارتباطات بخش ه��ای دولتی و خصوصی در کش��ورهای 
اس��المی اس��ت. این گردهمایی به دلیل ایج��اد فضایی 
مناسب برای ارائه محصوالت و خدمات شرکت کنندگان به 
بازارهای نو ظهور کشورهای اسالمی، دیدار با افراد کلیدی 
و تصمیم گیرنده در زمینه ه��ای مربوط و دریافت آخرین 
اطالعات موجود در حوزه س��المت کش��ورهای اس��المی 
در محورهای��ی همچون بیمه، خدمات درمان و س��المت 
عمومی، گردش��گری س��المت، دارو و تجهیزات پزشکی، 
سبک زندگی سالم )محیط زیست، صنایع غذایی، ورزش(، 
طب سنتی و گیاهان دارویی و توسعه روابط دانشگاهی و 
فناوری، حائز اهمیت اس��ت. این دومین اتفاق خوب برای 
این ش��رکت در هفته گذشته بود. ش��رکت فروشگاه های 
زنجیره ای رفاه همچنین در شانزدهمین همایش روز ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با حضور معاون اول 
ریاس��ت جمهوری برگزار شد، توانست لوح تقدیر حمایت 
از حق��وق مصرف کنندگان را برای نخس��تین بار دریافت 
کند.  این همایش با هدف افزایش انگیزه و حساسیت در 
تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق 
مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان 
به استفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه 
و تندیس، افزایش رقابت س��ازنده بی��ن تولیدکنندگان و 
ارائه دهندگان خدمات در جه��ت ارائه محصوالت کیفی، 
ت��الش در جهت برق��راری قیم��ت عادالن��ه، تحویل به 
موق��ع و ارائه مطل��وب خدمات پس از فروش و تش��ویق 
مصرف کنندگان به اس��تفاده از کاالی دارای نش��ان ملی 

استاندارد برگزار شده است. 

صنعت نساجی
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بان��ک مرکزی  قائ��م مق��ام 
تحریم های آمری��کا علیه ایران 
را یک حرکت تدریجی خواند و 
گفت: بر این مبنا رفع تحریم ها 
نیز به یک باره و یک شبه اتفاق 
نخواهد افتاد و بازگشت اعتماد 
بانک ه��ای خارجی به ش��بکه 
ایران فرآیندی است که  بانکی 

مستلزم گذشت زمان است. 
ب��ه گزارش»فرص��ت امروز« 
ب��ا گذش��ت بیش از یک س��ال 
از اجرایی ش��دن برج��ام، قائم 
مق��ام بان��ک مرکزی ب��ه دفتر 
مطالع��ات وزارت ام��ور خارجه 
آمده بود ت��ا در کنفرانس ملی 
اقتصاد مقاومتی و برجام درباره 
تأثیرات برجام در شبکه بانکی 
ایران سخن بگوید؛ کمیجانی از 
حال خوب برجام س��خن گفت 
و از ارزیاب��ی بانک ه��ای بزرگ 
خارجی نسبت به وضعیت نظام 
بانکی کش��ور که رضایت بخش 
نبوده اس��ت. او از دشواری کار 
بانک ها در دوران تحریم حرف 
زد و تحریم ه��ای آمریکا علیه 
ایران را ی��ک حرکت تدریجی 
خوان��د که به تدریج به کش��ور 
و البت��ه نظ��ام بانک��ی تحمیل 
ش��ده و با وجود اجرایی شدن 
برجام، بازگش��ت به دوران قبل 
نمی تواند با سرعت انجام گیرد. 
ب��ه  یک س��و  از  کمیجان��ی 
پرداخت که  بانک های خارجی 
تحری��م جریمه های  دوران  در 
س��نگینی بابت ایجاد روابط با 
بانک های ایرانی پرداخته و بعد 
از لغو تحریم ها بسیار محتاطانه 
عمل می کنند و از س��وی دیگر 
به بانک های ایرانی اش��اره کرد 
که ب��ه دلیل س��رمایه پایین و 
بانکی  مقررات  نداشتن  انطباق 
بین المللی  اس��تانداردهای  ب��ا 
وضعی��ت خ��وب و مس��اعدی 

ندارند. 
ام��ا نکته مه��م در کنفرانس 
ملی اقتصاد مقاومتی و برجام، 
صحبت های معاون اداره تأمین 
اعتب��ارات ارزی بان��ک مرکزی 
بود که از امکان افتتاح حساب 
آمریکایی ه��ا در ای��ران خب��ر 
داد و گف��ت ک��ه در تازه ترین 
خزان��ه داری  وزارت  گ��زارش 
آمریکا، افتتاح حساب اشخاص 
ای��ران  داخ��ل  در  آمریکای��ی 

بالمانع اعالم شده است.

تحقق آثار برجام یک 
فرآیند است

 اکب��ر کمیجان��ی، قائم مقام 
بان��ک مرکزی روز گذش��ته در 
کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی 
و برجام که به میزبانی مشترک 
وزارت اقتص��اد و بانک مرکزی 
در مرک��ز مطالعات وزارت امور 
خارج��ه برگ��زار ش��د، تحقق 
آث��ار برج��ام را ی��ک فرآین��د 
دانس��ت و گف��ت: البته تمامی 
مش��کالت سیستم  و  مس��ائل 
بانکی کش��ور، معلول تحریم ها 
محدود کنن��ده  اقدام��ات  و 
دولت ه��ای خارجی نیس��ت و 
رس��یدن به وضعی��ت مطلوب 
بانک��ی،  نظ��ام  در  ای��ده آل  و 
س��اختاری،  اصالحات  نیازمند 
ارتقای ش��فافیت نظ��ام مالی، 
حرفه ای  استانداردهای  رعایت 
و  سیاس��ت ها  در  بازنگ��ری  و 
روش های انجام امور در شبکه 

بانکی کشور است. 
کمیجان��ی با بی��ان اینکه در 
ماه های آغازین اجرایی ش��دن 
برج��ام نی��از بود که ب��ا اعمال 
فش��ار به طرف آمریکایی، این 
کش��ور تعهدات خود را هرچه 
سریع تر و مؤثرتر اجرایی کند، 
اف��زود: اظهاراتی ک��ه در مقام 
مؤث��ر نب��ودن و مفی��د نبودن 
اقدامات آمری��کا در آن دوران 
بیان می ش��د را بای��د در همان 
ظرف زمانی و با توجه به هدف 
اعمال فشار برطرف مقابل برای 

اجرای تعهدات درنظر گرفت. 
کمیجانی با بیان اینکه نباید 
دس��تاوردهای برج��ام در رفع 
موان��ع خارج��ی فعالیت ه��ای 
نادیده گرفته  بانکی بین المللی 
ش��ود، افزود:پ��س از رفع این 
موان��ع بین الملل��ی، گام بعدی 
رف��ع کاس��تی ها و مش��کالت 
داخلی در ش��بکه بانکی اس��ت 
ک��ه در یک کلم��ه می توان آن 
را در اج��رای اقتصاد مقاومتی 
در ش��بکه بانکی کشور خالصه 

کرد. 
وی تحریم های ایاالت متحده 
آمریکا در س��ال های اخیر علیه 
ایران را در دو حوزه نفت و گاز 
و صنایع و بانکداری بین المللی 
اعالم ک��رد و گف��ت: طراحان 
تحریم های یادش��ده با علم به 
ات��کای بخش قاب��ل توجهی از 
درآمده��ای دولت ب��ه صنعت 
نف��ت و گاز در پ��ی آن بودن��د 

که منابع درآم��دی دولت را با 
کاهش مواجه کنند و در جهت 
قطع روابط بانکی و مالی کشور 

برآمدند. 
ای��ن مق��ام مس��ئول بان��ک 
مرک��زی با اش��اره ب��ه فرآیند 
گف��ت:  تحریم ه��ا  اعم��ال 
خری��داران نفت ای��ران مکلف 
ش��ده بودند هر شش ماه مقدار 
یعن��ی حدود  توجه��ی  قاب��ل 
20درص��د از خری��د نفت خود 
از ای��ران را کاهش دهند و ثانیاً 
انتقال عوای��د حاصل از فروش 
نفت ایران از کش��ور خریدار به 
کشورهای ثالث منع شده بود و 
به این ترتیب، منابع مالی ایران 
در کش��ورهای یادشده عماًل به 
صورت بلوکه شده درآمده بود. 
قائ��م مقام بان��ک مرکزی با 
بیان اینک��ه کاهش قابل توجه 
نرخ رشد اقتصادی در سال های 
از  متاث��ر  عمدت��ا   ۹2 و   ۹۱
بانکی بود،  اعمال تحریم ه��ای 
گف��ت: کاهش رش��د اقتصادی 
در س��ال ۹4 نی��ز متاثر از افت 
قیمت ه��ای جهان��ی نفت بود 
ای��ن تجربه ه��ای پرهزینه  که 
نش��ان داد که اقتصاد مقاومتی 
با هدف پاسخگویی به نیازهای 
اقتصادی کش��ور طراحی شده 

است. 
بان��ک مرکزی  قائ��م مق��ام 
مفهوم اقتصاد مقاومتی را چند 
بعدی دانس��ت و گفت: اقتصاد 
مقاومت��ی دارای ابعاد متعددی 
فعالیت ه��ای  تم��ام  و  اس��ت 
اقتصادی اع��م از تولید، توزیع 
و مصرف را ش��امل می ش��ود، 
بنابراین دس��تیابی ب��ه اهداف 
ای��ن برنامه نیازمن��د همکاری 
و هماهنگ��ی هم��ه نهاده��ا و 

سازمان هاست. 
وی اقدام��ات بان��ک مرکزی 
برای پیش��برد اه��داف اقتصاد 
»س��اماندهی  را   مقاومت��ی 
موسس��ات غیر مج��از پول��ی«، 
»اصالح همه جانبه نظام بانکی 
در جهت  »حرک��ت  کش��ور«، 
س��اماندهی بدهی ه��ای دولت 
به بانک ه��ا و بخش خصوصی« 
و»انطب��اق مق��ررات و عملیات 
بانکی در کش��ور ب��ا مقررات و 
بین الملل��ی«  اس��تانداردهای 
برش��مرد و با تأکید بر تسهیل 
دسترس��ی واحده��ای تولیدی 
به تس��هیالت بانک��ی و کمک 
ب��ه رونق تولید گف��ت: در این 

ابالغ  ب��ه  می ت��وان  خص��وص 
مال��ی  تامی��ن  دس��تورالعمل 
بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط  
در ابتدای امس��ال برای کمک 
ب��ه فعال س��ازی ظرفیت ه��ای 
و  کوچ��ک  صنای��ع  تولی��دی 
متوسط اشاره کرد که ۱8هزار 
بن��گاه تولی��دی از تس��هیالت 

شبکه بانکی بهره مند شدند. 
شرط افتتاح نمایندگی 

بانک های خارجی در ایران
همچنی��ن حس��ین یعقوبی، 
مدی��ر کل رواب��ط بین المل��ل 
بانک مرکزی در این کنفرانس 
با اش��اره به افت ش��دید روابط 
کارگ��زاری بانک ه��ا در دوران 
تحری��م گفت: ط��ی مذاکرات 
فض��ای  در  گرفت��ه  ش��کل 
پسابرجام در حال حاضر تعداد 
روابط کارگ��زاری تا ٦8٦ مورد 
افزایش یافته اس��ت و بانک ها 
بان��ک   2٣8 ب��ا  توانس��ته اند 

خارجی ارتباط برقرار کنند. 
یعقوب��ی اف��زود: گرچ��ه در 
طرف ه��ای  تحری��م  دوران 
خارجی با ما برخورد مناس��بی 
نداش��تند، اما اکنون اوضاع ما 
مناس��ب و البت��ه س��ختگیرانه 
تصمیم گیری  در  ایران  اس��ت. 
نمایندگ��ی  افتت��اح  ب��رای 
برخورد  نوع  خارجی  بانک های 
آنها در زمان تحریم ها و شرایط 
سختی را که با آن مواجه بودیم 

مدنظر قرار خواهد داد. 
مدی��ر کل رواب��ط بین الملل 
بانک مرکزی به س��ختی نقل و 
انتقاالت ارزی در زمان تحریم 
اش��اره کرد و گف��ت: در دوران 
واردکننده  کش��ورهای  تحریم 
نفت مکلف بودند عواید حاصل 
از ف��روش نف��ت ای��ران را در 
بانک های خ��ود بلوکه کرده و 
حتی انتقال آن به کش��ورهای 
ثالث ب��ا محدودیت مواجه بود. 
در نتیج��ه درآمده��ای نفت��ی 
صرفاً به حس��اب باز ش��ده در 
ی��ک بان��ک داخلی در کش��ور 
واردکنن��ده نف��ت از ایران وارد 
ش��ده و فق��ط برای تس��هیل 
تجارت مجاز بین ایران و طرف 
مقابل به کار می رفت، بنابراین 
ارزی در کشورهای  درآمدهای 
مقابل رس��وب ک��رده و امکان 

استفاده نداشت. 
ع��دم  داد:  ادام��ه  یعقوب��ی 
ام��کان انتقال ارز موجب ایجاد 
نوسانات شدید و لحظه ای نرخ 

ارز را فراه��م  آورد ک��ه در این 
رابط��ه مدیریت نادرس��ت بازار 
نی��ز در آن زم��ان قاب��ل توجه 
اس��ت و در مجم��وع موج��ب 
ایجاد صدمات ش��دید به تولید 

و صنایع ایران شد. 
وی اضاف��ه ک��رد: در نتیجه  
تأثی��ر برج��ام بال��غ ب��ر 4.۱٦ 
میلیارد دالر از منابع مس��دود 
ش��ده ش��امل معوقات نفتی از 
انگلیس،  ام��ارات،  کش��ورهای 
هن��د، یون��ان، ن��روژ و ایتالی��ا 
دریافت ش��ده و از سوی دیگر 
وج��وه  از  دالر  میلی��ارد   ۱2
مس��دود ش��ده بان��ک مرکزی 
پس از توافقات اولیه به صورت 
اقس��اط از ژاپ��ن، ک��ره و هند 

گرفته شده است. 

مجوز افتتاح حساب 
آمریکایی ها در ایران 

صادر شد
اعتبارات  تأمین  اداره  معاون 
ارزی بان��ک مرک��زی نی��ز در 
کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی 
و برجام گف��ت: در جدیدترین 
نظری ک��ه اداره خزان��ه داری 
آمری��کا  )اوف��ک( در چند روز 
گذش��ته درباره تحریم ها علیه 
افتت��اح  ام��کان  داده،  ای��ران 
حساب اش��خاص آمریکایی در 
داخل ایران را بالمانع دانس��ته 
اس��ت. حمی��د قنب��ری افزود: 
درحالی ک��ه انتظ��ار می رفت با 
توج��ه ب��ه تحریم ه��ای اولیه، 
آمریکایی ه��ا ب��رای م��راوده با 
ای��ران ب��ا ممنوعی��ت مواج��ه 
باش��ند، اوف��ک در پاس��خ ب��ه 
افتتاح  ام��کان  درباره  س��والی 
حساب اش��خاص آمریکایی در 
داخل ایران، پاس��خ مثبت داده 

است. 
بن��ا به گفته قنب��ری، وزارت 
خزان��ه داری آمریکا در روزهای 
گذشته اعالم کرده که اشخاص 
آمریکای��ی می توانن��د در ایران 
براساس ضوابطی از جمله اینکه 
محل زندگی آنها ایران باش��د، 
کنند.  بانک��ی  افتتاح حس��اب 
مع��اون اداره تأمی��ن اعتبارات 
ارزی بان��ک مرک��زی ی��ادآور 
مق��ررات خزانه داری  ش��د که 
آمری��کا در کن��ار قوانی��ن این 
کش��ور و نیز دستورات اجرایی 
از  آمری��کا  رئیس جمه��وری 
برخوردار  اجرایی الزم  پشتوانه 

است.  

قائ��م مق��ام بیم��ه مرک��زی از 
دالری  ٣5میلی��ارد  واس��پاری 
بیمه ه��ای اتکای��ی به خ��ارج در 
دوران پسابرجام خبر داد و گفت: 
پوش��ش های  محدودیت  اکن��ون 
و  کش��تی ها  ب��رای  بیم��ه ای 
شده  برداشته  ایرانی  نفتکش های 

است. 
پروی��ز  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
در  گذش��ته  روز  خسروش��اهی 
و  »پ��ول  تخصص��ی  نشس��ت 
مل��ی  کنفران��س  در  س��رمایه« 
»اقتصاد مقاومتی و برجام« افزود: 
پس از اجرای برجام ش��رکت ملی 
نفتکش توانس��ته است 75 درصد 
بیمه ناوگان خود را به شرکت های 

خارجی واسپاری کند. 
قائم مقام بیم��ه مرکزی گفت: 
کش��تیرانی جمه��وری اس��المی 
ایران نیز توانس��ته اس��ت نزدیک 
نیم��ی از ن��اوگان خ��ود را ن��زد 

شرکت های بین المللی، بیمه کند. 
خسروش��اهی ادام��ه داد: پیش از 
اعمال تحریم ها بخشی از ریسک 
کش��ور  در  اقتصادی  فعالیت های 
از طری��ق بیمه ه��ای اتکای��ی به 
خارج از کش��ور واسپاری می شد. 
وی حجم بیم��ه اتکایی در دوران 
پیش از تحریم ها را 8٣0 میلیارد 
دالر برآورد کرد و گفت: تحریم ها 
سبب ش��د بخش گس��ترده ای از 
ریس��ک های اقتصادی کش��ور به 

داخل کشور منتقل شود. 

راه رهایی ایران برای رفع 
مشکالت تحریم 

عضو هیأت عامل بیمه مرکزی 
ایران بروز مش��کل در حمل و نقل 
اس��تنکاف  دلی��ل  ب��ه  دریای��ی 
ش��رکت های بین الملل��ی از بیمه 
نفتکش ها و کش��تی های ایرانی را 
از دیگر مش��کالت به وجود آمده 

در صنع��ت بیمه در دوران تحریم 
برش��مرد. وی گفت: مشکل اصلی 
ای��ن بود که امکان نق��ل و انتقال 
پول برای بیمه گران فراهم نبود و 
اعالم می کردند  بیمه  شرکت های 
در ص��ورت ب��روز حادث��ه، امکان 
پرداخت خس��ارت وج��ود ندارد. 
خسروش��اهی یادآوری ک��رد: در 
آن زمان صنعت بیمه با اس��تفاده 
از منب��ع مالی یک میلیارد دالری 
ک��ه دولت برای این کار تخصیص 
داد و تش��کیل کنسرس��یومی در 
این زمینه، بخش��ی از ریسک های 
تجاری و پروژه ه��ای اقتصادی را 

در کشور بر عهده گرفت. 
ارائ��ه  ش��دن  مح��دود  وی 
پوشش های اتکایی برای طرح های 
عمرانی به ویژه در بخش انرژی را 
از مشکالت دوران تحریم برشمرد 
پس��ابرجام  دوران  در  گف��ت:  و 
مذاکرات��ی با ۱0 ش��رکت بزرگ 

بیم��ه دنیا ب��رای آغ��از همکاری 
ب��ا ای��ران انجام ش��ده اس��ت که 
می توان به رایزنی با س��ه شرکت 
فرانس��وی در ای��ن زمینه اش��اره 
ک��رد. وی درب��اره مش��کالتی که 
صنعت بیم��ه برای از س��رگیری 
همکاری ه��ای بین المللی در عصر 
پسابرجام با آن روبه روست، گفت: 
شرکت های بیمه انتظار دارند اگر 
بیمه نامه ای صادر کردند یا طرح و 
ش��رکتی را زیر پوشش قرار دادند 
و بعد مش��خص ش��د ک��ه تحریم 
بوده است، دیگر خسارت پرداخت 
نکنن��د که بیم��ه مرک��زی با آن 

مخالف است. 

امکان همکاری با بورس های 
بین المللی فراهم شد

مدیرعامل فراب��ورس نیز در این 
نشس��ت تخصص��ی با برش��مردن 
دس��تاوردهای برج��ام ب��رای بازار 

س��رمایه ایران گفت: در ش��رایطی 
ک��ه بورس های دنیا در یک س��ال 
گذش��ته کمتر از ۱0 درصد رش��د 
داشتند، بورس ایران با تأثیرپذیری 
از برجام رش��د 2٦ تا 27 درصدی 
را تجربه کرده اس��ت. امیر هامونی 
افزود: علت این رش��د، تأثیرپذیری 
بازار س��رمایه از ش��رایط صادرات 
نفت و پتروش��یمی اس��ت، به ویژه 
آنکه ش��رکت هایی ک��ه خریدهای 
خ��ود را از بازاره��ای بین الملل��ی 
انج��ام می دهند، از دس��تاوردهای 
برج��ام منتفع ش��ده اند. هامونی با 
یادآوری نوس��ان 5درص��دی بازار 
ارز از ابتدای امسال تاکنون، گفت: 
شرایط به گونه ای است که اگر یک 
سرمایه گذار خارجی در سال 20۱5 
در بازار سرمایه ایران سرمایه گذاری 
می ک��رد، ام��روز می توانس��ت 20 
درصد باالتر از س��ایر بازارها س��ود 

کسب کند.

قائم مقام بیمه مرکزی اعالم کرد

واسپاری 35 میلیارد دالری بیمه اتکایی به طرف های خارجی در پسابرجام

در کنفرانس ملی »اقتصاد مقاومتی و برجام« تصمیم اوفک اعالم شد

آمریکایی ها می توانند در ایران حساب بانکی باز کنند

بانک، بیمه، توسعه4
خبرنــامه

بنگاه های کوچک و متوسط تا سه 
برابر وام گرفتند

در حال��ی طبق توافق اولیه ق��رار بود حدود 7500 
بن��گاه کوچک و متوس��ط از ۱٦هزار میلی��ارد تومان 
تس��هیالت بانکی بهره مند ش��وند که براساس آخرین 
آمار اعالم ش��ده از س��وی بانک مرکزی تاکنون بیش 
از 2٣هزار واحد یعنی بالغ بر س��ه برابر تعداد ابتدایی 
تس��هیالت دریاف��ت کرده اند. به گزارش ایس��نا، طرح 
حمایت��ی بانک ه��ا از بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط 
پیشنهاد شبکه بانکی در اوایل سال جاری برای احیای 
واحدهای تولیدی بود که طی س��ال های گذش��ته به 
دلیل ش��رایط خاص اقتصادی و رکود ایجاد ش��ده به 
حالت نیمه  تعطیل درآمده یا حتی تعطیل شده بودند. 
طب��ق توافقات ق��رار بر این بود بانک ه��ا حدود ۱٦ 
ه��زار میلی��ارد تومان از منابع خود را در س��ال جاری 
صرف پرداخت تس��هیالتی به ح��دود 7500 بنگاهی 
که از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی و 
در ادامه در کمیته مربوطه مورد بررس��ی قرار خواهند 
گرفت، کنند. این طرح از اواس��ط تابس��تان به مرحله 

اجرا درآمد. 
آخری��ن آماری که به تازگی قائم مقام بانک مرکزی 
اعالم کرده حاکی از آن اس��ت که تا نیمه اس��فندماه 
امسال حدود ۱٦هزار و ۱00 میلیارد تومان تسهیالت 
ب��ه حدود 2٣ ه��زار و 4۱0 بنگاه کوچک و متوس��ط 

پرداخت شده است. 
تع��داد پرداختی ه��ا در ح��ال حاض��ر بیش از س��ه 
براب��ر آنچ��ه از ابتدا هدف گذاری ش��ده ب��ود را در بر 
می گی��رد و نزدیک به ۱5 هزار بنگاه بیش��تر از توافق 
اولیه تس��هیالت دریافت کرده ان��د. البته پیش تر بانک 
مرکزی اعالم کرده بود در صورتی که نیاز به تسهیالت 
پرداختی بیشتری باشد و واحدها معرفی شوند امکان 

افزایش پرداختی وجود خواهد داشت. 

دبیرکل جدید سندیکای بیمه گران 
ایران انتخاب شد

شورای عمومی سندیکای بیمه گران تشکیل جلسه 
داد و در پای��ان س��یدمحمد علیپ��ور یزدی با کس��ب 

اکثریت آرا به عنوان دبیرکل جدید برگزیده شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، س��ندیکای بیمه گران ب��ا انجام 
رای گی��ری در ش��ورای عمومی س��ندیکای بیمه گران 
ای��ران، علیپور به عن��وان دبیرکل جدید این س��ندیکا 
انتخاب و جانش��ین علی اکبر اولیا ش��د. در رای گیری 
ش��ورای عمومی س��ندیکای بیمه گران ک��ه با حضور 
تمامی اعضا برگزار ش��د، س��یدمحمد علیپور یزدی با 
کسب اکثریت آرا به عنوان دبیرکل جدید انتخاب شد. 

از کجا اسکناس نو بگیریم؟ 
بانک مرکزی، فهرست ش��عب منتخب توزیع کننده 

اسکناس نو به مناسب عید نوروز را اعالم کرد. 
به گزارش بانک مرکزی، اس��کناس نو شامل یکصد 
برگ اس��کناس 20.000 ریالی و یکصد برگ اسکناس 
50.000 ریالی برای هر مشتری از 22 تا 2٦ اسفندماه 
امس��ال از طریق ش��عب منتخب بانک های ملی ایران، 
صادرات ایران، ملت، س��په، اقتصاد نوین، سینا، پست 
بان��ک و پارس��یان در اس��تان تهران توزیع می ش��ود. 
همچنی��ن اطالع رس��انی در خص��وص نح��وه توزی��ع 
اس��کناس در سایر استان ها، با هماهنگی ناظران پولی 
از طریق روابط عمومی بانک های عامل تعیین شده در 

هر استان، انجام خواهد شد.  

ساعت کار بانک پاسارگاد در 
تعطیالت نوروزی اعالم شد

 بانک  پاسارگاد ضمن تبریک پیشاپیش به مناسبت 
فرارسیدن س��ال نو و آرزوی سالمتی و موفقیت برای 
تمام��ی هموطنان، س��اعات کار ش��عبه های خود در 
روزه��ای پایانی س��ال ۱٣۹5 و تعطیالت نوروز س��ال 
۱٣۹٦ را اع��الم کرد. به گ��زارش روابط  عمومی بانک 
پاس��ارگاد، با توجه به فرارس��یدن ایام پایانی سال ۹5 
و نزدیک ش��دن به آغاز تعطیالت ن��وروز، جهت رفاه 
حال مشتریان، ش��عبه های بانک  پاسارگاد در تهران و 
شهرس��تان ها از روز سه ش��نبه مورخ ۱7 اسفند لغایت 
روز ش��نبه مورخ 28 اس��فند ب��ه اس��تثنای روزهای 
پنجش��نبه ۱۹ اس��فند، جمع��ه 20 اس��فند  )تعطیل 
رس��می(، سه شنبه 24 اسفند، پنج ش��نبه 2٦ اسفند، 
جمعه 27 اس��فند  )تعطیل رس��می( و یکش��نبه 2۹ 
اسفند  )تعطیل رسمی( از ساعت 7:٣0 صبح تا ساعت 
۱7:٣0 آم��اده ارائه انواع خدمات بانکی به مش��تریان 
گرامی هستند. ساعت کار شعبه های بانک پاسارگاد در 
روزهای پنجش��نبه مورخ ۱۹ اس��فند و 2٦ اس��فند از 
ساعت 7:٣0 تا ساعت ۱٣ و در روز سه شنبه مورخ 24 

اسفند ۹5، از ساعت 7:٣0 تا ساعت ۱٦ است. 
براساس این خبر، شعبه های منتخب بانک پاسارگاد 
در روز پنجش��نبه مورخ٣ فروردین ۱٣۹٦، از س��اعت 
۹ ال��ی ۱٣ خدم��ات بانکی را به مش��تریان عزیز ارائه 
می دهند. گفتنی اس��ت در صورت اعالم روز دوش��نبه 
م��ورخ ٣0 اس��فند ۱٣۹5 به عن��وان روز کاری، کلیه 
ش��عبه های بانک پاس��ارگاد و در صورت اعالم تعطیلی 
این روز از س��وی هیأت دولت، شعبه های منتخب این 

بانک، از ساعت 8 الی ۱۱ صبح مفتوح هستند.  

نرخنــامه
افزایش قیمت سکه ادامه دارد

صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را 7٦4.٣ 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 
۱.202.٣00 توم��ان تعیی��ن کردند که نش��ان دهنده 
تداوم کاهش نرخ دالر و سایر ارزها و همچنین افزایش 
قیمت انواع س��که اس��ت.هر یورو در بازار آزاد 4.0٦5 
توم��ان و ه��ر پوند نی��ز 4.72٦ تومان قیم��ت خورد. 
همچنین هر نیم سکه ٦8۱.000 تومان و هر ربع سکه 
٣8۱.000 توم��ان فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی 
2٣8.000  تومان خرید و فروش ش��د و هر گرم طالی 

۱8 عیار ۱۱4.85٦ تومان قیمت خورد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 
سهام عدالت برگه ای بی خاصیت در 

دست مردم است

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس س��هام عدالت را 
برگه ای بی خاصیت در دست مردم دانست که نه سودی 
به مردم تعلق می گیرد و نه امکان فروش��ش مهیا ش��ده 
اس��ت. به گ��زارش ایس��نا، محمدرض��ا پورابراهیمی در 
حاشیه مراس��م افتتاح معامالت پسته در بورس کاال در 
پاس��خ به اینکه آیا باید صورت ه��ای مالی نهادهای ناظر 
مانند س��ازمان بورس و بانک مرکزی افش��ا شود، گفت: 
بله، حتماً تمام آنهایی ک��ه باید طبق قانون صورت های 
مالی ش��ان را افشا کنند باید این کار را انجام دهند. البته 
ممکن اس��ت مطابق قانون نهاد ناظر اطالعاتی داش��ته 
باشد که قابل افشا نباشد، اما طبق آنچه در قانون تکلیف 
شده است، نهادهای ناظر از جمله سازمان بورس و بانک 

مرکزی باید صورت های مالی خود را افشا کنند. 
پورابراهیم��ی در پاس��خ به س��والی درب��اره رونمایی 
نمادین از سامانه سهام عدالت که قرار است امروز انجام 
شود، گفت: این موضوع مشکلی را حل نمی کند. مشکل 
مردم درباره سهام عدالت، رونمایی از سامانه اش نیست. 
مشکل مردم این است که نه سود می گیرند، نه مالکیت 
ب��ه آنه��ا منتقل می ش��ود. رئیس کمیس��یون اقتصادی 
مجلس با بیان اینکه تعدادی در این زمینه مافیا تشکیل 
داده ان��د و آن را اداره می کنن��د، ادام��ه داد: اینکه یک 
برگ��ه بی خاصیت دس��ت مردم دادیم که نه س��ودی به 
آن تعل��ق می گی��رد و نه امکان خریدوف��روش دارد و نه 
امکان تعیین حق رأی برای آنها قائل هستیم، وقتی این 
موضوع��ات وجود ندارد، رونمایی از س��امانه برای مردم 
خاصیتی نخواهد داش��ت. نماینده کرمان در مجلس در 
بخش دیگری از صحبت هایش گفت: خوش��حال هستیم 
که عمق بازار س��رمایه کش��ور هر روز افزایش می یابد و 
همکاری های مناسبی در این زمینه بین دولت و مجلس 
وجود دارد. پورابراهیمی اضافه کرد: ظرفیت برنامه ششم 
توس��عه می تواند رونق بازار س��رمایه را به دنبال داشته 
باش��د. یکی از موضوعاتی که مطرح اس��ت، بازار بدهی 
اس��ت که باید تأمین مالی بخش خصوصی را کمک کند، 
اما آمارها نشان می دهد که ۹0درصد از تأمین مالی ها در 
بخش دولتی بوده است. در نتیجه الزم است که نظارتی 

در این مورد انجام شود.  
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قیمتنوع ارز 

٣.7٦4دالر آمریکا

4.0٦5یورو اروپا

4.72٦پوند انگلیس

۱.042درهم امارات

۱.045لیر ترکیه

578یوان چین

٣4ین ژاپن

2.۹۱۱دالر کانادا

٣.8٣۱فرانک سوئیس

۱2.٣50دینار کویت

۱.0۱0ریال عربستان

٣07دینار عراق

70روپیه هند

۹0۹رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

4۹7.500مثقال طال

۱۱4.85٦هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.200.000سکه بهار آزادی

۱.202.٣00سکه طرح جدید

٦8۱.000نیم سکه

٣8۱.000ربع سکه

2٣8.000سکه گرمی

دریچه

گزارش2

سه شنبه
17 اسفند 1395

شماره 741

ایمان ولی پور
Ivankaramazof@yahoo.com
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محمدرضا گیوکی
عضو انجمن مدیریت استراتژیک ایران

ترافیک عرضه های عمده در 
فرابورس ایران

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر در چهار 
بلوک، س��هام عادی و حق تقدم سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی و گردشگری ایران را به طور یک جا و شرایطی 
در روز چهارش��نبه 18اس��فندماه به فروش می رساند. 
کارگزار عرضه کننده س��هام این ش��رکت بانک ش��هر 
اس��ت که تعداد 162 میلیون و 600 هزار سهم معادل 
5.42درصد از مجموع سهام و حق تقدم شرکت گروه 
س��رمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران را 
در نماد  »سمگا4« با قیمت پایه هر سهم 3327ریال 
در بازار اول فرابورس ای��ران عرضه می کند. همچنین 
ق��رار اس��ت 81میلیون و 300 هزار ح��ق تقدم خرید 
سهام این شرکت در نماد »سمگاح4« با قیمت پایه هر 
حق تقدم 2079 ریال در بازار اول فرابورس به فروش 
برس��د. در همین حال صندوق سرمایه گذاری گنجینه 
آرمان ش��هر در نظر دارد در چهارش��نبه همین هفته، 
81 میلی��ون و 449 ه��زار و 976س��هم را که معادل 
2.714درص��د از مجموع س��هام و حق تقدم ش��رکت 
گ��روه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی و گردش��گری 
ایران است، با قیمت پایه هر سهم 3329 ریال در نماد  
»س��مگا2« به فروش برس��اند. افزون بر این حق تقدم 
خرید سهام این شرکت نیز با قیمت پایه هر حق تقدم 
2082 ریال در همین روز عرضه می شود. گفتنی است 
که س��رمایه پایه شرکت گروه س��رمایه گذاری میراث 
فرهنگی و گردش��گری ایران که اسفندماه 89 در بازار 
اول فراب��ورس و در گروه هتل و رس��توران پذیرش و 
نماد آن اردیبهش��ت ماه سال 90 درج شد، 3 میلیارد 

سهم است. 

 عرضه بلوک سهام تولید نیروی
 برق دماوند

روز ش��نبه 28 اس��فندماه، عرضه عم��ده مدیریتی 
غیرکنترلی س��هام شرکت تولید نیروی برق دماوند در 
نم��اد »دماوند4« در ب��ازار دوم فرابورس ایران صورت 
می گیرد. در این روز، شرکت کارگزاری بانک دی 690 
میلیون س��هم معادل 25درصد از سهام شرکت تولید 
نیروی برق دماوند را به طور عمده و شرایطی با قیمت 
پایه هر سهم 21 هزار و 740 ریال به فروش می رساند. 
این ش��رکت با نماد »دماوند«، 19 اس��فندماه 93 در 
فرابورس ایران پذیرفته و نماد آن نیز در ش��هریورماه 

94 در بازار دوم فرابورس درج شد. 

پسته به بورس لبخند زد
تاالر تخصص��ی معامالت و ایس��تگاه های معامالتی 
پس��ته در ب��ورس کاال با حضور وزی��ر اقتصاد و رئیس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادر، مس��ئوالن وزارت جهاد 
کش��اورزی، نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی، اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی اس��تان کرمان، 
ش��رکت تعاون��ی پس��ته رفس��نجان و مدیران ارش��د 
بازار س��رمایه معامالت پس��ته آغاز به کار کرد. حامد 
س��لطانی نژاد در مراس��م رونمایی از عرضه پس��ته در 
ب��ورس کاال، در خصوص روند بستر س��ازی نخس��تین 
معامله پسته در بورس کاال اظهار داشت: رقابت خوبی 
بر سر محصوالت کش��اورزی با کیفیت در بورس کاال 
ش��کل گرفته و البته تنظیم بازار محصوالت کشاوزی 
نیز از این طریق رخ داده اس��ت. ب��ه گفته مدیرعامل 
بورس کاال، تجارت محصوالت کشاورزی در ایران 270 
هزار میلیارد تومان اس��ت که نش��ان از پتانسیل های 
باالی محصوالت کش��اورزی دارد. این مدیر ارش��د در 
خصوص بازاری شدن محصوالت کشاورزی، گفت: در 
بازاری شدن محصوالت کشاورزی، بحث قیمت گذاری 
مطرح می ش��ود. موضوع دیگر تف��اوت میان محصول 
باکیفیت و محصول بی کیفیت اس��ت و بورس کاال در 
این زمینه ادعا دارد که می تواند به عنوان مرجعی برای 
قیمت گذاری و کنترل کیفیت محصوالت عرضه ش��ده 

در بورس کاال قرار بگیرد. 

 نگاهی بر صورت های مالی
 9 ماهه »وپارس«

بان��ک پارس��یان، اطالعات و صورت ه��ای مالی 9 
ماهه س��ال مالی منتهی به 30اس��فند ماه 1395 را 
با س��رمایه 23 هزار و 760 میلیارد ریال، به صورت 
حسابرسی نشده منتشر کرد. بانک پارسیان در دوره 
9 ماهه س��ال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395، 
مبلغ 14 ه��زار و 764 میلیارد و 541 میلیون ریال 
زی��ان خالص شناس��ایی کرد و بر این اس��اس مبلغ 
621ریال زیان به هر س��هم اختصاص داد که نسبت 
به دوره مش��ابه در سال گذش��ته معادل 486درصد 
افزای��ش زی��ان را نش��ان می دهد. »وپ��ارس« زیان 
انباش��ته پایان دوره را مبل��غ 10 هزار و 16 میلیارد 
و 295 میلیون ریال اعالم کرد. یادآور می ش��ود این 
ش��رکت در دوره منتهی به 30 آذر ماه 1394، زیان 
خال��ص را مبلغ یک ه��زار و 674 میلی��ارد و 993 
میلیون ریال و زیان به ازای هر س��هم را 106 ریال 

اعالم کرد. 

 پیشنهاد افزایش سرمایه
 100 درصدی »شپدیس«

شرکت پتروشیمی پردیس پیشنهاد افزایش سرمایه 
6 هزار میلی��ارد ریالی، معادل 100درصد را به مجمع 
عمومی فوق العاده پیش��نهاد داد. ش��رکت پتروشیمی 
پردی��س اعالم کرده اس��ت برنامه افزایش س��رمایه از 
مبل��غ 6 هزار میلیارد ریال به 12 ه��زار میلیارد ریال 
را در نظر دارد. افزایش س��رمایه »ش��پدیس« از محل 
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور 
اصالح ساختار مالی شرکت که در تاریخ 7 اسفند 95 
ب��ه تصویب هیأت مدیره رس��یده و جهت اظهارنظر به 

حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود. 

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

نزولی ش��اخص کل  روند 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
ک��ه به اف��ت ش��دید در دو 
روز کاری پیاپی منجر شده 
ب��ود، روز دوش��نبه متوقف 
ش��د و با رش��د 22 واحدی 
ب��ه اس��تراحت پرداخت. به 
بورس  نماگ��ر  ترتی��ب  این 
در جایگاه 76ه��زار و 789 
در  گرف��ت.  آرام  واح��دی 
گروه  گذشته،  روز  معامالت 
مپن��ا که روز یکش��نبه نماد 
آن بازگشایی شد، بیشترین 
تاثی��ر منفی را بر ش��اخص 
کل داش��ت. پاالیشگاه نفت 
تهران نی��ز به هم��راه مپنا 
با تاثی��ر منفی، مانع رش��د 
شاخص کل ش��د. هلدینگ 
خلیج ف��ارس، هم��راه اول، 
کش��تیرانی ای��ران، صنعتی 
و معدن��ی گل گه��ر و مل��ی 
ب��ا  ای��ران  م��س  صنای��ع 
مثب��ت،  تاثی��ر  بیش��ترین 
اندک��ی ش��اخص کل را باال 
بردند. روز گذش��ته شاخص 
کل ب��ازار فرا بورس با ریزش 
چه��ار واحدی ب��ه پله 865 
واحدی رسید. همچنین در 
تعداد 138  فرا ب��ورس  بازار 
اوراق  و 875 س��هم  ه��زار 
بهادار ب��ه ارزش 3 میلیارد 
و 923 میلیون و 824 هزار 
ری��ال در بی��ش از 17 هزار 
نوب��ت معامالتی دادوس��تد 
ب��ازار  معام��الت  در  ش��د. 
بهداش��تی  صنایع  فرابورس 
ساینا، ش��رکت آهن و فوالد 
ارفع و گروه س��رمایه گذاری 
می��راث فرهنگ��ی ب��ا روند 
شیر  داده پرداز،  آتیه  نزولی، 
گلپایگان،  پگاه  پاس��توریزه 
توس��عه خدم��ات دریایی و 
بندری سینا، ریل پرداز سیر 
با روند صعودی به کار خود 

پایان دادند.
 

تکاپوی نوسان گیران 
برای شناسایی سود

روز دوش��نبه ب��ا تح��رک 
برخ��ی  در  بازارگردان ه��ا 

از  شاخص س��از  نماده��ای 
جمله هلدینگ خلیج فارس 
و تک سهم های معدنی، بازار 
سهام ش��اهد افزایش اندک 
تقاضا از س��وی معامله گران 
در  در گروه ه��ای مختل��ف 
و  کوچک  شرکت های  میان 
برخوردار از س��هام شناوری 
پایین به  وی��ژه بازاردومی ها 
ب��ود.  در ای��ن می��ان گروه  
دو  از  کمت��ر  در  غذای��ی  
هفته به پایان س��ال، شاهد 
برای  تکاپوی نوس��ان گیران 
شناسایی سود بود. در میان 
دارویی ها نیز تک س��هم های 
این گ��روه همچنان میزبان 
این  نوس��ان گیران کم تعداد 
سهم برای شناسایی بازدهی 
ب��ود. در گ��روه اطالعات و 
ارتباطات اما تک سهم یعنی 
آتیه  داده پ��رداز پس از یک 
اص��الح مقطع��ی، همچنان 
با افزایش تقاضا در آس��تانه 
این  س��رمایه  افزایش  اعالم 
ش��رکت ق��رار گرف��ت. روز 
گذشته بازار س��هام، بازاری 

متع��ادل و آرام ب��ود ک��ه با 
افزای��ش تح��رک خریداران 
سهام در مقابل فروشندگان، 
در اغلب نمادهای معامالتی 

همراه بود. 

بهترین فرصت 
سرمایه گذاری در بورس

ب��ورس  در  روزه��ا  ای��ن 
تهران فش��ار ف��روش و نیاز 
آس��تانه  در  نقدینگ��ی  ب��ه 
ش��ب عید کامال محس��وس 
اس��ت. در عی��ن ح��ال ب��ا 
توجه ب��ه مصوبه محدودیت 
اعتبار کارگزاری ها و فش��ار 
ف��روش تس��ویه اعتباری ها، 
ف��رار  ش��اهد  همچن��ان 
پایانی  نقدینگی در روزهای 
س��ال خواهیم ب��ود. با این 
حال اکن��ون بهترین فرصت 
س��رمایه گذاری ب��ا توجه به 
در کف ق��رار گرفتن قیمت 
بس��یاری از س��هم ها است. 
هر چن��د در این ش��رایط نه 
خریداران چن��دان عالقه ای 
به خری��د دارن��د و نه پولی 

ب��رای خرید در بازار س��هام 
وجود دارد. به طور س��نتی 
اس��فند م��اه، عرضه ها بابت 
نیاز  م��ورد  نقدینگی  تامین 
آخر س��ال نهاد های حقوقی 
ش��دت  حقیق��ی  اف��راد  و 
می یاب��د و به تدریج ش��اهد 
کاه��ش عرضه ه��ا در هفته 
آخر س��ال و تش��کیل روند 
مثب��ت معامالت در روزهای 
نیمه تعطی��ل ب��ازار در نیمه 

اول فروردین خواهیم بود. 

معامله بلوکی 135 
میلیون سهمی در نماد 

ملی مس
در معامالت روز گذش��ته 
گروه های ش��یمیایی، فلزات 
اساسی و بانک ها با بیشترین 
حج��م و ارزش معامالت در 
گروه ه��ای  برتری��ن  ص��در 
صنع��ت ق��رار گرفتن��د. در 
جری��ان دادوس��تدهای روز 
س��رمایه گذاران  دوش��نبه 
بورس��ی برای خری��د اوراق 
مشارکت شهرداری سبزوار، 

امین  صن��دوق  واحده��ای 
اوراق صکوک  کی��ان،  یکم، 
واحدهای  س��ایپا،  مرابح��ه 
صندوق پارند پایدار س��پهر 
و اوراق مش��ارکت کارکنان 
نفت و اوراق مش��ارکت ملی 
نفت ایران، بیش��ترین تقاضا 
صف ه��ای  طوالنی تری��ن  و 
خرید را تش��کیل دادند. در 
مقابل گروه��ی دیگر تالش 
کردند با عرضه های سنگین 
بناگس��تر  اوراق صکوک  در 
کران��ه، س��هام پاالیش نفت 
خراس��ان،  ف��والد  ته��ران، 
پارند  صن��دوق  واحده��ای 
پایدار سپهر، اوراق مشارکت 
مل��ی نف��ت ای��ران و اوراق 
سبزوار  شهرداری  مشارکت 
از این نمادها خارج ش��وند. 
نمادها سنگین ترین  این  در 
تش��کیل  فروش  صف ه��ای 
ش��د. در پایان معامالت روز 
گذش��ته مل��ی صنایع مس 
ای��ران با معامله بلوکی 135 
بیشترین  س��همی،  میلیون 
اوراق  و  معام��الت  حج��م 
مش��ارکت ملی نف��ت ایران 
ریال  400 میلیارد  معامله  با 
را  معامالت  ارزش  بیشترین 

داشتند. 

رصد معامالت تابلوی 
تسهیالت مسکن

رص��د معام��الت تابل��وی 
مس��کن نش��ان می دهد که 
43 هزار و 892 ورقه امتیاز 
تسهیالت مس��کن به ارزش 
از 33 میلی��ارد ریال  بی��ش 
خریدوفروش  تابل��و  این  در 
ش��د ک��ه همانن��د روزهای 
گذشته همچنان تسه9511 
ب��ازار به  ای��ن  صدرنش��ین 
لحاظ حج��م و ارزش ماند. 
ای��ن اوراق در ب��ازه قیمتی 
712 ت��ا 780 ه��زار ری��ال 
دادوستد ش��دند. نگاهی به 
ب��ازار اوراق ب��ا درآمد ثابت 
نقل وانتقال  از  نی��ز حاک��ی 
بی��ش از 3 میلی��ون ورقه به 
ارزش اف��زون ب��ر 3 هزار و 
428 میلیارد ری��ال در این 

بازار است.  

همزمان با تحرک بازارگردان ها اتفاق افتاد

سبزپوشی شاخص کل بورس پس از 2 روز

ته��ران آخرین فصل  بورس 
از س��ال 95 را ب��ا افت ه��ا و 
چالش های بس��یاری طی کرد 
به طوری ک��ه در آخرین روز از 
فصل پاییز شاخص کل بورس 
در کان��ال 80ه��زار واح��دی 
قرار داش��ت اما طی نوساناتی 
ک��ه در فصل زمس��تان همراه 
بازار س��هام ب��ود ای��ن نماگر 
افت ه��ای پی در پ��ی را تجربه 
کرد و هم اکنون که در روزهای 
پایانی سال هس��تیم در کانال 
76هزار واحدی به سر می برد. 
ناگفته نماند که ش��اخص کل 
در اواس��ط بهمن م��اه نی��ز به 
پایین ترین سطح خود طی سه 
ماه گذشته رس��یده و تا کانال 
76ه��زار واحدی ن��زول کرده 
نگرانی های  و  تردید ه��ا  ب��ود. 
فع��االن ب��ازار نی��ز هم اکنون 
آخری��ن ماه از فصل زمس��تان 
اس��ت.  س��اخته  بی رون��ق  را 

گزارش های 9ماهه ش��رکت ها 
هم که اکث��را در اواخر دی ماه 
منتش��ر ش��دند و ب��ا وج��ود 
اینکه اکثر ش��رکت ها عملکرد 
نس��بتا بهتری را در گزارشات 
9ماه��ه خ��ود ارائ��ه کردن��د، 
اما س��هامداران ب��ورس تهران 
واکنش مثبتی نس��بت به این 
موضوع از خود نش��ان ندادند. 
به نظ��ر میزان انتظ��ارات آنها 
با توجه به متضرر شدن ش��ان 
ب��ا افت های ب��ازار بیش از این 
بوده است. همچنین باال بودن 
نس��بت قیمت ب��ه درآمد بازار 
س��هام نسبت به س��ایر بازار ها 
توانسته تا حدودی از جذابیت 
این بازار بکاهد. از طرفی دیگر 
بازگش��ایی نمادهای بانکی نیز 
در ای��ن فص��ل ب��ر تردید ها و 
ترس های فعاالن بازار دامن زد. 
در هر صورت عدم اطمینان از 
با  بانک ه��ا  آت��ی  چش��م انداز 
توجه ب��ه بحران های موجود و 
همین طور ریس��ک هایی که با 

روی کار آم��دن دول��ت جدید 
آمریکا در سطح جهانی مطرح 
است باعث ش��ده فعاالن بازار 
س��هام این روزها میل چندانی 
به خرید س��هام نداشته باشند. 
شایان ذکر اس��ت که به رسم 
آخرین ماه هر س��ال و با توجه 
به پایان س��ال مالی کارگزاران 
و همین طور نزدیک ش��دن به 
نقدینگی  نوروز ش��اهد خروج 
در بازار بیش��تر از ماه های قبل 
هس��تیم و تمام��ی این عوامل 
ب��ورس ته��ران را در آخری��ن 
فصل س��ال کم تح��رک کرده 

است.
اغل��ب  بی��ن  ای��ن  در   
ش��رکت های بورسی نخستین 
پیش بینی های س��ود سال 96 
خ��ود را ب��ا تعدی��الت مثبت 
منتشر کرده اند ولی این عامل 
هم باعث تح��رک چندان زیاد 
س��هامداران و فع��االن بورس 

تهران در این روزها نشد.
رش��دهای  بت��وان  ش��اید   

آهس��ته و پی درپی شاخص در 
هفته ه��ای اخی��ر را ب��ه نوعی 
نس��بت  پیش بینی ها  ای��ن  به 
داد ام��ا واکنش ه��ا آن طور که 
باید ص��ورت نگرف��ت، در این 
خصوص ش��ایان ذکر است که 
چند عامل وج��ود دارد که در 
ح��ال حاضر رفتار بازار س��هام 
و بازیگ��ران این ب��ازار را تحت 
تأثی��ر خ��ود قرار داده اس��ت؛ 
موض��وع رفتار ترامپ با برجام، 
قیمت ه��ای جهانی در  رون��د 
سال آینده، تغییرات نرخ ارز و 
ابهامات موج��ود در این قضیه 
و انتخابات ریاس��ت جمهوری 
همگی از عواملی هس��تند که 
سهامداران را با احتیاط روبه رو 
ک��رده و همچنی��ن در رون��د 
ب��ورس تهران در س��ال آینده 
نیز تأثیر گ��ذار خواهند بود،اما 
یکی از مش��کالت اساسی این 
باوجود  ب��ازار س��هام  روزهای 
تصمیمات اتخاذ ش��ده در این 
خص��وص، توق��ف نماده��ا در 

بازار اس��ت. هرچند اغلب این 
توقف ه��ا به دلی��ل پیش بینی 
ام��ا  گرفت��ه،  ص��ورت  س��ود 
بازار  نقدینگی بس��یاری را در 
س��هام محبوس کرده که این 
موضوع به خ��ودی خود باعث 
کاهش حجم و ارزش معامالت 
در بازار و تش��دید روند منفی 

بازار می شود.
 در نهای��ت ب��ا توج��ه ب��ه 
ریس��ک های پیش روی بازار و 
همین طور اقتص��اد و ابهاماتی 
ک��ه ای��ن ریس��ک ها ب��ا خود 
ب��ه هم��راه دارن��د و از طرفی 
انتظار های��ی که از گزارش��ات 
12ماهه ش��رکت ها وجود دارد 
بای��د منتظر ماند تا با روش��ن 
ش��دن برخی از این موضوعات 
بتوان چش��م انداز بازار سهام را 
در س��ال آتی پیش بینی کرد، 
هرچن��د اگر اتف��اق خاصی در 
اقتصاد ش��کل ندهد نمی توان 
رش��دهای ب��اال و س��ریع بازار 

سهام را انتظار داشت. 

وزیر اقتصاد بازارس��رمایه را 
بهترین و مهم ترین محل برای 
دارایی ه��ای مردم اعالم کرد و 
در برابر این نکته که بورس در 
دو سال اخیر س��ودی نداشته 
س��رمایه گذاران  نصی��ب  ک��ه 
کند، گفت: با س��ودآور ش��دن 
بنگاه ها، بورس جذاب ش��ده و 
باعث ورود سرمایه ها می شود. 
به گزارش ب��ورس پرس، وزیر 
اقتصاد با بی��ان اینکه اقدامات 
مؤث��ری ب��رای عمیق تر کردن 

بازار س��هام و توسعه آن انجام 
ش��ده، گفت: بازار سهام از یک 
ط��رف محل��ی مناس��ب برای 
ج��ذب دارایی های م��ردم و از 
طرف دیگر محلی برای تأمین 
اقتصادی  فعالیت ه��ای  مال��ی 
ب��وده و می توان��د ب��ا مکانیزم 
ریس��ک  و  بازده��ی  ش��فاف، 
مناسبی که دارد، بهترین محل 
ب��رای س��رمایه گذاری باش��د. 
طیب نی��ا افزود: م��ردم به طور 
سنتی عادت به سرمایه گذاری 

در امالک و مس��تغالت و طال 
کرده ان��د، اما بازار س��هام این 
ام��کان را فراه��م می کند که 
پس ان��داز و دارای��ی م��ردم به 
بنابراین  تبدیل ش��ود.  سرمایه 
بازار سهام مهم ترین محل برای 
دارای��ی خانواده ه��ا در ب��ازاری 
ش��فاف و با وجود ان��واع ابزارها 
بوده و تالش می کنیم بازار سهام 
را در هم��ه ابعاد توس��عه دهیم. 
وی به فعاالن بازار سهام توصیه 
کرد در نمایش��گاه بورس، بانک، 

بیمه  )که 26 تا 29 فروردین ماه 
برگزار خواهد شد( حضور داشته 
باش��ند. وزی��ر اقتص��اد اف��زود: 
واقعیت این اس��ت که عالقه مند 
به توسعه بازار و وضعیت مناسب 
ش��اخص کل بورس هس��تیم و 
م��ردم در براب��ر ورود دارایی ها 
بای��د ب��ه س��ودآوری مناس��بی 
برس��ند. طیب نیا در پاس��خ به 
این نکته که بازار س��هام در دو 
سال اخیر با کاهش قیمت ها و 
ش��اخص همراه بوده و سودی 

ب��ه همراه نداش��ته ک��ه نصیب 
اظه��ار  کن��د،  س��رمایه گذاران 
داش��ت: مس��لما ب��رای افزایش 
باید س��ود  ب��ورس  س��وددهی 
بنگاه های اقتصادی افزایش یابد. 
برهمین اس��اس تمرکز اصلی را 
بر شناس��ایی و حل مش��کالت 
بنگاه ها گذاش��ته ایم. وی افزود: 
همین که بنگاه ه��ای اقتصادی 
سودآور ش��وند به جذاب شدن 
بازار س��هام و ورود دارایی های 
مردم به بورس کمک می کند. 

روند بورس تهران در آخرین فصل سال 

وزیر اقتصاد اعالم کرد 

بازار سرمایه بهترین و مهم ترین محل برای دارایی های مردم

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

کارگزاران بورس اوراق بهادار در حالی عنوان نخست 
جدول بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود کرد که 

سرماآفرین در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
  

درصد نوسانقیمتنام شرکت
4,7944.99کبورس
3,4084.99لسرما

2,5624.87خموتور

1,8714,76شفارس
9104,72خاذین
2,2114,59شپارس
4,6904,52ددام

 بیشترین درصد کاهش
آلومراد صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد کاهش 
شد. کارتن ایران در رده دوم این گروه ایستاد. مهندسی 
نصیرماشین هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش 

قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)5(4,029فمراد
)4.94(3,482چکارن
)4.89(5,335خنصیر
)4,86(9,600بسویچ
)4,79(7,497چفیبر
)4,77(3,533لبوتان
)4,69(6,890فلوله

پرمعامله ترین سهم
بانک تجارت پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته 
ش��د. سایپا در رده دوم این گروه ایستاد. بانک ملت هم 

در رده های باال قرار گرفت. 
تعداد دفعهقیمتنام

66.738 743وتجارت

23,849 1163خساپا
19,024 1129وبملت
14,451 2002فملي
14,348 7466رمپنا
12,641 1868تاپیکو
12,329 1509ولساپا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را گروه مپنا 
به خود اختصاص داد و لوله و ماشین سازی ایران رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. بانک تجارت هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

107.119 7466رمپنا
49,962 6890فلوله

49,586 743وتجارت
28,925 2002فملي
27,732 1163خساپا
23,612 1868تاپیکو
21,479 1129وبملت

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله ش��ده را به دس��ت آورد که بانک تجارت در این 

گروه دوم شد و گروه مپنا در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
11631586خساپا

7431443وتجارت
74661044رمپنا
68901007فلوله

1328954خاهنح
1129946وبملت
2002771فملی

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
19431943کسعدی
1493746کساپا

2736684خمحور
1149383خریخت
4029288فمراد
2185199تکنو

2098191خشرق

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
7001.87وخارزم
11092.05واعتبار
10033.00پردیس
18813.62وبانک
11143.69وصنا

31943.99شاراک
25564.39غبشهر

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

وزیر راه و شهرسازی: 
مدیریت شهری پاسخگو نیست

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه امروز در کشور 
با بحران پاسخگویی در مدیریت شهری مواجه هستیم، 
افزود: تقریبا هیچ نوع پاس��خگویی از س��وی مدیریت 
شهری وجود ندارد و این تبدیل به یک بحران در کشور 

ما شده است. 
به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در دومین کنفرانس 
جام��ع مدیریت ش��هری ای��ران و هم اندیش��ی الیحه 
مدیریت ش��هری گفت: مدیریت شهری در تمام دنیا 
با کلید واژه یکسانی مطرح است. در حقیقت مدیریت 
شهری نه آنقدر بزرگ و ملی است که دستگاه ملی در 
ایران شود و نه آنقدر کوچک است که حکومت مرکزی 

نسبت به آن بی تفاوت باشد. 
وی به آثار اتفاقات افتاده در س��طح مدیریت محلی 
در سطح ملی اشاره کرد و افزود: بدون تردید اتفاقاتی 
ک��ه در مدیریت محلی روی می دهد، آثار و تبعاتی در 
سطح ملی دارد که نمونه آن را می توان حادثه پالسکو 
عنوان کرد که مس��تقیما حکومت مرکزی درگیر آن 
شد. بنابراین ماهیت دوگانه محلی و آثار ملی در چنین 
اتفاقاتی دیده می ش��ود. در حقیق��ت وقتی اتفاقی در 
کالنشهرها رخ می دهد، به دلیل آثار ملی آن نمی توان 

آن را در حد محلی محدود کرد. 
وی تاکی��د کرد: بدون  تردید امروز باید تناقض هایی 
که در س��اختار وجود دارد، با شفافیت عنوان شود. در 
حال حاضر در کشور با بحران پاسخگویی در مدیریت 
شهری مواجه هستیم و هیچ نوع پاسخگویی از سوی 
مدیریت ش��هری در کش��ور وجود ندارد و این موضوع 

تبدیل به یک بحران شده است. 
وی با اش��اره به ساختار حکومتی کشورمان و وجود 
فرمانداران، اس��تانداران، بخشداران و دهیاران در کنار 
ش��هردار گفت: از س��ال ۸۰ ت��ا ۹۵، ۱۳ه��زار هکتار 
ساخت و ساز جدید در منطقه شهری تهران انجام شده 
که هفت هکتار آن در مناطق شهری و مابقی خارج از 
مناطق شهری بوده است؛ توسعه ای که هیچ شهرداری 

در آن نظارت نکرده است. 
وی ادامه داد: از س��ال ۸۰ تا ۹۵ در منطقه ش��هری 
تهران، ۴۰۰۰ هکتار از اراضی کش��اورزی به مسکونی 
تبدیل ش��ده اس��ت لذا باید تفکیک ذهن��ی میان دو 
سطح از حکومت داشته باشیم. بدون  تردید تقسیمات 
جغرافیایی کشور را قانون تقسیمات کشوری مشخص 
می کند اما آیا نیاز است که این قانون تا سطح دهیاران 
تداوم داشته باشد یا باید در حد فرمانداران متوقف شود 
و پایین تر از سطح فرمانداران قانون تقسیمات شهری 
و محلی باش��د.  وی با اش��اره ب��ه اینکه رئیس جمهور 
در کشورمان مس��ئولیت دفاع از حقوق مردم در برابر 
تعدی کنن��دگان به قان��ون را برعه��ده دارد، افزود: آیا 
اساس��ا امکان حمایت و مقابله رئیس جمهور در مقابل 
تعدی کنندگان حقوق مردم ش��هر تهران وجود دارد. 
ده ها مورد وجود دارد که نش��ان می دهد در سیس��تم 
مدیریت شهری موجود هیچ پاسخگویی وجود ندارد و 
هنگامی که شهرداری قانون می فروشد، رئیس جمهور 
چه می تواند بگوید؟ آیا می تواند در مقابل قانون فروشی 

و شهرفروشی شهرداری اقدامی انجام دهد؟ 
عباس آخوندی با اشاره به اینکه چندین سال است 
که بحث حمل و نقل عمومی در ایران در دستور کار قرار 
گرفته، افزود: در س��ال جاری درآمد شهرداری تهران 
از بودجه عموم��ی )مالیات ملی( ۴۵۰۰میلیارد تومان 
و کل دریافتی وزارت راه و شهرس��ازی ۱۵۰۰ میلیارد 
تومان بوده است. در حقیقت شهرداری تهران سه برابر 
وزارت راه و شهرسازی از خزانه ملی پول دریافت کرده 
اما آیا نش��انه ای از در اولویت ق��رار گرفتن حمل و نقل 

عمومی در شهر تهران قابل مشاهده است؟ 
وزی��ر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اینکه از س��ال 
۸۹ ت��ا ۹۱ در تهران ۷۶۰هزار واحد مس��کونی پروانه 
ساخت و ساز دریافت کرده اند، افزود: بیش از ۵۰درصد 
پروانه های صادر ش��ده متعلق به ب��االی محور میدان 
انقالب بوده اند. در این شرایط چگونه به دنبال عدالت 

شهری هستیم. 

ایران تا پیش از برجام حیاط خلوت 
هواپیماهای فرسوده بود

رئیس س��ازمان هواپیمایی با اع��الم اینکه تا قبل 
از برجام حیاط خلوت هواپیماهای کهنه و فرس��وده 
بودیم و تعمیرات هواپیما در محیطی تاریک و بسته 
و با واس��طه انجام می ش��د، گفت: ام��روز مجوز این 
را داری��م که موتورهای مان را ب��ه معتبرترین مراکز 
تعمیر هواپیما در آلمان و فرانس��ه بفرستیم و موتور 

را با ضریب اطمینان باال پس بگیریم. 
به گزارش ایسنا، علی عابدزاده گفت: بخش  هوایی 
از نخس��تین صنایعی بود که در ۳۰ س��ال گذش��ته 
م��ورد تحریم ق��رار گرفت و روزب��ه روز فضای کاری 

سخت تر و تحریم پیچیده تر شد. 
رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��ور ب��ا بیان اینکه 
تاریخ نش��ان می دهد آمریکایی ه��ا از تحریم صنعت 
هوای��ی ای��ران حداکثر بهره ب��رداری را داش��ته اند، 
گفت: اگر به تاری��خ ارتباط آمریکا و عراق برگردیم، 
اولین بار که آمریکایی ها وارد عراق ش��دند نخستین 
پیشنهادشان دادن هواپیماهای مسافربری به هیأت 
حاکمه ع��راق بود یعنی درس��ت قب��ل از حمله به 
ایران، همچنین نخس��تین باری ک��ه وارد مذاکره با 
ویتنام شدند نیز از همین روش استفاده کردند؛ این 
وضعیت را در لیبی هم ش��اهد هس��تیم و این رویه 

نشان دهنده اهمیت ویژه این صنعت است. 
عاب��دزاده با بیان اینکه تمام این ۳۰ س��ال تالش 
کردند ما را به حاش��یه ببرن��د و تا حدود زیادی هم 
موف��ق ش��دند، گفت: تا قب��ل از برجام در حاش��یه 
صنع��ت هوای��ی بودی��م و در صنعت��ی ک��ه کامال 
س��اختاری بین المللی دارد در پایین ترین سطح قرار 
داش��تیم و حت��ی دریافت راه ه��ای هوایی که چاپ 
می شود و در اختیار خلبان قرار می گیرد از ما دریغ 
می شد و تمام ارتباطات ما در همه زمینه ها از طریق 
واس��طه ها ص��ورت می گرفت و ما قب��ل از برجام از 

ساختار بین المللی حذف شده بودیم. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ران در یک ح��وزه رقابتی 
قرار دارد که ش��امل حوزه کش��ورهای خلیج فارس 
می ش��ود، گفت: کل مسافر حمل ش��ده ما در سال 
۲۰۱۶ براس��اس آمار یاتا نزدیک ۵/۶ میلیون مسافر 
بوده که توس��ط ماهان و ایران ایر جابه جا شده است، 
این درحالی اس��ت که ش��رکت رقیب م��ا در ترکیه 
به تنهایی ۶۰میلیون مس��افر و ام��ارات ۵۱ میلیون 
مس��افر جابه جا کرده اند. این وضعیت نشان می دهد 

چقدر در این سال ها به حاشیه رفته بودیم. 
عاب��دزاده ادامه داد: تمام تالش م��ا بعد از برجام 
این است که از حاشیه ای که برای ما ایجاد کرده اند 
بیرون بیاییم. ش��اید دس��تاوردهای این یک س��اله 
خیلی ملموس نباش��د ام��ا ما به عنوان کارش��ناس 
از دس��تاوردها راضی هس��تیم. قبل ت��ر در محیطی 
تاریک و بس��ته هواپیما تعمی��ر می کردیم اما امروز 
ی��ک تعمی��رکار و یک خلب��ان هواپیم��ا کتابی در 
اختی��ار دارند ک��ه می دانند اورجینال ب��وده و دیگر 
کپی نیس��ت. برای تعمیرکار هواپیما و خلبان خیلی 
مهم اس��ت که بداند از ابزار اصل و نه کپی استفاده 
می کند. البته این وضع به معنی باز شدن همه درها 
و حل همه مشکالت نیست اما درها باز شده است و 

در مسیر درست قرار گرفته ایم. 
وی ادامه داد: امروز وقتی با کمپانی بویینگ مذاکره 
می کنی��م و نامه ای از س��وی س��ازمان هواپیمایی به 
بویینگ می فرستیم، به ما جواب می دهند و این خیلی 
مهم است که می توانیم مستقیما از بویینگ پاسخ های 
خود را دریافت کنی��م.  عابدزاده گفت: با وجود اینکه 
در حوزه فرودگاه��ی حداقل بیش از ۲۰ هزار میلیارد 
تومان س��رمایه گذاری داش��تیم اما متاس��فانه حداقل 
بهره وری را داشته ایم و اقتصاد مقاومتی به ما می آموزد 
که بای��د از این فرودگاه ها اس��تفاده کنیم اما چگونه؟ 
با ناوگان مناس��ب، با نوس��ازی ناوگان هوایی. ما طی 
این سال ها هواپیماهایی را که از خطوط معتبر جهانی 
بیرون می رفت و کنار گذاشته می شد وارد می کردیم و 
حیاط خلوت هواپیماهایی که استفاده نمی شد، بودیم. 

عمران

نفتی  کاه��ش درآمده��ای 
دول��ت در ط��ول س��ال های 
گذشته بسیاری از بخش های 
اقتص��ادی را که خود را آماده 
کرده بودند با جهش��ی بزرگ 
بین المللی  اس��تانداردهای  به 
نزدیک ش��وند، مجبور کرد با 
سرعت کمتر به کار خود ادامه 

دهند. 
دولت روحانی که از ماه های 
ابتدای��ی آغ��از ب��ه کار خود 
وع��ده داده ب��ود راه آه��ن را 
به عن��وان یک��ی از اصلی ترین 
یادگاری ه��ای خ��ود به مردم 
هدیه کند، در طول سال های 
گذش��ته فعالیت ه��ای زیادی 
برای بهب��ود اوضاع این بخش 
انجام داده اس��ت. فعال کردن 
کارگاه های ریلی در بس��یاری 
از استان های جامانده از شبکه 
ک��ه ب��ه افتت��اح قریب الوقوع 
ایس��تگاه راه آه��ن بعض��ی از 
آنها منجر شده، مطرح کردن 
به عنوان  حوم��ه ای  قطارهای 
اولویتی جدی که بناس��ت در 
طول سال جمعیتی بین ۲۰ تا 
۵۰ میلی��ون نف��ر را جابه جا 
کن��د، بهب��ود مزیت نس��بی 
قطارها که در دو حوزه سرعت 
و کیفیت اجرایی می ش��ود و 
در این چارچوب از یک سو با 
وارد کردن فناوری برقی سازی 
و سریع السیر س��ازی س��رعت 
انتقال ب��ار و مس��افران ارتقا 
خواهد یافت و از س��وی دیگر 
ب��ا خ��ارج ک��ردن واگن  های 
مسن و جانش��ین کردن آنها 
با نمونه های جوان تر میانگین 
سنی پایین می آید، بخشی از 
اقداماتی اس��ت ک��ه در طول 
سوی  از  گذش��ته  س��ال های 
دول��ت روحانی اجرایی ش��ده 

است. 
با وج��ود تمام این اقدامات، 
اما گستردگی برنامه ریزی های 
دول��ت برای این بخش نیاز به 
تامین منابع مالی فراوانی دارد 
که در طول سال های گذشته 

نبود درآمده��ای کافی دولت 
باعث ایجاد وقفه در بعضی از 
آنها ش��ده است؛ موضوعی که 
به نظر می رس��د راه رسیدگی 
به آنها در س��ال  آینده هموار 

شده است. 
و  برنامه ری��زی  مع��اون 
مدیری��ت مناب��ع وزارت راه و 
شهرس��ازی درب��اره چگونگی 
تخصیص بودجه به بخش های 
مختل��ف حمل و نق��ل اع��الم 
کرده بخش ریل��ی در بودجه 
۹۶ رش��دی ۶۸ درصدی را به 
ثبت رس��انده که در قیاس با 
دیگ��ر بخش ها رقم باالتری را 
نش��ان می دهد، اما در بخش 
اعتب��اری  مناب��ع  ج��اده ای 
پیدا  کاهش  ۲۳ درصد  حدودا 
ک��رده و ب��ه کمت��ر از ۴۰۰۰ 
ه��زار میلیارد تومان رس��یده 
اس��ت. در بخش مس��کن نیز 
منابع بودجه از حدود ۱۱۵۰ 
تومان س��ال گذشته  میلیارد 
در سال جاری به حدود ۷۳۹ 
یافته  توم��ان کاهش  میلیارد 
اس��ت، اما ب��ه ط��ور کلی در 
حوزه حمل و نقل الیحه بودجه 
سال ۹۶ افزایشی ۵ درصدی را 

نشان می دهد. 

ب��ه گفت��ه امین��ی طب��ق 
برآورده��ای ص��ورت گرفت��ه 
در ای��ن الیح��ه، ۲۴۶ ط��رح 
جاده ای با اعتبار حدود ۳۶۷۰ 
میلیارد تومان، ۴۸ طرح ریلی 
با اعتبار حدود ۳۵۸۰ میلیارد 
تومان، هش��ت ط��رح هوایی 
ب��ا اعتب��ار ۱۸ ه��زار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان و سایر بخش ها 
ب��ا اعتب��ار ۵۲ ه��زار میلیارد 
توم��ان در نظر گرفته ش��ده 
و به مجلس ارائه ش��ده است 
که البت��ه در برخی جداول و 
تبصره ه��ا تغییراتی در آن به 

وجود خواهد آمد.
 

ریل زیربنای توسعه 
اقتصادی

کارش��ناس صنع��ت  ی��ک 
حمل و نق��ل معتق��د اس��ت با 
توجه به ش��رایطی ک��ه امروز 
کش��ورهای  از  بس��یاری  در 
توس��عه یافته جه��ان ش��کل 
ای��ران راه��ی ج��ز  گرفت��ه، 
حمای��ت از صنع��ت ریل��ی و 
ارتقای س��هم ای��ن بخش در 

حمل و نقل خود ندارد. 
عل��ی بهن��ود در گفت و گو 
با »فرصت امروز« با بیان این 

مطلب اظهار ک��رد: نگاهی به 
توسعه یافته  کشورهای  تجربه 
در اروپا نش��ان می دهد نه تنها 
خط��وط ریلی به تم��ام نقاط 
مه��م و پر ت��ردد رس��یده که 
حتی ش��بکه راه آهن به عنوان 
عرصه ای بس��یار گس��ترده از 
اقتص��اد و صنعت م��ورد نظر 

است. 
ب��ه گفته وی ق��رار گرفتن 
ایس��تگاه های ریل��ی در مرکز 
ش��هرهای بزرگ باعث ش��ده 
از  نم��ادی  به عن��وان  قط��ار 
اقتصاد و توسعه شناخته شود 
بسیاری  سرمایه گذاری های  و 
حول محور این صنعت به کار 

بیفتند. 
ای��ن کارش��ناس ادامه داد: 
هرچن��د ایران فاصله بس��یار 
طوالن��ی تا رس��یدن ب��ه این 
اما می توان  دارد،  استانداردها 
ب��ا افزای��ش مناب��ع اعتباری 
تزریق ش��ده به ای��ن صنعت 
انتظار داش��ت ش��رایط برای 
عرص��ه  ای��ن  در  کار  ادام��ه 
فراهم ش��ود. اگر این افزایش 
در چارچوب  اعتب��اری  منابع 
برنامه ای بلندمدت و هدفمند 
تعریف ش��ود، می توان انتظار 

داش��ت آنچه در کش��ورهای 
توس��عه یافته به وج��ود آمده 
در ای��ران نیز مورد توافق قرار 

گیرد. 
نیکواقب��ال،  علی اکب��ر 
کارشناس اقتصاد کالن نیز در 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« 
ب��ه اهمی��ت برنامه ریزی های 
کالن اعتب��اری در عرصه های 
و  ک��رد  اش��اره  زیرس��اختی 
گفت: آنچه برای ما بیشترین 
اهمیت را دارد، س��رعت دادن 
به روند توس��عه در این بخش 
و البته رساندن منابع اعتباری 
موردنظ��ر اس��ت. باید در نظر 
داشت که هرچند دولت خود 
را متعه��د ک��رده منابع مالی 
م��ورد نیاز را تامی��ن کند، اما 
نیاز به س��رمایه های جدید در 
بخش هایی چون صنعت ریلی 

بسیار باالست. 
به گفته وی بودجه و منابع 
مال��ی دولت��ی تنه��ا می تواند 
بخش��ی از نیازه��ای ج��دی 
عرصه را جبران کند، اما برای 
آنکه دیگر هدف ها نیز محقق 
شوند باید ش��رایطی به وجود 
آید که از توان سرمایه گذاران 
داخل��ی و خارجی نیز در این 
بخ��ش اس��تفاده الزم صورت 
گی��رد و در نهای��ت اه��داف 
کالنی ک��ه می توان��د ریل را 
به مرحله اس��تاندارد برس��اند 
محقق ش��وند.  با وجود آنکه 
دولت تعهد کرده بخش ریلی 
و منابع مورد نیاز آن را تامین 
کن��د، اما ب��ه نظر می رس��د 
بودجه دولتی صرفا بخشی از 
این نیازهای کالن را پوش��ش 
دهد و در نهایت اس��تفاده از 
توان بخش خصوصی پایه گذار 
طرح ه��ا  دیگ��ر  از  بس��یاری 
خواهد ب��ود. توافق های جدید 
ب��ا  شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
امیدواری هایی  سرمایه گذاران 
ب��ه منظ��ور بهب��ود س��رعت 
توس��عه بخ��ش ریل��ی ایجاد 
افزای��ش ۶۸ درصدی  و  کرده 
بودجه س��ال آینده تاییدی بر 

این مقدمات خواهد بود. 

بازار مس��کن کل کشور در 
س��ال آینده می تواند ش��اهد 
هزار مش��تری  حض��ور ۱۰۰ 
خانه اولی باش��د ک��ه حدود 
پاس��خگو  را  تقاضا  یک ده��م 

خواهد بود. 
به گزارش ایسنا، از زمانی که 
صندوق پس انداز مس��کن یکم 
اوایل خردادماه س��ال گذشته 
راه اندازی ش��د تا آذرماه س��ال 
جاری ۱۲۰ ه��زار نفر اقدام به 
گشایش حساب کرده اند. سود 

این تس��هیالت ابتدا ۱۴ درصد 
ب��ود که به مرور ب��ه ۹.۵درصد 
کاه��ش یاف��ت. پای��ان س��ال 
گذشته عنوان ش��د که حدود 
۲۵ ه��زار نف��ر در این صندوق 
ثبت نام کردند، ل��ذا حدود ۹۵ 
هزار نفر از کل ثبت نام ها مربوط 

به سال جاری بوده است. 
رحیمی  اخی��ر  روزهای  در 
انارک��ی، عض��و هیات مدی��ره 
بان��ک مس��کن اع��الم ک��رد: 
 ۱۳۹۵ س��ال  ماه��ه   ۱۰ در 

در  افتت��اح حس��اب  می��زان 
صندوق پس انداز مسکن یکم 
به  و ۲۰۲درصد  ۱۷۴درص��د 
ترتیب در کل کش��ور و شهر 

تهران بوده است. 
ای��ن می��زان ثبت ن��ام ب��ا 
توجه به تقاضای س��ال قبل، 
چش��مگیر اس��ت اما احتماال 
چندان��ی  تح��ول  نمی توان��د 
در بازار مس��کن ایج��اد کند، 
س��قف  اینک��ه  به خص��وص 
تس��هیالت پرداختی ۸۲ هزار 

فقره در سال پیش بینی شده 
که این تعداد کمتر از یک دهم 
مسکن  بخش  ساالنه  تقاضای 

را شامل می شود. 
از زمان��ی که دول��ت یازدهم 
همزمان با رکود مسکن بر سر 
کار آمد اقداماتی برای رونق این 
بخش به کار برد اما تالش های 
چهار ساله دولت نتوانسته تاثیر 
چندان��ی در خ��روج از رک��ود 
این بخش داش��ته باشد. دولت 
ابت��دا رق��م تس��هیالت را که 

ح��دود ۲۰میلی��ون تومان بود 
به س��قف ۱۶۰میلی��ون تومان 
رساند، س��پس سود تسهیالت 
صندوق پس انداز مس��کن یکم 
را ۹.۵درصد و نیز اوراق گواهی 
حق تقدم را ۱۷.۵ درصد تعیین 
کرد اما به ظاهر این اقدامات به 
دالیل��ی همچ��ون ب��اال بودن 
اقس��اط ماهانه و قیمت باالی 
مس��کن نتوانس��ته فاصله بین 
قدرت خرید متقاضیان مصرفی 

با قیمت مسکن را پر کند. 
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صدراعظم آلمان درگیر رسوایی 
فولکس واگن شد

صدراعظ��م آلم��ان ک��ه مداف��ع سرس��خت صنعت 
خ��ودروی این کش��ور اس��ت، هفت��ه ج��اری در برابر 
تحقیقات ی��ک کمیته پارلمانی درباره رس��وایی تقلب 

دیزلی فولکس واگن شهادت خواهد داد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، قانونگ��ذاران آلمانی به مس��ئله 
رواب��ط نزدیک میان آنجال مرکل و مارتین وینترکورن، 
مدیرعامل سابق فولکس واگن و دیداری که صدراعظم 
آلم��ان در آوریل س��ال ۲۰۱۰ با آرنولد ش��وارتزینگر، 
فرمان��دار وق��ت کالیفرنی��ا و م��اری نیک��والس، مدیر 
س��ازمان محیط زیس��ت ای��ن ایالت داش��ت متمرکز 
خواهند ش��د. پارلمان آلمان در ژوییه س��ال گذش��ته 
کمیته ای را تش��کیل داد تا معلوم شود آیا خانم مرکل 
و دول��ت وی درباره مش��کالتی ک��ه موتورهای دیزلی 
فولکس واگن س��ال ها داشته اند، مطلع بوده اند یا خیر. 
رگوالتورهای آمریکایی در س��پتامبر سال ۲۰۱۵ فاش 
کردند موتورهای دیزل��ی فولکس واگن برای دور زدن 
تست های آالیندگی آمریکا دس��تکاری شده اند. دولت 
آلمان هرگون��ه اطالع از این موض��وع را تکذیب کرده 

است. 
خان��م مرکل ق��رار اس��ت روز چهارش��نبه به عنوان 
ش��اهد نهایی این کمیته شهادت دهد و شهادت خانم 
نیکوالس هم به صورت ویدئویی برنامه ریزی شده است. 
پ��س از اینک��ه رس��وایی دیزل��ی از س��وی مقامات 
آمریکای��ی فاش ش��د، فولک��س واگن اق��رار کرد روی 
حدود ۱۱میلیون خودروی دیزلی که در سراسر جهان 
به فروش رفته اند، نرم افزار غیرقانونی برای پنهان کردن 

سطح واقعی آالیندگی آنها نصب کرده است. 
این خودروس��از ب��ه کالهبرداری در آمری��کا اقرار و 
موافقت کرده حدود ۲۵ میلیارد دالر جریمه و خسارت 
پرداخت کند. یک کارمند فولکس واگن هم به اتهامات 
دسیسه فدرال اقرار کرده در حالی که یک کارمند دیگر 
در انتظار محاکمه اس��ت. چند کارمند فعلی و س��ابق 
فولک��س واگن در آلم��ان به اتهام دسیس��ه در آمریکا 

تحت تعقیب قرار دارند. 
قانونگذاران آلمانی همچنین امیدوار هستند از خانم 
مرکل درب��اره دیداری که در س��پتامبر س��ال ۲۰۱۵ 
چند روز پیش از افش��ای رسوایی دیزلی، در نمایشگاه 
خودروی فرانکفورت با وینترکورن داشته است، توضیح 
دهد. آق��ای وینترکورن در ژانویه ب��ه کمیته پارلمانی 
گفت که پیش از اینکه در ۲۳س��پتامبر س��ال ۲۰۱۵ 
اس��تعفای خود را اعالم کند، مکالمه تلفنی کوتاهی با 

مرکل داشته است. 
براس��اس گزارش آسوش��یتدپرس، صدراعظم آلمان 
و مدیرعامل س��ابق فولکس واگن به جزییات مکالمات 
خود اش��اره ای نکردن��د در حالی که کمیت��ه پارلمانی 
در تالش اس��ت دریابد دولت تا چه ح��د درباره تقلب 
آالیندگی فولکس واگن پیش از افش��ای آن از س��وی 

مقامات آمریکایی اطالع داشته است. 
 

پژوسیتروئن مالک اوپل می شود
گ��روه پژوس��یتروئن با ه��دف رقابت بهت��ر در بازار 
اروپایی، برند اوپل شرکت جنرال موتورز را در قراردادی 
ی��ورو )۲.۳ میلی��ارد دالر(  میلی��ارد  ارزش ۲.۲  ب��ه 
خری��داری می کند. به گزارش ایس��نا، پژوس��یتروئن و 
جنرال موتورز در بیانیه مش��ترکی اع��الم کردند انتظار 
می رود ادغام اوپل با پژوس��یتروئن صرفه جویی ساالنه 
۱.۷میلیارد یورو تا س��ال ۲۰۲۶ به همراه داشته باشد 
و اوپل ۲درصد حاشیه س��ود تا سال ۲۰۲۰ و ۶درصد 

حاشیه سود تا سال ۲۰۲۶ تولید خواهد کرد. 
این قرارداد شامل اوپل آلمان و فعالیت های انگلیسی 
این برند با نام وکس هال و فعالیت های فاینانس واحد 
جنرال موتورز است. بانک »بی ان پی پاریبا« ۵۰ درصد 
از این واحد فاینان��س را به ارزش حدود ۴۵۰ میلیون 

یورو خریداری می کند. 
جنرال موتورز که اوپل را به مدت ۹۰ سال در اختیار 
داشته است، پس از ضرردهی این برند در سال ۲۰۱۶ 
که مجموع ضررش از سال ۲۰۰۹ را به حدود ۹میلیارد 

دالر رساند، به فروش آن اقدام کرد. 
پژوس��یتروئن انتظار دارد با ادغام اوپل، ۱.۲ میلیون 
دستگاه به تحویل س��االنه خودروهای این گروه اضافه 
ش��ود. احتمال تعدیل مش��اغل و تولی��د در مکان های 

پرهزینه در آلمان، فرانسه و انگلیس وجود دارد. 
کارلوس تاوارس، مدیرعامل پژوسیتروئن در بیانیه ای 
اظهار کرد که این شرکت اطمینان دارد تغییر و تحول 
اوپل/وکس ه��ال با حمایت این گروه س��رعت خواهد 
گرف��ت و مطمئن اس��ت که اوپل/وکس هال ش��ریک 
درستی برای عرضه محصوالت موفق است. طبق بیانیه 
جنرال موت��ورز، فروش اوپل ی��ک هزینه غیرنقدی ۴ تا 
۴.۵ میلیارد دالری را به همراه دارد و با قرارداد فروش 
این برن��د، تالش ها برای واگذاری دارایی های نامطلوب 
ادامه پی��دا می کند و حدود ۲ میلی��ارد دالر نقدینگی 
آزاد می شود که برای بازخرید سهام مورد استفاده قرار 

می گیرد. 
این خودروس��از آمریکایی از طریق ضمانت هایی که 
در بخش��ی از این توافق صادر شده می شود، حق خرید 
س��هام پژوس��یتروئن را خواهد داش��ت. جنرال موتورز 
و پژوس��یتروئن تواف��ق ب��رای اوپل به منظ��ور تامین 
برخ��ی از مدل های واحد اس��ترالین هولدن و بویینگ 
را ادامه خواهند داد. این دو ش��رکت ممکن اس��ت در 
زمینه سیستم های پیل سوختی همکاری کنند. با این 
توافق، پژوس��یتروئن به دومین خودروساز بزرگ اروپا 
تبدیل می ش��ود و رنو را پشت سر می گذارد. این گروه 
خودروس��ازی فرانسوی پس از اینکه در سال های اخیر 
س��هم بازارش را از دس��ت داد، در س��ال ۲۰۱۴ تحت 
حمایت مالی دولت فرانسه و شرکت دانگ فنگ موتور 
چین ق��رار گرفت و تحت ریاس��ت کارل��وس تاوارس، 

توجه اش را به رشد معطوف کرد. 
ه��دف وی از ادغ��ام پژوس��یتروئن با اوپ��ل، ایجاد 
یک غ��ول اروپایی از طریق کاه��ش هزینه ها، ترکیب 
تالش های توس��عه ای و بهره برداری از مهندسی آلمانی 
است. براساس گزارش بلومبرگ، با افزودن شدن اوپل، 
گروه پژوس��یتروئن ۱۶درصد از ب��ازار خودروی اروپا را 
در اختی��ار خواهد داش��ت و پس از فولک��س واگن با 

۲۴درصد سهم بازار در رده دوم قرار می گیرد.

توافق بر سر افزایش قیمت 
خودرو؟ 

در ش��رایطی که ای��ن روزها قیم��ت خودروهای 
داخلی در نمایندگی ها ثابت مانده و افزایش خاصی 
را به خود ندیده، به نظر می رس��د طی س��ال آینده 
ب��ا صعود قیمت ها به دلیل اعمال نوس��ان نرخ ارز و 
همچنی��ن باال رفتن بهای م��واد اولیه در هزینه های 
تولید خودروس��ازان مواجه خواهی��م بود. آنطور که 
معاون اول رئیس جمهور به قطعه س��ازان وعده داده، 
قرار اس��ت صعود نرخ ارز طی زمس��تان امس��ال و 
همچنین افزایش هزینه های تولید، در آنالیز قیمتی 

خودروسازان طی سال ۹۶ تاثیر داده شود. 
ب��ه گزارش خ��ودروکار، در جلس��ه ای که چندی 
پی��ش میان اعضای انجمن قطعه س��ازان و اس��حاق 
جهانگی��ری، معاون اول رئیس جمهور برگزار ش��ده، 
جهانگیری به آنها قول داده طی سال آینده، نوسان 
ش��دید نرخ ارز طی زمستان امسال در قیمت نهایی 

خودروها و در نتیجه قطعات اعمال شود. 
 در کنار این موضوع قرار شده افزایش هزینه های 
تولید ناشی از باال رفتن نرخ مواد اولیه نیز در قیمت 
نهایی خودروهای تولید داخل طی سال آینده لحاظ 
شود. گفته می شود حتی معاون اول رئیس جمهور با 
ارسال نامه به خودروسازان از آنها خواسته تا مجموع 
هزینه های افزایش��ی تولید در س��ال ۹۵، در قیمت 
خودروهای تولیدی طی سال آینده تاثیر داده شود. 
 ط��ی مقطع��ی از زمس��تان س��ال ج��اری، نرخ 
ارز ب��ا افزای��ش ش��دیدی روب��ه رو و ب��ه تب��ع آن 
خریدهای خارجی قطعه س��ازان و خودروس��ازان با 
هزینه بیش��تری انجام ش��د. ازآنجاکه در آن مقطع 
برخ��ی خریده��ای خارجی توس��ط قطعه س��ازان و 
خودروسازان انجام شده، بنابراین تاثیر افزایشی آنها 
بر قیمت خودروهای تولید داخل، طی سال ۹۶ خود 
را نش��ان خواهد داد. البته در ح��ال حاضر افزایش 
قیمت خودروهای داخلی تنها با مجوز شورای رقابت 
امکان پذیر اس��ت و این ش��ورا پس از دریافت اسناد 
و م��دارک الزم درب��اره هزینه های تولی��د )از بانک 
مرکزی( نظر نهایی را در مورد قیمت خودروها اعالم 
می کند.  خودروسازان داخلی معموال اردیبهشت ماه 
درخواس��ت قیمتی خ��ود را تقدیم ش��ورای رقابت 
می کنند و باید منتظر ماند و دید آیا این شورا با باال 
رفتن قیمت خودروهای تولید داخل در س��ال آینده 

موافقت خواهد کرد. 

برنامه های جدید تویوتا برای 
سبقت از رقبا

تویوتا ط��ی اقدامی به منظ��ور تصمیم گیری های 
س��ریع تر برای پیش��رفت ه��ر چه بهت��ر در صنعت 
خودرو، تعداد پس��ت ها و مدیران ارش��د خودش را 
کاه��ش می دهد.  به گزارش خودروکار، این تصمیم 
پس از اینکه تویوتا در رتبه دوم بعد از فولکس واگن 
قرار گرفت، به منظور باز پس گیری جایگاه نخس��ت 
در صنع��ت تولی��د خ��ودرو و پیش��تازی مجدد در 
زمینه های تکنولوژیکی مانند مصرف س��وخت بهینه 

گرفته شد. 
ب��ا اعالم این تغییرات توس��ط تویوت��ا، آنها اعالم 
کردند که پس��ت های ارشد شرکت ش��ان را از تعداد 
۱۱ ع��دد به ۹ عدد ب��ه منظ��ور تصمیم گیری های 

سریع تر و موثر تر کاهش خواهند داد. 
کایو ُدی، سخنگوی تویوتا به رویترز این  گونه گفت: 
»براس��اس این سیاس��ت جدید، تنها »آکی��و تویودا« 
به عن��وان رئی��س هیات مدیره و »تاِکش��ی اوچیامادا« 
رئیس این ش��رکت به عنوان نمایندگان رس��می آنها 
فعالی��ت خواهند ک��رد. همچنین تع��داد نمایندگان 
مدیران نیز به منظور متمرکز کردن مس��ئولیت ها در 
کل ش��رکت کاهش یافتن��د. این در حالی  اس��ت که 
این سیاست ش��امل اعضای هیات مدیره نیز می شود. 
کمتر ش��دن تعداد اعضای هیات مدیره باعث می شود 
تا تصمیمات اجرایی سریع تر و راحت تر گرفته شود.« 
مدیر ارشد تویوتا همچنین گفت: این تصمیم یک راه 
حل قطعی نیس��ت اما مسلما شانس ما برای موفقیت 
را افزایش خواه��د داد. این راهکار امری ضروری برای 
ماندن در این بازار رقابتی بود. آکیو تویودا که از س��ال 
۲۰۰۹ عهده دار پس��ت مدیر عاملی این شرکت است 
پیش تر گفته بود که وسعت بیش از اندازه تویوتا موجب 
تاخی��ر در تصمیم گیری ها خواهد ش��د.  »میتس��ورو 
کاوای« از این پس معاون اجرایی کارخانه های تولیدی 
تویوتا خواهد شد. کاوای در سال ۱۹۶۰ به عنوان کارگر 

به استخدام تویوتا درآمد. 
ای��ن کمپانی با انج��ام این تغییرات ریس��ک های 
بس��یاری از جمله احتمال ایجاد مش��کالت بیش��تر 
در کنت��رل کیفی��ت را پذیرفت��ه و ممکن اس��ت با 
بحران هایی همانند س��ال ۲۰۰۰ مواجه شود. اما به 
گفته مس��ئوالن این کمپانی تمامی این تغییرات به 
نفع این شرکت بوده و برای پیشرفت و پیشتازی در 

دنیا به آن نیاز است. 
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7 خودرو

روز گذشته گروه خودروسازی 
از جدید تری��ن محصول  س��ایپا 
خود، که از آن به عنوان ارزان ترین 
ک��راس اوور ب��ازار یاد می ش��ود، 
در حالی رونمای��ی کرد که وزیر 
صنعت، معدن و تجارت از امضای 
دو ق��رارداد خودروی��ی دیگ��ر تا 
پایان امسال خبر داد تا اسفندماه 
سال ۹۵ با خاطره ای خوب برای 

خودروسازان به پایان برسد. 
به گزارش خبرن��گار »فرصت 
ام��روز«، محمدرض��ا نعمت زاده، 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
در مراس��م رونمایی از خودروی 
»کویی��ک« س��ایپا، از امضای دو 
قرارداد خودرویی تا پایان س��ال 
ج��اری خب��ر داد و گف��ت: یک 
ق��رارداد در ح��وزه خودروه��ای 
ح��وزه  در  دیگ��ری  و  تج��اری 
خودروهای س��واری اما به شکلی 
وس��یع تر تا پایان امسال به امضا 

خواهد رسید. 
نعمت زاده همچنین با اش��اره 
به شکل گیری چند جوینت ونچر 
پس��ابرجام،  در  قطعه س��ازی 
تصریح کرد: قطعه سازان اقدامات 
جدی��دی را در قراردادهای خود 
با طرف های خارجی مدنظر قرار 
داده و قرارداده��ای خوب��ی را به 

امضا رسانده اند. 
او همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه 
برنامه ه��ای  اهمی��ت ص��ادرات 
توسعه ای کش��ور، بیان کرد: باید 
برای صادرات خ��ودرو و قطعات 
برنامه های ج��دی در نظر گرفته 
ش��ود که البته ما ب��رای صادرات 
قطعات برنامه های ویژه ای داریم 
که امیدواریم بتوانیم رقم صادرات 

را در این بخش افزایش دهیم. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
ادام��ه داد: خ��ودرو نقش مهمی 
در توسعه صنعتی کش��ور دارد، 
به گون��ه ای که ح��دود ۱۸درصد 
از تولید ناخالص صنعت کش��ور 
مربوط به صنعت خودرو است. در 
سال جاری تولید خودرو بیش از 
۴۰درصد رشد داشته است و این 
روند ادامه خواهد یافت به گونه ای 
که در س��ال ۱۴۰۴ تولید خودرو 
در کش��ور بای��د ب��ه ۳ میلیون 
دس��تگاه افزایش یابد که حداقل 
۵۰درص��د آن ب��ا برن��د داخلی 

خواهد بود. 
نعم��ت زاده ب��ا بی��ان اینکه با 
اقدامات صورت گرفته در سایپا، 
س��ال گذشته این ش��رکت برای 
نخس��تین بار پس از سال ۱۳۸۹ 
تاکن��ون س��ودده ش��ده اس��ت، 
تصریح  کرد: در گذش��ته س��ایپا 
مش��کالت زی��ادی داش��ت و در 
گزارش تحقیق و تفحص مجلس 
نیز مشخص ش��د مشکل اصلی 
س��ایپا مش��کل مدیریت و مالی 

است، بنابراین به این جمع بندی 
رس��یدیم که مدیری با تخصص 
مالی را به مدیریت یک ش��رکت 

منصوب کنیم. 
تخصیص 40 درصد از منابع 

بانکی به بخش صنعت
علی الریجانی، رئیس مجلس 
شورای اسالمی که ترافیک ناشی 
از ب��رف و ب��اران را دلی��ل تاخیر 
سه س��اعته خود برای حضور در 
این مراس��م اعالم کرد نیز پشت 
تریبون رف��ت و از بخش صنعت 

مجدانه دفاع کرد. 
او در ابت��دا از سیس��تم بانکی 
انتقاد کرد و گف��ت: باید جایگاه 
صنع��ت در تس��هیالت بانک��ی 
مشخص ش��ود و نباید وزیر برای 
تخصیص این س��هم چانه بزند، 
بنابراین م��ا در قانون برنامه ذکر 
کردیم باید ۴۰درصد از تسهیالت 
بانکی ب��ه بخش صنع��ت تعلق 

بگیرد. 
الریجانی همچنین خطاب به 
کرد:  اظهار  نمایندگان مجل��س 
من از نمایندگان محترم مجلس 
درخواس��ت دارم که مش��کالت 
بخش صنع��ت را پیگیری کنند 
و بگویند چرا صنایع دچار بحران 
مالی می شوند، این موضوع برای 

ما اهمیت بسیاری دارد. 
او با اشاره به اهمیت ایمنی در 
صنعت خودرو، تصریح کرد: باید 
قبول کنیم بعد ایمنی و مس��ائل 
محیط زیستی در صنعت خودرو 
مورد توجه قرار گیرد، چون برخی 
مشکالت در کش��ور به این امور 
برمی گردد ک��ه در صورت توجه 
کم به آن، مخاطرات و مشکالتی 
را به وجود خواهد آورد. نمی گویم 
همه سهم تصادفات در کشور به 
خاطر خودرو است، که سهم آن 
معلوم است، اما هر چه بیشتر به 
بعد ایمنی خودروهای تولید توجه 

شود آرامش مردم و به دنبال آن 
آسایشی در کشور ایجاد می شود. 
الریجانی با بیان اینکه س��ایپا 
مه��م  تولی��دی  واحده��ای  از 
کشور اس��ت، گفت: این شرکت 
خودرو سازی در دورانی دچار فراز 
و فرودهایی شد که ما نگرانی هایی 
از وضعیت به وجود آمده برای آن 
داش��تیم. صنعت خودرو س��ازی 
بخش مهم و پای��ه ای در صنعت 
کشور است که باید گام های بلند 
در ط��ول ادوار مختلف برای آن 

برداشت. 
رئیس مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: ش��رکت س��ایپا زمانی 
دچار نقایصی شد که چون اصالتا 
خودروس��ازی ج��زو صنایع مهم 
کشور است، نگرانی هایی را برای 
ما به وجود آورد؛ امروز در بازدید 
اجمال��ی که داش��تم مش��خص 
ش��د چقدر مدیران، مهندسان و 
کارگران بخش ه��ای مختلف در 
ای��ن مجموعه ب��زرگ خوب کار 
می کنند ک��ه این بازدی��د کوتاه 

برای بنده خرسندکننده بود. 
او با اش��اره به فراز و فرودهای 
س��ایپا، اظهار کرد: باید پیگیری 
کنی��م ک��ه چ��را در زمان هایی 
صنایع دچار مش��کل می ش��وند؛ 
چه عوامل و چه کس��انی در این 
موضوع دخیل هستند چون این 
روند در نهایت برای اقتصاد کشور 
مضرر خواهد بود. قطعا اگر اقتصاد 
دچار مشکل شود بخش های مهم 
صنعت نیز دچار خلل می ش��ود، 
س��وال ای��ن اس��ت که چ��را در 
کشوری همچون ایران با این همه 
صنایع و ظرفیت های بزرگ باید 
وضعیت اقتصادی طوری باشد که 
کارکن��ان در بخش های مختلف 
راحتی  زندگ��ی  نتوانند  کش��ور 

داشته باشند. 
ب��ه گفت��ه او، وقت��ی بنگاه ها 

درست کار نمی کنند کالن اقتصاد 
نیز با مشکل مواجه می شود، باید 
این وضعیت کالبدش��کافی شود 
که چرا صنعت ب��ه این مهمی و 

اساسی دچار فرود می شود. 
الریجان��ی در ادامه ب��ا تاکید 
ب��ر اهمی��ت موض��وع تحقیق و 
توسعه در ش��رکت های تولیدی 
به خصوص صنعت خودروس��ازی 
گفت: بنگاه ه��ای صنعتی باید با 
نگاه درازم��دت در حوزه تحقیق 
از  و  س��رمایه گذاری  توس��عه  و 
ظرفیت های خوب دانش��گاهی و 
متخصصان استفاده کنند. اکنون 
در بس��یاری از کشورهای بزرگ 
همچون آمریکا، ایرانیان به صورت 
فع��ال حض��ور دارن��د و از آنه��ا 
استفاده می شود، باید زمینه این 
موضوع در کشور نیز فراهم شود. 

او همچنی��ن توجه به س��هم 
س��رمایه گذاری در بخش صنعت 
را دارای اهمی��ت ویژه ای خواند و 
بیان ک��رد: مجلس در این زمینه 
نی��ز مداف��ع صنعت اس��ت که 
امیدواری��م در آینده ش��رایط به 

بهترین نحو تغییر پیدا کند. 
الریجان��ی با بیان اینکه باید از 
تجربیات دیگران در خودروسازی 
اس��تفاده ک��رد، گف��ت: اقتصاد 
مقاومت��ی یعن��ی به��ره گرفتن 
از تجربی��ات و بوم��ی ک��ردن و 
صادرات، به عبارت دیگر اقتصاد 
مقاومت��ی یعن��ی تولی��د ملی با 
لذا در  رویک��رد صادرات مح��ور. 
ن��وع قراردادها بای��د این موضوع 
مورد توجه قرار گیرد که داشتن 
تولی��دات صادرات مح��ور و قابل 
رقاب��ت در عرص��ه بین المللی با 
به��ره وری خ��وب دارای اهمیت 

ویژه ای است. 
او اف��زود: بای��د محص��والت 
خودروس��ازی قابل رقابت باشد، 

هم رایی و همبس��تگی کارکنان 
نیز موضوع مهمی اس��ت که به 
نظر می رس��د در س��ایپا وجود 
دارد. شرکت س��ایپا برای آینده 
خود دورنمایی ترس��یم کرده و 
عالئم خوبی را نشان می دهد که 

امیدوارم موفق باشند. 
سایپا، هر سال از یک 

خودروی جدید رونمایی 
خواهد کرد

مه��دی جمال��ی، مدیرعامل 
گروه خودروسازی سایپا نیز در 
این مراس��م گفت: سایپا ساالنه 
یک محصول جدی��د را به بازار 
معرف��ی خواهد کرد و توس��عه 
محص��ول ه��دف جدی س��ایپا 

است. 
او با بیان اینکه شرکت سایپا 
در آس��تانه ورشکس��تگی بود، 
تصریح کرد: وقتی ما س��ایپا را 
تحوی��ل گرفتی��م این ش��رکت 
زی��ان ده بود و ۴ ه��زار میلیارد 
ریال زیان انباش��ته داشت اما ما 
سال گذش��ته با تجدید ارزیابی، 
سرمایه شرکت را افزایش دادیم 

و ترازنامه شرکت تغییر کرد. 
مدیرعام��ل س��ایپا ادامه داد: 
ما زمانی در س��ایپا ۱۶ میلیارد 
تومان انصراف فروش داش��تیم 
اما ب��ا همکاری قطعه س��ازان و 
همکاران س��ایپا، ما این شرایط 
بحرانی را مدیریت کردیم و طی 
یک س��ال گذشته ۸درصد سهم 

بازار خود را افزایش دادیم. 
جمالی با اش��اره به انتظارات 
مردم از خودروسازان، بیان کرد: 
بیشترین بودجه تحقیق به مرکز 
تحقیقات س��ایپا تخصیص داده 
شده است و خودروی »کوییک« 
حاصل تالش همین مرکز است. 

 »کوییک« آمد
از  مراس��م  ای��ن  پای��ان  در 
ارزان قیمت جدید سایپا رونمایی 
ش��د. این خ��ودروی ت��ازه وارد 
هاچ بک در چهار م��دل به بازار 
عرضه خواهد شد که از گیربکس 
دنده اتومات و دستی در طراحی 
این خودرو استفاده شده است. 

»کوییک« ک��ه موتور ۱۵۰۰ 
سی سی را زیر کاپوت خود دارد، 
حداکثر قدرت ۸۷ اسب بخار و 
حداکثر گش��تاور ۱۲۸ نیوتن بر 
متر را به راننده و سرنشین هدیه 

می دهد. 
ای��ن خودرو که از اس��تاندارد 
یورو ۴ بهره می برد قابلیت ارتقا 
به ی��ورو۵ را ه��م دارد. مصرف 
س��وخت آن ح��دود ۷ لیتر در 
هر ۱۰۰ کیلومتر است.  با توجه 
به امکانات و ش��رایط دیگر رقبا، 
پیش بینی ه��ا بر آن اس��ت که 
قیمت این محص��ول در حدود 

۳۵ میلیون تومان اعالم شود. 

ارزان قیمت جدید سایپا رونمایی شد 

بازی فینال خودروسازان در اسفند

ش��رکت جهان نوین آری��ا، نماینده 
رس��می ف��روش و خدم��ات پ��س از 
ف��روش نیس��ان ژاپ��ن در ای��ران، در 
ادام��ه فعالیت ه��ای محیط زیس��تی  
خ��ود، کاغذه��ای ب��ذرداری را در 
 ش��عبه های ف��روش سراس��ر ای��ران

 به بازدیدکنن��دگان و مش��تریان اهدا 
می کند. جه��ان نوین آری��ا، با تالش بر 
اجرای کمپین های خالقانه و متفاوت در 
ایران، این بار سراغ کاغذهای دست ساز 
بذردار رفته اس��ت. این کمپین محیط 
زیس��تی، ب��ا ش��عار »به ش��وق رویش 
زمی��ن«، مزین به خودروی س��بزرنگ 
دوستدار محیط زیستی در آن گنجانده و درختی  است که بخشی از فعالیت های کاغذی حاوی بذر گل »فراموشم نکن« 

شده است. خودروی س��بزرنگ در این 
کارت، نماد خودروهای نیسان و انطباق 
کامل ویژگی های آنها با استانداردهای 
محیط زیستی یورو ۶ اروپاست. اهدای 
کارت های بذردار، تنها بهانه ای اس��ت 
برای یادآوری و احترام به زمین و تالش 
برای محیط زیستی پاک  و سبزتر. افراد 
می توانند خودروی س��بز را بکارند و به 
زمین جوانه ای هدیه دهند. عالقه مندان 
پس از دریافت کارت و کاش��ت بذرها، 
می توانند عکس های ش��ان را با هشتگ 
greennissaniran# ب��ا دیگران به 
اشتراک بگذارند و نام ش��ان را در گروه 

نیسان ایران ثبت کنند. 

نیسان با اهدای کارت های بذردار به استقبال هفته درختکاری می رود
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صبح دیروز مراسم روز بین المللی دانشگاه با برپایی غرفه های کشورهای مختلف در دانشگاه تهران برگزار شد.   عکس: ایسنا

عضو ش��ورای عالی تنظیم رواب��ط و حل اختالف قوا 
خاط��ر نش��ان کرد: دیوان محاس��بات بای��د در بودجه 
ش��هرداری ها و چگونگی هزینه کرد نظارت داشته باشد 

تا انضباط مالی در شهرداری ها افزایش یابد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، حجت االس��الم و المس��لمین 
محمدحس��ن ابوترابی فرد طی س��خنانی در کنفرانس 

مدیریت ش��هری اظهار کرد: اصالحات ساختاری نقش 
بسیار مهمی در ارتقا  و کارایی نهادها و سازمان ها دارد 
و بای��د در حوزه های مختلف به تجدید نظر و بررس��ی 

دقیق در ساختارها بپردازیم. 
وی افزود: س��اختار اجرایی کشور به طور جدی قابل 
بررسی است، باید ببینیم حوزه اختیارات رئیس جمهور 

در چه اندازه ای اس��ت و در مدیریت شهر تهران تا چه 
اندازه می تواند ایفای نقش کند. 

بنده نگاهم همین اس��ت که اختیارات رئیس جمهور 
بس��یار گسترده است و اگر رئیس دولت به این تصمیم 
برسد که باید مدیریت شهری اصالح شود، قطعاً به این 

مهم دست می یابیم. 

رئیس کمیسیون س��المت، محیط زیست و خدمات 
ش��هری شورای ش��هر تهران، از رئیس شورا خواست تا 
طرح صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر 
تهران را پیش از اتمام دوره چهارم شورای شهر تصویب 

کند تا از باقی مانده باغات حفاظت شود. 
رحم��ت اهلل حافظی ب��ا بیان اینکه درخ��ت را باید با 
قلب کاش��ت نه با دس��ت، ضم��ن گرامیداش��ت هفته 
منابع طبیعی و روز درختکاری، اظهار کرد: مس��ئوالن 
ش��هرداری بای��د عالوه بر دع��وت و مطالب��ه همراهی 
ش��هروندان برای کاش��ت نهال و درختکاری، خودشان 
نیز به فکر طبیعت و محیط زیس��ت مردم باش��ند و از 

درختان و باغات شهر صیانت کنند. 

وی با بیان اینکه از رئیس ش��ورای شهر تهران نیز به 
مناس��بت این ایام درخواس��تی دارم، تأکید کرد: طرح 
صیان��ت و حفاظت از باغ��ات و اراضی مزروعی ش��هر 
تهران و الیحه س��اماندهی، صیانت و حفاظت باغات و 
اراضی مشجر محدوده شهر تهران را در شورا بررسی و 
مصوب کند. در جلسه مشترکی که در تاریخ 22 تیرماه 
امسال با حضور رئیس ش��ورا و دو کمیسیون سالمت، 
 محیط زیست و خدمات شهری و معماری و شهرسازی 
تش��کیل شد، بررس��ی این طرح و الیحه به کمیسیون 

معماری و شهرسازی واگذار شد. 
رئیس کمیسیون س��المت،  محیط زیست و خدمات 
ش��هری ش��ورای ش��هر تهران، با بیان اینکه برای تهیه 

طرح صیانت از باغات ش��هر تهران اقدامات کارشناسی 
الزم در کمیس��یون سالمت ش��ورا صورت گرفته است، 
اع��الم کرد: هش��ت ماه از زم��ان ارجاع ای��ن طرح به 
کمیسیون معماری و شهرسازی می گذرد و هنوز طرح 
در صحن ش��ورا مطرح و بررسی نشده است، از این رو 
اعالم می کنم اگر حامی درخت و درختکاری در ش��هر 
تهران هس��تید تصویب طرح صیانت از باغات را تسریع 

بخشید. 
حافظ��ی تأکید کرد: باید پی��ش از اتمام دوره چهارم 
ش��ورای ش��هر تهران این طرح بررسی و تصویب شود، 
نباید فرصت ها را از دست بدهیم، بیاید برای باقی مانده 

باغات شهر کاری کنیم. 

خبر اس��تعفای حج��ت اهلل ایوبی در حالی توس��ط برخی 
رسانه ها منتشر شد که برخی دیگر از رسانه ها این خبر را به 

نقل از رئیس سازمان سینمایی تکذیب کرده اند. 
به گ��زارش آنا، پس از روی کار آمدن س��یدرضا صالحی 
امیری به عنوان وزیر ارش��اد، زمزمه های برکناری حجت اهلل 
ایوبی، رئیس سازمان سینمایی به گوش می رسید و عده ای 
محمدمهدی حیدریان، مش��اور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی را جانشین وی معرفی می کردند، خصوصاً اینکه وزیر 
فرهنگ و ارشاد اس��المی او را به عنوان مشاور عالی معرفی 
کرده بود و در طبقه چهارم وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی 

حضوری فعال داشت. 
برخی رسانه ها مدعی شدند حجت اهلل ایوبی استعفا کرده 

اس��ت و محمدمهدی حیدریان به عنوان سرپرست سازمان 
س��ینمایی منصوب شده اس��ت، اما این خبر  توسط رسانه 
دیگری تکذیب ش��د که به نقل از ایوبی اعالم کرد »استعفا 
نکردم و همچنان در دفتر مشغول به کار هستم و با جدیت 

پیگیر انجام امور سینمایی هستم«.
از صبح روز گذشته و پس از حاضر نشدن ایوبی در مراسم 
رونمایی از مجموعه عکس جش��نواره فیلم فجر، ش��ایعاتی 
مبنی بر برکناری رئیس سازمان سینمایی مطرح شده بود. 

برخی گمانه زنی ها حاکی است حجت اهلل ایوبی هم طبق 
روال سال های اخیر، تحت فشار قرار گرفته تا از سمت خود 
کناره گیری کند و با انتش��ار خبر اس��تعفا سعی شده وی را 
مجب��ور به این تصمیم کنند. از همین رو ایوبی اس��تعفا را 

تکذی��ب و قویا اعالم کرده در دفترش مش��غول اس��ت و به 
کارش ادام��ه خواهد داد. این گمانه ه��ا به این دلیل مطرح 
می شود که چندی پیش خبر برکناری فریده فرخنده کیش، 
مدیرعامل انجمن س��ینمایی جوان پس از جشنواره مطرح 
شد. این شایعه همواره از سوی ایوبی و فرخنده کیش تکذیب 
می ش��د، اما ناگهان بعد از جش��نواره بین المللی فیلم کوتاه 

تهران خبر برکناری او و نام جانشین او اعالم شد. 
خبرهای تکذیب این اس��تعفا از وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی هم به گوش می رس��د، خصوصاً که عملکرد ایوبی 
قابل دفاع اس��ت و از س��وی دیگر تا پایان دولت دهم زمان 
چندانی باقی نمانده است. به نظر می رسد استعفای ایوبی بار 

بیشتری بر دوش دولت می گذارد. 

حجت االسالم ابوترابی فرد: 
دیوان محاسبات در بودجه شهرداری ها نظارت داشته باشد

درخواست حافظی از چمران: 
طرح صیانت از باغات تهران تصویب شود 

در حاشیه انتشار و تکذیب خبر برکناری ایوبی

استعفا یا اجبار به استعفا؟ حاشیه ها بی جواب ماند

عارف: تا پایان امسال نامزد ریاست جمهوری را اعالم می کنیم

معاون میراث فرهنگی تاکید کرد 
هیچ مجوزی برای دفن شهدا در عرصه آثار تاریخی صادر نشده است

رئی��س ش��ورای عال��ی سیاس��ت گذاری اصالح طلبان 
از اع��الم نامزد نهایی این جناح سیاس��ی برای ریاس��ت 
جمهوری آینده تا پایان امسال خبر داد و درباره انتخابات 
ش��وراها هم گفت: نامزده��ای نهایی تا اردیبهش��ت 96 

مشخص می شوند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، محمدرض��ا عارف در پاس��خ به این 
س��وال که در برخی محافل سیاسی به نقل از شما گفته 
ش��ده به برخی نامزدهای احتمالی شورای شهر اطمینان 
خاطر داده اید که در لیست انتخاباتی هستید، افزود: این 

موضوع را تکذیب می کنم. 
وی تصریح کرد: حضور افراد در لیست انتخابات شوراها 
براساس ارزیابی ها و امتیازات است و به فرد خاصی وعده 

ن��داده ام که در لیس��ت اصالح طلبان ق��رار می گیرد؛ در 
جلسه ش��ورای عالی سیاس��ت گذاری اصالح طلبان هنوز 

وارد مصداق نشده ایم. 
این فعال اصالح طلب ادامه داد: در جلس��ه ای که شب 
گذش��ته برگزار کردی��م، آیین نامه و ضوابط��ی که برای 
انتخابات الزم اس��ت نهایی ش��د، که هفت��ه آینده ابالغ 
می ش��ود. براس��اس این آیین نامه ها و سیاس��ت ها نیز در 
تهران و س��ایر شهرها و شهرس��تان ها ارزیابی کاندیداها 
انجام خواهد شد.  عارف در مورد زمان بندی اعالم لیست  
نهایی اصالح طلب��ان برای انتخابات ش��وراها اظهار کرد: 
زودت��ر از زمان مقرر نمی توانیم اع��الم کنیم. باید منتظر 

بمانیم و ببینیم چه کسانی ثبت نام می کنند. 

عارف خاطرنشان کرد: اعالم کاندیداهای نهایی تا قبل 
از اردیبهش��ت ماه 96 نخواهد بود اما فعالیت هایمان را از 

اول فروردین شروع می کنیم. 
ب��رای  اصالح طلب��ان  نهای��ی  نام��زد  درب��اره   وی 
ریاست جمهوری نیز اظهار کرد: در شورای سیاست گذاری، 
بحث جدی در مورد نامزد نهایی داش��ته ایم و امیدواریم 

که قبل از پایان سال نامزد نهایی را اعالم کنیم. 
نماین��ده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی در 
م��ورد وضعیت تحقیق و تفحص از ش��هرداری تهران هم 
گفت: این مس��ئله ربطی به بحث ه��ای انتخاباتی و پایان 
س��ال و تعطیالت ندارد. در این مورد کمیس��یون عمران 
نظرش را داده و باید در صحن مجلس تصمیم گیری شود. 

با خاکسپاری دو شهید گمنام درحریم درجه دو محوطه 
جهانی پاسارگاد در روز شهادت حضرت زهرا)س(، معاون 
میراث فرهنگی س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری در 
۱۴ اس��فند اعالم کرد که:  »خاکس��پاری شهدا در حریم 
درجه دو پاس��ارگاد محدودیت قانونی ندارد و براس��اس 
ضوابط در این ش��رایط خطر برای )خارج ش��دن از( ثبت 

جهانی این محوطه وجود ندارد«.
به گزارش ایس��نا، محمدحسین طالبیان به عنوان یکی 
از تدوین کننده ه��ای پرونده های ثب��ت جهانی ایران، در 

گفت وگو با ایس��نا، درب��اره احتمال تکرار ای��ن اقدام در 
آین��ده با توجه به اع��الم نبود منع برای دفن ش��هدا در 

حریم درجه دو پاسارگاد توضیحات بیشتری داد. 
معاون میراث فرهنگی انجام هر نوع احداثات و دخالتی 
در عرصه محوطه ها و نقاط��ی را که یک اثر ثبت جهانی 
یا حتی مل��ی وجود دارد، خالف قانون دانس��ت و تاکید 
کرد: ممکن اس��ت حریِم محوطه های تاریخی براس��اس 
ضوابط متفاوت باش��د، اما در عرصه به هیچ عنوان اجازه 

ساخت و ساز داده نمی شود. 

او از تالش مسئوالن کشوری و محلی برای تغییر مکان 
انتخاب موقعیِت خاک س��پاری ش��هدا در عرصه و حریم 
درج��ه یک به حریم درجه دو حمایت کرد و توضیح داد: 
اگر این خاکس��پاری در عرصه ی��ا حریم درجه یک انجام 
می ش��د، در خطر افتادن پاس��ارگاد ب��رای خروج از ثبت 
این محوط��ه جهانی حتمی بود، ام��ا در حریم درجه دو 
دیگر این خطر وجود ندارد. از سوی دیگر معماری مقبره 
شهدا در حریم درجه 2 آثار تاریخی حتما باید تاییدیه از 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور بگیرد. 

نشس��ت شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
وین برگزار شد. بررسی گزارش مثبت یوکیا آمانو مدیرکل 
این نهاد در راس��تی آزمایی و نظ��ارت بر اجرای برجام از 

جمله موضوعات این نشست است. 
به گزارش ایرنا، بررس��ی و ارزیابی اسناد مختلف آژانس 
در حوزه های مختلف از جمله س��ند »م��روری بر ایمنی 
هس��ته ای 20۱7«، س��ند »مروری بر فناوری هس��ته ای 
20۱7«، وضعیت تأسیس بانک اورانیوم غنی شده آژانس، 
بررسی گزارش اخیر مدیرکل در خصوص وضعیت اجرای 
برج��ام و قطعنام��ه 223۱و نیز بررس��ی  )ع��دم( اجرای 
پادمان ها در جمهوری دموکراتیک خلق کره )کره شمالی( 
موضوعاتی هس��تند که در دستور کار این نشست شورای 

حکام ق��رار دارند.  در این گزارش که نخس��تین گزارش 
فصلی آژانس در سال 20۱7 محسوب می شود اعالم شده 
ک��ه میزان ذخایر اورانی��وم دارای غنای 3.67درصد ایران 

برابر با ۱0۱.7کیلوگرم بوده است. 
براساس برجام، ایران مجاز به نگهداری تا 300 کیلوگرم 

اورانیوم غنی شده است. 
نشس��ت اعضای ش��ورای حکام، پش��ت درهای بسته و 

بدون حضور خبرنگاران و عکاسان برگزار خواهد شد. 
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس با قرائت بیانیه ای مقدماتی، 
آغازگر این نشس��ت خواهد بود. بیانیه او پس از قرائت، در 
اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت و در وب سایت این نهاد 

هم منتشر خواهد شد. 

نشست شورای حکام آژانس و بررسی گزارش مثبت آمانو درباره اجرای برجام در ایران

  نخس�ت وزیر رژیم صهیونیستی 
با ط�رح ادعاهایی علیه کش�ورمان 
گفت: اطالعات به دست آمده نشان 
می ده�د ک�ه 80درص�د مش�کالت 
امنیت�ی م�ا از ایران آغاز می ش�ود.  
به گزارش ایس�نا به نوشته روزنامه 
هاآرت�ص، بنیامی�ن نتانیاهو مدعی 
ش�د ک�ه 80درص�د از نگرانی ه�ای 
امنیت�ی و تهدی�دات علی�ه رژی�م 

متبوعش از طرف ایران است. 

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور اعالم کرد: مناسبت هایی مثل عید نوروز 
برای مردم نشاط ایجاد می کند بنابراین نوروزی که مورد تأیید فقهی و شرعی 
ما است باید سرشار از نشاط باشد. براین اساس نوروز با کمک پلیس باید به 

نوروزی با نشاط تبدیل شود. 

تیتر اخبار

مدیرعام��ل س��ازمان بیمه س��المت با بی��ان اینکه این 
س��ازمان در مجم��وع 8هزار میلیارد تومان به موسس��ات 
طرف قرارداد بدهکار ب��ود، گفت: ۴هزار میلیارد تومان از 
این میزان بدهی از محل فروش اوراق و بقیه هم توس��ط 

دولت تأمین شد. 
محمدج��واد کبیر ب��ا اعالم ای��ن خبر افزود: ش��خص 
رئیس جمه��وری و وزارت رفاه پیگیری کردند و قرار ش��د 
بودج��ه اضافی از محل چاپ اوراق به مبلغ 8هزار میلیارد 
تومان تأمین شود که ۴هزار میلیارد تومان تاکنون از محل 

فروش اوراق تأمین و بخش��ی از طلب موسسات پرداخت 
ش��د.  وی اضافه کرد: بدهی در موسسات بخش خصوصی 
در خدمات سرپایی تا خرداد 9٥ و داروخانه ها تا مرداد ماه 

امسال پرداخت می شود. 
کبیر خاطرنش��ان کرد: با پیگیری های انجام شده هزار 
میلی��ارد تومان توس��ط دولت به حس��اب س��ازمان بیمه 
س��المت و 3هزار میلیارد تومان تا آخر وقت دیروز به این 
حساب واریزی ش��د که تا پایان هفته پرداختی مطالبات 

معوقه انجام شود. 

4هزار میلیارد تومان بدهی بیمه سالمت ایران توسط دولت تأمین شد

   علی اوس�ط هاش�می، اس�تاندار 

سیس�تان و بلوچس�تان گفت: بیش 
از 110 هزار دانش آموز که مس�تحق 
حض�ور در کالس بودن�د از تحصیل 
بازمانده ان�د ک�ه با عنای�ت دولت و 
نگاه وی�ژه وزرای آموزش و پرورش 
در دول�ت دکتر روحانی توانس�تیم 
ای�ن افراد را به دلی�ل فقدان فضای 
آموزش�ی، معلم، ع�دم تمکن مالی 
و بعد مس�افت ظرف س�ه س�ال در 
گروه های سنی 9و 10سال در کالس 
درس ج�ا دهیم و این افتخاری برای 

ما، نظام و دولت است. 

فاطمه دانش�ور، عضو شورای شهر تهران: خانواده شهدای آتش نشان همچنان 
پیگیر مطالبات خود هس�تند و کمیته مربوطه بررس�ی ای�ن موضوع نیز هنوز 

گزارشی ارائه نکرده است. 

تیتر اخبار

احمد عزیزی که 9 س��ال پی��ش در چنین روزهایی به 
کما رفته بود، دیروز دوشنبه  )۱6 اسفندماه( از دنیا رفت. 
برادر این ش��اعر که از ۱٥ اس��فندماه سال ۱386 و در 
پی کاهش سطح هوشیاری در حالت اغما و در بیمارستان 
امام رضا  )ع( کرمانش��اه بستری بود، در گفت وگو با ایسنا 

خبر درگذشت او را اعالم کرد. 
احمد عزیزی متولد ۴ دی ماه ۱337 در س��رپل ذهاب 
کرمانشاه بود. با آغاز جنگ به همراه خانواده به تهران نقل 
مکان کرد و برای مدتی س��اکن شهرستان نور شد، سپس 
در تهران اقامت گزید و به همکاری با روزنامه  »جمهوری 
اسالمی« پرداخت. او سرودن شعر را از سال های جوانی با 

مجله »جوانان« آغاز کرد. 

عزیزی آثار ش��عر و نث��ر ادبی متعددی دارد و س��بک 
ش��عر گفتن او به صورت مثنوی در  »کفش های مکاشفه« 
نمود دارد. عرفان اس��المی و مدح اهل بیت )ع( از جمله 

مضامین آثار اوست. 
مقام معظم رهبری در مهرماه س��ال ۱390 در سفر به 

کرمانشاه از احمد عزیزی در بیمارستان دیدار کردند. 
 »کفش ه��ای مکاش��فه«، »ش��رجی آواز«،  »خوابنامه 
و ب��اغ تناس��خ«، »ترجم��ه زخ��م«،  »ب��اران پروان��ه«، 
»رودخانه رؤیا«، »ناودان الم��اس«، »ترانه های ایلیایی«،  
»غزالس��تان«، »قوس غ��زل«، »ملکوت تکلم«، »س��یل 
گل س��رخ«، »روس��تای فطرت« و »رویای رویت« از آثار 

به جامانده از احمد عزیزی هستند. 

»احمد عزیزی« از دنیا رفت

  17 زن عکاس هنرمند عکس های خود 
را از 17 اسفندماه در گالری الهه به نمایش 
می گذارند. »فصل هشتم روایتی است از 
نگریستن! نگریستن به زن، نگریستن به 
محال زبان است. دیدنی ست َورا و واالی 
تمامی دیدن ها... تمنایی آ نقدر شگرف و 
محال که  »ندیدن« است،چراکه تالشی 
اس�ت در نگریستن به مرزهای زبان و به 
نیت مح�ال و نافرجام، اما اجتناب ناپذیر 
نگریستن به ورای آن. نگریستن به زن؛ 

شعر.«

مریم مس�عودی، بازیگر ایرانی برای ب�ازی در فیلم کوتاه بی حوا برنده جایزه 
بهترین بازیگرنقش مکمل زن در جش�نواره فیلم پنج قاره آمریکای جنوبی 

شد. 

تیتر اخبار

ش��بکه خب��ری »اس��کای اس��پورتس« در آس��تانه دیدار 
 چهارش��نبه منچس��تریونایتد انگلی��س در دور رفت مرحله 
یک هشتم نهایی لیگ اروپا برابر روستوف روسیه، به شیاطین 
س��رخ هشدار داد که در این بازی مراقب سردار آ زمون باشند.  
به گزارش روز دوش��نبه  »اس��کای اس��پورتس«، تیم فوتبال 
روس��توف جمعه گذشته در نخستین دیدار خود در نیم فصل 
دوم در هفته هجدهم لیگ برتر روسیه مقابل تیم قعر جدولی 
تومس��ک قرار گرفت که با درخش��ش س��ردار آزمون، ستاره 
ایرانی خود این تیم را ش��ش بر صفر شکس��ت داد. آزمون در 
این دیدار دو گل از ش��ش گل تیمش را به ثمر رس��اند و یک 

پاس گل داد.  تیم فوتبال منچستریونایتد شنبه شب در هفته 
بیس��ت  و  هفتم لیگ برتر انگلی��س با نتیجه یک بر یک برابر 
بورنموث متوقف ش��د و حاال خود را آماده دیدار پنجش��نبه 
ش��ب با روس��توف روس��یه در دور رفت مرحله یک  هش��تم 
نهای��ی لیگ اروپا می کند.  تیم روس��توف میزبان ش��اگردان 
 مورینیو در دور رفت مرحله یک هش��تم نهایی لیگ اروپا در

 پنجش��نبه شب است.  اسکای اسپورتس در گزارشی نوشت: 
سردار آزمون که رسانه ها و هواداران روستوف به او لقب »مسی 
ایرانی« داده اند، در س��ال 20۱٥ به طور قرضی از روبین  کازان 

به روستوف پیوست و سال گذشته قرارداد وی دائمی شد. 

هشدار اسکای اسپورتس به منچستریونایتد: مراقب سردار آزمون باشید

  دیدار دوستانه  روز گذشته تیم  
 ملی فوتب�ال دختران ایران مقابل 
اوکرای�ن با تس�اوی ب�دون گل به 

پایان رسید.  
مری�م آزمون س�رمربی تیم ایران 
پس از دیدار گف�ت: بازی خوب و 

جانداری بود. 

تی�م ملی فوتبال س�احلی ایران دی�روز در دومین بازی خ�ود از رقابت های 
قهرمان�ی فوتبال س�احلی 2017 آس�یا  )انتخاب�ی جام جهان�ی باهاما( تیم 

افغانستان، پدیده رقابت های امسال را با نتیجه شش بر یک شکست داد. 

تیتر اخبار
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چگونه باشکوه به نظر برسید

همواره مواقعی وجود دارد که شرکت ها نیاز دارند 
تا مجلل به نظر برسند. عمده این موارد در شرایطی 
است که یا محصولی گران قیمت تولید می کنند، یا 
محصولی نه چندان پرهزینه را ب��ه افرادی ثروتمند 

می فروشند.
 بنا به هر دلیلی شما نیاز دارید خود را حتی بیشتر 
از آنچه واقعاً هستید، به نمایش گذارید. برای این کار 

نیاز است کاری منحصر به فرد انجام دهید.
 این امر به خوبی می تواند باعث این شود تا شما به 

شرکتی باشخصیت تبدیل شوید.
 انجام این اقدام الزاما نباید در س��طوح باال صورت 
گیرد، درواقع ممکن اس��ت در ابتدا ش��ما هیچ ایده 
خوبی برای ایجاد مزیت رقابتی نس��بت به سایرین 
نداشته باشید. تحت این شرایط می توانید ابتدا کاری 
هرچند کوچک را به ش��یوه ای جدی��د انجام دهید. 
برای مثال می توانید در یک ش��بکه اجتماعی نظیر 

اینستاگرام برای خود حساب کاربری ایجاد کنید.
 این اقدام باعث می شود ضمن اینکه حوزه کاری 
خود را گسترش داده اید، اقدامی جدید را انجام دهید 
که بدون شک در صورت خوب انجام شدن آن توجه 

بسیاری را جلب خواهد کرد.
 درواقع شما برای آنکه کالس کاری خود را باالتر 
ببرید، الزم است تحوالتی را در خود ایجاد کنید، که 
این تحوالت با توجه به ش��رایط شرکت شما ممکن 

است متفاوت باشد. 

ایده
بدون پنهان کاری و با تمام قدرت اظهارنظر کنید.

 مردم با دیدن احساسات قوی شما تحت تأثیر قرار 
می گیرند. یکی از گام های مؤثر در این رابطه همین 

مورد است که حرف خود را با جدیت بیان کنید.
 این امر باعث می ش��ود تا این تصور در ذهن افراد 
شکل بگیرد که ش��ما در کار خود مصمم و حرفه ای 
هستید. اگرچه ممکن است در عمل شما آن طور که 
نشان می دهید عالی نباش��ید، اما الزم است همواره 

تصویر قدرتمندی از خود نشان دهید. 
مشتری را با چرب زبانی خلع سالح کنید. 

درواقع این یک واقعیت است که واکنش افراد به 
تأییدکننده ها همواره مثب��ت خواهد بود واگر تأیید 
کردن آنها را ادامه دهید، در نهایت به ش��ما مشتاق 
خواهند شد. برای مثال ممکن است مشتری ایده ای 
را ارائه دهد یا انتقادی داشته باشد که کاماًل بی ربط 

است. 
در این گونه مواقع الزم اس��ت تا خود را به نحوی 
نشان دهید که مش��تاق حرف آنان هستید و سخن 
آنها برای شما از ارزش بسیار باالیی برخوردار است. 
این امر باعث می ش��ود تا مش��تری در کنار شما 
احساس خوبی داش��ته باش��د و در زمینه ارتباط با 
مشتری شما را شرکتی خوب و حرفه ای به حساب 

آورد. 
یکی دیگر از اقداماتی که باعث می شود تا درنگاه 
افراد ش��رکتی باش��کوه جلوه کنید این است که در 
تمامی زمینه ها نشان دهید کمال گرا هستید. برای 
مثال نوع دکوراسیون خود را به ش��کلی فوق العاده 

طراحی کنید.
 البته این امر بدین معنا نیست که گران قیمت ترین 
گزینه، بهترین اس��ت بلک��ه تنها کافی اس��ت تا به 
شیوه ای خالقانه و منحصربه فرد عمل کنید. همین 
امر به اندازه کافی منجر به موفقیت شما خواهد شد. 
این ی��ک قانون اس��ت، ه��ر چیزی ک��ه تک تر و 
منحصرب��ه فرد تر اس��ت، قیمت باالت��ری هم دارد. 
خودتان و ایده ها و نظرات تان را منحصربه فرد و تک 
نشان دهید. با این کار شنونده هایتان بیشتر خواهند 
شد. این کار را می توانید با نشان دادن اینکه اطالعات 
و معلومات زیادی در مورد مسئله دارید انجام دهید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- در کار خود مسائل را ساده کنید. شما برای اینکه 
بتوانید در میان رقیبان خود دیده شوید باید کاری 

کاماًل متفاوت انجام دهید.
 اما کسی نگفته اس��ت که متفاوت یعنی پیچیده! 
هزاران راه حل تجاری س��اده برای حل مش��کالت 

مختلف در دنیا ارائه شده است. 
روی نوآوری تمرکز کنید اما تالش نکنید از ابتدا 

چرخ را اختراع کنید.
 یک تغییر ساده که بتواند چیزی یا کاری را بهتر 
کند بسیار بهتر و مؤثرتر از پنج تغییر پیچیده است. 
- اگر می خواهید با عظمت جلوه کنید، الزم است 

در مواردی که ضروری است هزینه کنید.
 حال اگر از منابع کلی کمی برخوردار هس��تید با 
این حال تحت هیچ ش��رایطی نمی خواهید جایگاه 
فعلی خود را از دس��ت بدهید، الزم است نوآوری و 

خالقیت داشته باشید.
 این امر باعث تمایز ش��ما خواهد ش��د که خود به 

اندازه کافی به کالس شرکت خواهد افزود. 
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ایده های طالیی

ط��رح بخش��ودگی جرای��م بدهی ه��ای 
مع��وق بانک اقتصاد نوی��ن با هدف حمایت 
از واحده��ای تولی��دی و صنعتی و با درک 
فضای حاکم بر اقتصاد کش��ور اس��ت. این 
طرح برای مش��تریانی است که به هر دلیل 
نتوانسته اند بدهی خود به بانک را در موعد 
مق��رر پرداخت کنن��د. آنها ای��ن فرصت را 
خواهند داش��ت با ش��رایط اصل��ی قرارداد 
تس��هیالتی خود، نس��بت به تس��ویه بدهی 
معوق ش��ان اقدام کنند. بان��ک اقتصاد نوین 
برای اطالع رس��انی این طرح به مش��تریان 
خ��ود از آگه��ی روزنامه ای اس��تفاده کرده 
اس��ت. در این طرح ماشین حساب می بینیم 
و دکمه صفر اعداد آن نش��ان از صفر شدن 
جرایم تس��هیالت معوق اس��ت ک��ه کاماًل 

گویای این است.
بان��ک اقتصاد  آگهی بخش��ودگی جرایم 
نوین طراحی ش��ده در استودیوی خالقیت 
دات اس��ت ک��ه مصطف��ی م��رادی، مدیر 
هن��ری و ط��راح گرافی��ک به بررس��ی این 
آگهی پرداخته اس��ت و در ادامه توضیحات 
بیش��تری را ناصر راد، عضو تیم ایده پردازی 

استودیوی خالقیت دات می دهد.
 

پیام واضح و روشن
مصطف��ی م��رادی، مدیر هن��ری و طراح 
گرافی��ک درب��اره طرح آگه��ی چاپی بانک 
اقتصاد نوین گفت: نخستین نکته ای که در 
م��ورد آگهی چاپی بان��ک اقتصاد نوین باید 
گف��ت، این اس��ت که این آگهی ب��ه دور از 
خالقیت هایی که امروزه در آگهی ها مرسوم 
ش��ده و مخاطب از مفهوم و مضمون آگهی 
کاًل چیزی متوجه نمی ش��ود، به میزانی که 
الزم اس��ت خالقیت را دارد و به طور واضح 
و روش��ن پی��ام خ��ود را ب��ه مخاطب خود 

می رساند. 
استفاده ای ساده و مشخص از المان 

ماشین حساب
  او درب��اره ایده آگه��ی گفت: ایده اصلی 
آگهی صفر شدن معوقات بانکی است. المان 
انتخاب ش��ده در این آگهی، ماشین حساب 
و عدد صفری اس��ت که روی صفحه نوشته 
ش��ده. این المان در حس��اب وکت��اب زیاد 
اس��تفاده می ش��ود و در واقع می توان گفت 
که ماشین حساب نخستین المانی است که 
برای حس��اب وکتاب به ذهن می رسد. فکر 
می کن��م نقطه قوت این آگهی اس��تفاده ای 
ساده و مش��خص از این المان است و برای 
نش��ان دادن صفر ش��دن معوق��ات انتخاب 

درستی است. 
 نکت��ه جالبی ک��ه در ای��ن آگهی وجود 
دارد، استفاده از نوع لی اوت و خود لی اوت 
روی ماشین حس��اب اس��ت. با اینکه کاری 
س��اده اس��ت و اکثر مواقع ای��ن تکنیک در 
آگهی های مختلف در دنیا انجام می شود، در 
ایران خیلی کم دیده ش��ده است. در آگهی 
بانک اقتصاد نوین خیلی درست و بجا از این 

تکنیک استفاده شده است. 
اما در لی اوت کلی، باالی ماشین حس��اب 
یک فضای نس��بتا زیاد، ح��دود یک چهارم 
فض��ا خالی داریم  که وزن کار در قس��مت 
پایین س��نگین و ب��االی طرح ی��ک مقدار 

خل��وت ش��ده اس��ت. ش��اید اگر ب��ا زاویه 
بهتری عکاس��ی می ش��د یا اینک��ه لی اوت 
متفاوت تری انتخاب می کردند این مش��کل 

برطرف می شد. 
مرادی در مورد نحوه اجرای کار گفت: به 
نظر من کاری تمیز اس��ت و مشکل خاصی 
را در نحوه اجرا احس��اس نمی کنم. در ادامه 
کارهایی که بانک اقتص��اد نوین انجام داده 
و می توان گفت س��بک خاصی را پیدا کرده 
است، این آگهی استاندارد های الزم را دارد 
و می ت��وان آن را ج��زو آگهی های خوب به 

حساب آورد.
 

برای رسیدن به شعار اول به تصویر 
آگهی رسیدند

آن  هماهنگ��ی  و  ش��عار  م��ورد  در  او   
با س��وژه آگه��ی گفت: ش��عار ای��ن آگهی 
»جرایم تس��هیالت معوق صفر شد« است. 
معموالً اکثر بانک ها برای انتقال این چنین 
پیام های��ی تنها به ش��عاری مثل بخش��یده 

شدن جرایم معوق بسنده می کنند. 
 ش��عار این آگهی تمیز و گویا اس��ت ولی 

خیل��ی خالقانه نیس��ت. در ش��عار از جمله  
»صفرش��د« اس��تفاده ش��ده که ش��عاری 
مس��تقیم اس��ت و به طور کاماًل واضح پیام 
خود را انتقال می دهد. خالقیتی که در شعار 
این آگه��ی می بینیم به خاطر اس��تفاده از 

ماشین حساب در تصویر اتفاق افتاده، یعنی 
برای رس��یدن به شعار، اول به تصویر آگهی 
رسیدند که صفر روی ماشین حساب است و 
این صفر ش��دن از تصویر ماشین حساب به 
ش��عار تس��ری پیدا کرده و شعار این آگهی 
را از آن حال��ت طبیعی ک��ه معموالً بانک ها 

برای اطالع رسانی اس��تفاده می کنند خارج 
کرده است. 

م��رادی در م��ورد انتخاب رس��انه گفت: 
انتخاب این رس��انه انتخابی درس��ت است، 
چراک��ه کس��انی ک��ه روزنام��ه را مطالع��ه 
می کنند، معموالً همان قش��ری هستند که 
مخاطب آگهی باید واقع ش��وند. رسانه های 
دیگ��ر کلی ت��ر و هزین��ه ای باالت��ر دارند و 
توجیه��ی ن��دارد که ب��رای اطالع رس��انی 
بانکی از آن رس��انه ها اس��تفاده شود. البته 
می توان از رس��انه های دیگر در کنار آگهی 
چاپی روزنامه اس��تفاده کرد، مثاًل پوس��تر 
که می ت��وان از آن در ش��عبات بانک برای 

اطالع رسانی استفاده شود.
  

 شیوه ای خالقانه
 او در مقایس��ه ای��ن آگه��ی ب��ا س��ایر 
آگهی های بانکی گفت: معموالً اکثر بانک ها 
یکسری اطالعیه ها و خدمات دارند. خدمات 
بانک��ی را با حس��اب های قرض الحس��نه و 
بانک��داری الکترونیک می شناس��یم. اما در 
مورد آگهی هایی که مربوط به اطالعیه های 

بانک ه��ا می ش��ود، می توان گف��ت که این 
آگهی ها جدیدا شکل خالقانه تری گرفته اند 
و بانک ه��ا در ای��ن زمین��ه بیش��تر به آن 
می پردازند که به نظرم اتفاق خوبی اس��ت. 
قبال بانک ها در م��ورد آگهی های مربوط به 
موضوع بخشیده ش��دن جرایم تنها به یک 
آگهی ساده بس��نده می کردند، اما در حال 
حاضر اکثر بانک ها از این ش��کل و روش��ی 
که امروزه با آن برخورد می کنیم اس��تفاده 
می کنند که ش��یوه ای خالقانه است و باعث 
جذاب ش��دن این گونه از آگهی ها و بیشتر 
دیده ش��دن آنها توس��ط مخاطبان بانک ها 

می شود. 

اطالع رسانی به شیوه ای خالق در مورد 
بخشش جرایم اقساط معوقه مشتریان

ناصر راد، عضو تیم ایده پردازی استودیوی 
خالقی��ت دات درباره ه��دف و بریف آگهی 
چاپی بانک اقتصاد نوین گفت: بخش��ودگی 
جرایم اقس��اط عقب مانده مشتریان، یکی از 
فعالیت های اکثر بانک های کشور بوده است 
که در بازه های زمانی مختلف انجام می شود. 
بانک اقتصاد نوین هم برای اطالع رسانی در 
این زمینه نیازمند یک آگهی چاپی بود که 
در ص��ورت لزوم در س��ایر مدیاها هم قابل 
اس��تفاده باشد.  در بریف ارائه شده از طرف 
روابط عمومی بانک اقتصاد نوین مش��خص 
شده بود که هدف اصلی آگهی اطالع رسانی 
به ش��یوه ای خالق در مورد بخشش جرایم 
اقس��اط معوقه مش��تریان اس��ت. به همین 
منظور تی��م ایده یابی با ه��دف پیدا کردن 
المانی کمتر اس��تفاده ش��ده در عین حال 
گویا برای نشان دادن پاک شدن بدهی های 
مشتریان، کار خود را شروع کرد.  وی افزود: 
نکته ای مهم در مس��یر ایده یابی جلوگیری 
از به وج��ود آمدن نگاه باال به پایین نس��بت 
به مش��تری بود که در روند کار مورد توجه 

قرار می گرفت. 
ای��ده نهای��ی آگه��ی ابت��دا از کانس��پت 
یکدست کردن دانه های چرتکه شروع شد، 
در گذش��ته کسبه برای صاف کردن حساب 
مشتری چرتکه را برمی گرداندند و حساب ها 
از بی��ن می رفت، اما در ای��ن آگهی به دلیل 
لزوم استفاده در سایر مدیاها، نیاز به تعلیق 
کمتر بود به همین دلیل مسیر ایده یابی به 
المان ماشین حس��اب و دکم��ه صفر کردن 
اعداد رس��ید.  از نظر ش��باهت ای��ن المان 
بسیار نزدیک به کانس��پت چرتکه بود و به 
 دلیل آش��نا بودن با بیشتر مخاطبان بانک، 

سرعت انتقال پیام را افزایش می داد.
 

المان ماشین حساب
ناصر راد درباره کیفیت بصری طرح گفت: 
بعد از شکل گیری کانسپت، نوبت به ساخت 
تصویری شد که بتواند بدون پیچیدگی و به 
شکلی ساده پیام را به درستی منتقل کند، 
المان ماشین حس��اب، دکمه ه��ای اعداد و 
عالمت های زیادی دارد که به همین خاطر 
برای جلوگیری از پیچیدگی آگهی، استفاده 

از دیتیل این المان مناسب به نظر رسید. 
 پ��س برای رس��یدن ب��ه تصوی��ر نهایی 
قسمت های اضافی المان ماشین حساب که 
کمک��ی به انتقال پی��ام نمی کردند حذف و 
فقط قسمتی از آن در آگهی استفاده شد. 

تبلیغات خالق

آگهی دیسنی پاریس - شعار: به پاریس خوش آمدید 

ایستگاه تبلیغات

 
برگرهای لگویی در فیلیپین

این برگرهای رنگارنگ از یک رس��توران در پاسیگ 
فیلیپین معنای تازه ای به عبارت »بلوک خالقانه« داد. 
برگر آجری، برگرهای رنگارنگی با نان هایی به ش��کل 

قطعات لگو سرو می کند. 
به گزارش ام بی ای نیوز، منوی رس��توران براس��اس 
  Lord Business، نام کاراکترهای فیل��م لگو مانند
Wild Styleو Emmet ی��ک برگر معمولی اس��ت 
که هوش��مندانه و براس��اس کاراکتر معمولی و اصلی 
فیلم نام گذاری و طراحی ش��ده است. گران ترین برگر 
در منوی رس��توران برگر Lord Business اس��ت 
که یک چیزبرگر تنوری س��ه تایی و قیمت آن 9 دالر 
اس��ت. برگر آجری یک رس��توران با تم لگو است. ما 
منتظر هستیم تا این رستوران گزینه »برگر مخصوص 

خودتان را بسازید« ارائه کند. 

بررسی آگهی چاپی بانک اقتصاد نوین 

ازمهرههایچرتکهتادکمهصفرماشینحساب

 المان ماشین حساب، 
دکمه های اعداد و عالمت های 
زیادی دارد که به همین خاطر 
برای جلوگیری از پیچیدگی 
آگهی، استفاده از دیتیل این 
المان مناسب به نظر رسید 
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بازاریابی  استراتژی  تنظیم 
خود

هنگامی که شخصیت مشتریان 
خود را ایج��اد کردید و محصول 
یا سرویس��ی برای ارائه داشتید، 
ش��روع ب��ه برنامه ری��زی ب��رای 
استراتژی بازاریابی دیجیتال خود 
کنید. با در نظر گرفتن اینکه طیف 
وس��یعی از منابع آنالین را برای 
بازاریاب��ی برند خود و محصوالت 
و خدمات آن در دسترس دارید، 
الزم اس��ت که اس��تراتژی ش��ما 
بادوام باش��د و گرایش��ات کنونی 
در رفت��ار مش��تریان و اقدام��ات 
بازاریابی آنالین را در نظر بگیرد. 
همچنین باید معیارهای تحلیلی 
برای پیگیری بازدهی اس��تراتژی 
بازاریابی خود تنظیم کرده و این 
به معنای استفاده از انبوه داده های 
ایجاد ش��ده توس��ط فعالیت های 
آنالین برای پیگیری کانال خرید 

در سراسر فرآیند است. 
وب سایت و وبالگ

وب سایت، ویترین شما و یکی 
از مهم ترین جنبه های کسب و کار 
ش��ما خواهد ب��ود و بای��د بتواند 
محتوایی عالی، انواع موارد بصری 
و یک طراح��ی کاربر پس��ندانه 
فراه��م کند ت��ا اف��راد بتوانند به 
س��ادگی هنگامی که در حرکتند 
به آن دسترس��ی داش��ته و از آن 
اس��تفاده کنند. به خص��وص در 
مورد کسب و کارهای جهانگردی، 
داش��تن ی��ک وب��الگ هم��راه 
ب��ا محتوای��ی ارزش��مند مانن��د 
پیشنهادهای سفر، بسیار توصیه 

می شود. 

بازاریابی از طریق موتور 
جست وجو

در  وب  ترافی��ک  بیش��تر 
آغ��از  جس��ت وجو  موتوره��ای 
می ش��ود، بنابراین ج��ا دارد این 
موض��وع را بررس��ی کنی��م که 
چ��را در نظر گرفت��ن موتورهای 
جست وجویی مثل Google در 
هر مرحل��ه ای از فرآیند بازاریابی 
بهینه سازی  دارد.  اهمیت  اینقدر 
کلمه کلی��دی نیز هن��وز دارای 
اهمیت است، گزینه های تبلیغاتی 
 Google AdWords مانن��د 
کمک بسیاری در تبلیغات آنالین 

انجام می دهند. 

بازاریابی از طریق رسانه های 
اجتماعی

شبکه های اجتماعی مهم ترین 
ح��وزه بازاریابی در ح��ال حاضر 
هستند که بسیار فراگیر شده اند. 
ش��بکه های اجتماع��ی بینش��ی 
ارزش��مند ب��رای مخاطب هدف 
ش��ما فراهم می کنن��د و این امر 
آنه��ا را تبدی��ل به منب��ع اصلی 
برای جست وجوی بازخورد کرده 
اس��ت. هر کس��ب و کار مسافرتی 
بای��د حداق��ل دارای یک صفحه 
فیس بوک باش��د، اگرچه توییتر 
و شبکه های بصری متنوع مانند 
یوتیوب، اینستاگرام و پینترست، 
دارای  جهانگ��ردی  صنع��ت  در 
به خص��وص هس��تند.  اهمی��ت 
مانن��د  ش��بکه ها  از  بس��یاری 
تبلیغاتی  فرصت های  فیس بوک، 
هدفمند و دارای هزینه را نیز ارائه 

می کنند. 

بازاریابی از طریق ایمیل
برخالف عقی��ده عموم، ایمیل 
ن��ه تنها در ح��ال افول نیس��ت 
بلکه درحال کسب شهرت بیشتر 

اس��ت. مش��تریان معموال ایمیل 
را ب��رای ارتباط با کس��ب و کارها 
ترجیح می دهند و هر کسب و کار 
مس��افرتی بای��د به فک��ر ایجاد 
ی��ک کمپین بازاریاب��ی از طریق 
ایمیل باش��د. بازاریاب��ی از طریق 
ایمی��ل اگ��ر ب��ه روش صحی��ح 
انجام ش��ود، بیش��ترین بازگشت 
س��رمایه را نس��بت به دیگر انواع 
بازاریابی دیجیت��ال ارائه کرده و 
به کسب و کارها کمک می کند تا 
مشتریان کنونی خود را مدیریت 
ک��رده و آنها را تش��ویق می کند 
که کس��ب و کار خ��ود را از طریق 
اس��تفاده از خبرنامه های ایمیلی 

تکرار کنند. 
محتوا

بازاریاب��ی آنالین بای��د با یک 
اس��تراتژی برای محتوا شروع به 
کار کند، زیرا این محتواس��ت که 
معیارهای مهمی مانند نرخ ترک 
و ن��رخ مش��ارکت و نیز موقعیت 
ش��ما در موتورهای جست وجو را 
تعیین می کند. محتوای وب سایت 
در قالب متن، تصاویر و ویدئو ارائه 
می شود که محتوای بصری دارای 
به خصوص��ی در صنعت  اهمیت 
جهانگردی است. برای اینکه یک 
تاثیر اولیه عالی بر بازدیدکنندگان 
خود بگذارید، مهم ترین محتویات 
کس��ب و کارهای  اول  صفح��ه 
جهانگ��ردی در قال��ب تصاوی��ر 
ب��زرگ، واض��ح و الهام بخ��ش به 
نمایش گذاشته می شوند. با فرض 
اینکه با چندین مقصد و بس��ته 
مسافرتی سروکار دارید، همچنین 
خواهان این هستید که صفحات 
دیگری داشته باشید که هر یک 
به نمایش چیزهایی بپردازند که 
ارائ��ه می کنید. کم��ی خالقیت 
نی��ز در اینج��ا ض��روری اس��ت. 
اگ��ر می خواهید کس��ب و کارتان 
دوام بی��اورد، باید از اس��تفاده از 
عکس ه��ای تک��راری و تصاوی��ر 

کلیشه ای اجتناب کنید. 
مسلما محتوا با تصاویر متوقف 
نمی ش��ود، اگرچه عوامل بصری 
ج��زو مهم تری��ن عوام��ل در هر 
وب س��ایت جهانگردی هس��تند.  
بس��ته به نوع کس��ب و کار خود، 
اگر یک آژانس مس��افرتی دارید، 
نیاز به متنی واضح و خوانا مانند 
خطوط س��رتیتردار از برنامه های 
س��فر خود خواهید داشت و اگر 
یک رستوران دارید نیاز به منویی 
ب��ا چندین تصوی��ر الهام بخش یا 
بازبینی مقاص��د خاص از دیدگاه 
محل��ی داری��د. مطمئن ش��وید 
تم��ام اطالعاتی را که مش��تریان 
احتمالی تان درباره محصوالت یا 
خدمات شما در قبل، هنگام و بعد 

از خرید نیاز دارند لحاظ کنید. 
داشتن یک وبالگ که در آن به 
طور منظم محتوای غیر تبلیغاتی 
اما مفید و باارزش را ارسال کنید 
نیز بس��یار توصیه می ش��ود، زیرا 
کمک می کن��د جای��گاه خود را 
در نتایج موتورهای جس��ت وجو 
ارتق��ا داده و نی��ز مخاطبان خود 
را عالقه مند نگ��ه دارید. این نوع 
محتوای غیر تبلیغاتی بسیار قابل 
اش��تراک گذاری بوده و دسترسی 
ش��ما به رس��انه های اجتماعی و 
مناب��ع آنالی��ن دیگ��ر را افزایش 

می دهد. 

طراحی
طراحی وب سایت شما تعیین 
می کند که محت��وای آن چگونه 
به نمایش گذاشته شود و قابلیت 
اس��تفاده از آن را تعیین می کند، 
اما فرصت هایی نی��ز برای خالق 

بودن به ش��ما می دهد و ظاهری 
منحصربه ف��رد به وب س��ایت تان 
می دهد تا ماهیت برند شما را به 
بهترین صورت به نمایش بگذارد. 
برای حفظ اعتبار کس��ب و کارتان 
نی��از به ی��ک طراح��ی حرفه ای 
دارید و اگر از یک CMS استفاده 
می کنی��د، ای��ن امر ب��ه معنای 
داشتن یک زمینه هدفمند و عالی 
است. اگر فردی را برای پشتیبانی 
از طراحی حقیقی وب س��ایت تان 
اس��تخدام کردید، در این صورت 
نیاز به ارتباطی واضح و پیوس��ته 

با طراح دارید. 
یک��ی از مهم ترین مس��ائل در 
مراتب  مورد طراح��ی، سلس��له 
محت��وای شماس��ت. مهم تری��ن 
محتوا، خواه ی��ک تصویر یا یک 
فراخ��وان فعالیتی ی��ا ترکیبی از 
اینها یا عناصر دیگر، باید نزدیک 
ب��ه باالی صفح��ه ق��رار گیرد تا 
بینن��دگان مجب��ور نباش��ند در 
صفحه پایی��ن بیایند، به خصوص 
اگر با تلفن همراه در حال تماشای 

وب سایت شما باشند. 

افزایش قابلیت رویت در 
موتورهای جست وجو

بیش��تر تحقیق��ات آنالی��ن با 
تایپ یک عبارت جس��ت وجو در 
موتورهای جست وجو آغاز می شود 
و مطالعات نشان داده اند که حدود 
80درصد افراد هنگامی که تصمیم 
به بازدید از یک مقصد می گیرند، 
ب��ه آنها مراجعه می کنند. عجیب 
نیست که موتورهای جست وجو 
نقشی عمده در ترکیب بازاریابی 
دیجیت��ال ب��ازی می کنن��د، اما 
همچنی��ن عموما از آنه��ا تعبیر 

نادرستی می شود. 
بازاریابی با موتور جس��ت وجو 
)SEM(عبارتی است که بازاریابان 
برای توصیف بهینه س��ازی موتور 
تبلیغات  جس��ت وجو )SEO( و 
موتوره��ای جس��ت وجو  پول��ی 
م��ورد اس��تفاده ق��رار می دهند. 
اولی شامل استفاده از روش های 
مختل��ف ب��رای افزای��ش میزان 
ترافی��ک طبیع��ی )غیرپولی( در 
وب س��ایت ش��ما و پورتال ه��ای 
آنالی��ن دیگر اس��ت، درحالی که 
دومی به فهرست های اسپانسری 
)پولی( در نتایج جست وجو اشاره 
 دارد، مانند فهرس��ت هایی که در

ب��ه   Google AdWords  
نمایش در می آید. 

بهینه سازی موتور جست وجو
بهینه س��ازی ش��امل   SEO"

 on-page و off-page است. 
اولی به بهینه سازی خود وب سایت 
از طریق دسترس پذیرتر ساختن 
موتورهای جس��ت وجو  برای  آن 
با اس��تفاده از جایگ��ذاری کلمه 
کلیدی، تگ های متا و روش های 
مختلف دیگر اش��اره دارد. اگرچه 
بهینه س��ازی کلم��ه کلی��دی به 
اندازه قبل اهمی��ت ندارد و حال 
که موتورهای جس��ت وجو بسیار 
پیچیده ت��ر ش��ده اند، تاکی��د به 
س��مت اهمیت کیفیت، محتوای 
ارزش��مند و تجربه کاربر معطوف 
 SEO یا off-page .شده است
خارجی اشاره به ایجاد لینک دارد 
که در آن موتورهای جست وجو از 
لینک های خارجی در وب سایت 
ش��ما به عنوان ی��ک فاکتور مهم 
در رتبه بندی اس��تفاده می کنند. 
ایجاد لینک ب��ا کیفیت برای هر 
ضروری  مس��افرتی  کس��ب و کار 
است که در آن بر ایجاد لینک به 
وب سایت های مشهور و مرتبطی 

مانن��دtripadvisor. comو 
تاکی��د   lonelyplanet. com

شده است. 

تبلیغات پولی موتورهای 
جست وجو

تبلیغاتی  پلتف��رم  مهم تری��ن 
Google AdWords پول��ی 

با AdWords می توانید  است. 
مخاطب��ان خاص��ی را براس��اس 
کلمات کلیدی خاص هدف قرار 
داده و بس��ته ب��ه ارزش کلمات 
کلی��دی م��ورد نظر هر ب��ار که 
کس��ی روی تبلیغات شما کلیک 
می کند، هزینه ای جزیی پرداخت 
خواهی��د ک��رد. تبلیغ��ات ه��م 
به عنوان فهرست های اسپانسردار 
در نتایج موتورهای جس��ت وجو 
به نمایش گذاشته می شوند و هم 
 روی هر وب س��ایتی که از مولفه 
انت��ش����ار دهن�ده   AdSene
اس��تفاده می کن��د ب��ه نمای��ش 

درمی آید. 

رسانه های اجتماعی و 
بازاریابی از طریق ایمیل

رس��انه اجتماعی، منبع شماره 
یک ب��رای هر کس��ب و کاری در 
صنع��ت جهانگردی اس��ت، زیرا 
ام��کان مکالمه و بازخ��ورد و نیز 
به روز بودن ب��ا روندهای کنونی 
در بازار را تس��هیل کرده و مورد 
تشویق قرار می دهد. بهتر از همه 
اینکه بیش��تر بازاریابی های انجام 
شده از طریق رسانه های اجتماعی 
اصال هزینه ای ندارند، اگرچه الزم 
اس��ت که تعهد بلند مدتی نسبت 
به مخاطبان خود داش��ته باشید. 
بازاریاب��ی از طری��ق رس��انه های 
اجتماع��ی را می ت��وان به صورت 
پلتفرمی برای گوش کردن، درگیر 
شدن، انتشار، به اشتراک گذاری و 
ایجاد انجمن خالصه کرد. اگرچه 
مختلف  اجتماع��ی  ش��بکه های 
نی��از به اس��تراتژی های بازاریابی 
مختلفی دارن��د، به این دلیل که 
مخاطبان مختلف��ی را هدف قرار 
می دهند. این بخش با اس��تفاده 
از برخی از بزرگ ترین ش��بکه ها 
در زمینه کسب و کار جهانگردی، 
نگاه��ی ب��ه بازاریاب��ی از طریق 

رسانه های اجتماعی می اندازد. 

فیس بوک
ب��ا ح��دود 1.4  فیس ب��وک 
فعال،  بیلیون حس��اب کاربری 
و  دسترس��ی  گس��ترده ترین 
بیش��ترین مخاطب را داراست. 
فیس ب��وک ک��ه فرصتی عظیم 
ب��رای ایج��اد انجم��ن اس��ت 
به خصوص برای کسب و کارهای 
فع��ال در صنع��ت جهانگردی 
مفید اس��ت. به دلیل اینکه هر 
کاربر معمولی فیس بوک حدود 
130 دوست در آنجا دارد، پیام 
ش��ما نیز می تواند بسیار سریع 
منتق��ل ش��ود.  به عن��وان یک 
کسب و کار جهانگردی، مهم ترین 
بخش پروفایل شما شاید تصویر 
سر صفحه باشد. انتخاب چیزی 
ک��ه افراد را مجب��ور به توقف و 
اندیشیدن به اینکه »کاش آنجا 
بودم« کند، دقیقا همان چیزی 
اس��ت که بای��د به آن برس��ید. 
همچنین باید ی��ک زمان بندی 
منظم برای ارسال پست داشته 
باشید که در آن دو سوم محتوای 
شما مستقیما تبلیغاتی نبوده و 
در عوض توجه مخاطبان شما را 
با محتوای جالب و مفید جذب 
کن��د. فیس بوک ی��ک پلتفرم 
نیز  پول��ی هدفمند  تبلیغات��ی 

فراهم می کند که در حال حاضر 
که به روز رس��انی های الگوریتم 
دسترس��ی  اخیر   Newsfeed
پس��ت ها به صفحات تجاری را 
بسیار محدود کرده، بسیار دارای 

اهمیت است. 
توییتر

پلتف��رم نخس��تین   توییت��ر 
جه��ان   microblogging  
است که روش��ی کامال متفاوت 
با ش��بکه های اجتماع��ی دیگر 
ب��رای انتش��ار محت��وا فراه��م 
می کن��د. همانن��د فیس ب��وک 
شما باید یک تصویر الهام بخش 
برای صفح��ه اول و یک تصویر 
پروفای��ل انتخاب کنی��د که به 
بهترین وجه ویژگی برند ش��ما 
را نش��ان ده��د. توییت��ر برای 
مفید  مسافرتی  کسب و کارهای 
است، زیرا یک پلتفرم برتر برای 
رس��انی های  فراهم کردن به روز 
ب��ه  مرب��وط  کوتاه م��دت 
کس��ب و کار ش��ما، پش��تیبانی 
مش��تری و به اشتراک گ��ذاری 
مح��تواس���ت. مجددا همانند 
تمام بازاریابی های صورت گرفته 
از طریق ش��بکه های اجتماعی، 
باید بیش��تر ب��ر فراه��م کردن 
واقع��ی متمرکز ش��وید  ارزش 
ت��ا بر تبلی��غ ش��خصی. توییتر 
تبلیغاتی  فرصت های  همچنین 
پولی مختلفی مانند توییت های 
اسپانس��ردار و حساب های ارتقا 
یافته، به همراه ابزارهای تحلیلی 
الزم برای پیگیری برنامه ش��ما 

فراهم می کند. 

یوتیوب
وب س��ایت  به عنوان  یوتیوب 
اصلی به اش��تراک گذاری ویدئو 
در جهان و س��ومین وب سایت 
انگلیسی  در کشورهای  مشهور 
زبان، یک منبع ارزش��مند برای 
کسب و کارهای با گرایش بصری 
اس��ت. یک تصویر به اندازه هزار 
کلم��ه ارزش دارد اما یک ویدئو 
ی��ک میلی��ون ارزش دارد و ب��ا 
ویژگی ه��ای اجتماعی مهم آن 
در قالب نظرات و رتبه بندی ها، 
هر کس��ب و کار جهانگردی باید 
حض��وری فع��ال در یوتی��وب 
به عنوان  ویدئو  باش��د.  داش��ته 
یک رسانه، روش��ی بسیار موثر 
برای نمایش کش��ورها از جمله 
توره��ای مج��ازی از مکان های 
ویژگی های  بس��یاری  و  دیدنی 
دیگر را فراهم می کند. به عالوه 
می توانی��د ویدئوهای یوتیوب را 
روی وب سایت خود قرار داده یا 
به سادگی آنها را در شبکه های 
اجتماعی مهم دیگر به اشتراک 

بگذارید. 
نتیجه گیری

با ای��ن همه گزین��ه ای که در 
اختی��ار داری��د، قدم نه��ادن به 
دنی��ای بازاریاب��ی آنالین ممکن 
اس��ت دلهره آور به نظر برسد، اما 
با گذش��ت زم��ان همان طور که 
انجم��ن خود را ایج��اد می کنید 
و می توانی��د تصمیم��ات مربوط 
ب��ه بازاریاب��ی آت��ی خ��ود را بر 
بازخورد های حاصل از مخاطبان 
هدف خود اس��توار س��ازید، این 
کار س��اده تر می شود. هنگامی که 
استراتژی بازاریابی خود را تنظیم 
کردید، باید بر ایجاد وب س��ایت 
خ��ود و بهینه س��ازی آن ب��رای 
استفاده در موتورهای جست وجو 
و تجربه عالی کاربر تمرکز کنید. 
بازاریابی از طریق ایمیل و برنامه 
بازاریابی از طریق محتوای آنالین 

را فراموش نکنید.  

مش�تریان رنگارنگ؛ ش�ناخت 
تیپ های ش�خصیتی مش�تریان  

)بخش دوم(

در ب��ازاری که ارائه تجارب متمایز به مش��تری 
می تواند تنها راه پیروزی ش��ما باش��د، ش��ناخت 
روحیات و تیپ های ش��خصیتی مشتری می تواند 
بهتری��ن راه برای ش��ما به منظ��ور خلق تجارب 
شگفت انگیز بوده و در این جنگ استراتژیک بازار 
به شما کمک کند. در شماره پیشین با مشتریان 
قرمز آش��نا ش��دید و دریافتید که آنها مشتریانی 
س��لطه گر و خودمح��ور بوده و به ن��وآوری عالقه 
وافری دارند بنابراین آنها جزو نخستین خریداران 
محصوالت جدید و نوآورانه ش��ما خواهند بود. در 
ادامه به سه دسته باقی مانده مشتریان اشاره کرده 
و با خصوصیات این مشتریان آشنا خواهیم شد. 

2- مش�تریان زرد، تاثیرگذار و معاشرتی: 
این مش��تریان در قانع کردن مردم موفق هستند 
بنابراین چنانچه از محصول ش��ما خش��نود شوند 
می توانند بهترین ترویج کنندگان محصوالت شما 
باش��ند. ارتباط با آنها لذتبخش است، به شکستن 
قوانی��ن تمایل دارن��د و از جزیی��ات بیزارند. در 
ارتباط با این مشتریان رفتار دوستانه و اجتماعی 
داشته باشید، چنانچه مشتری خود را می شناسید 
از به کار بردن القاب وی پرهیز کنید، در ارتباط با 
مشتری زرد ابراز و اظهار اشتیاق و انرژی از خود 
نشان دهید. در تعامل با این دسته از مشتریان از 
منفی بودن، بحث و جدل در مورد جزییات پرهیز 
کرده و انتظار نداش��ته باش��ید که آنها س��ر وقت 
بر س��ر قرارهای فروش حاضر ش��وند. به مشتری 
زرد اجازه دهید صحبت کند، شما گوش فرا دهید 
و مطالبات ش��ان را به گونه ای دیگر بیان کنید. در 
گفت وگوی خود با آنه��ا از کلماتی نظیر »مهیج، 
خالقانه، تفریح، من احس��اس می کنم و من شما 
را پش��تیبانی می کنم« اس��تفاده کنی��د. با توجه 
ب��ه ویژگی و توانایی مش��تری زرد در قانع کردن 
اطرافی��ان خود پیش��نهاد می ش��ود در معرفی و 
شناساندن محصوالت خود به این مشتریان تالش 
فراوانی کنید بالطبع هرچه بیشتر آنها با محصول 
ش��ما آشنا شده و از آن لذت ببرند بدون شک آن 
را بهت��ر به دیگران معرفی ک��رده و به صورت یک 

بازاریاب خالق برای شما عمل خواهند کرد. 
3- مش�تریان س�بز، باثب�ات و صبور: این 
مش��تریان ذاتا وفادار هستند، صبور و متفکر بوده 
و دلسوز، پشتیبان و دارای رفتار دوستانه هستند. 
به کندی تغییر می کنن��د و از تناقض و تغییرات 
آنی بیزارند بنابراین سعی نکنید به دنبال معرفی 
محص��والت نوآورانه خود باش��ید که ب��ه یکباره 
اس��تایل و ش��یوه زندگی وی را دچ��ار چالش و 
تغییر خواهد کرد. در ارتباط با مش��تریان س��بز 
دق��ت کنید که در تنظیم قرارداد فروش و اجرای 
آن قدم به ق��دم یا مرحله به مرحل��ه با آنها پیش 
بروید، ارادتمندی خود را به آنها در حین گفتمان 
اظهار کنید، آنها را از روند پیش��رفت تحویل کاال 
و محصول خودآگاه کنید. از صحبت صریح )رک( 
یا با صدای بیش از حد بلند با مشتری سبز پرهیز 
کنید و از آنها انتظار تصمیم گیری س��ریع نداشته 
باش��ید. در گفت وگوی خود با مش��تریان سبز از 
کلماتی نظیر »ضمانت، اطمینان، در مورد آن فکر 

کنید، به من کمک کنید« استفاده کنید. 
4- مش�تریان آب�ی، کمال گ�را و حقیقت 
جو: این مش��تریان به کیفیت و درس��تی اهمیت 
می دهند، قبل از تصمیم گیری برای خرید تحقیق 
کاف��ی می کنند، برای منطقی ب��ودن خود ارزش 
قائل هستند. مشتریان آبی عالقه مند به جزییات 

هستند، آنها منظم بوده و کمال گرایند.
 در ارتب��اط ب��ا این مش��تریان و برس��ر قرارها 
س��ر وقت حاضر ش��ده و آماده باش��ید، در دادن 
اطالعات، دقیق بوده و انتظار داش��ته باش��ید که 
تا اندازه ای ش��کاک باش��ند، در ارتباط با مشتری 
آبی به پارامترهای زمان��ی توجه کنید. در تعامل 
با مش��تریان آب��ی دقت کنید که ب��ه هیچ عنوان 
صحب��ت آنها را قط��ع نکنید، باع��ث اتالف وقت 
آنه��ا نش��وید، در کار با آنها، معرف��ی محصول یا 
بس��تن قراردها عجله نکنید و از اشتباه باالخص 
اش��تباهات کتب��ی نظی��ر ارائه اطالعات اش��تباه 
در کاتالوگ ه��ای محصول، ق��رارداد فروش و. . . 

به شدت پرهیز کنید.
 روی حقای��ق و ن��ه احساس��ات تمرکز کنید و 
خیلی وارد مسائل شخصی نشوید. در گفت وگوی 
خود با مش��تریان آب��ی از کلماتی نظیر »حقیقت 
این است که کیفیت، تجزیه و تحلیل، واقع بینی، 

تکرار انتخاب« استفاده کنید. 
در پایان باید اشاره کرد در شرایطی که مشتری 
در بازار با محصوالت مشابه، قیمت مشابه و کیفیت 
مشابه روبه رواست آنچه باعث می شود او محصول 
ش��ما را انتخاب کند دریافت تجربه ای متمایز در 
هنگام انتخاب، خرید یا دریافت خدمت اس��ت و 
بدون ش��ک ش��ناخت تیپ های مختلف مشتری 
می توان��د به ش��ما در خلق تجرب��ه ای متفاوت و 

شخصی سازی شده برای آنها کمک کند. 

علم احساسات و هیجان در بازاریابی
آی��ا می دانید که چگونه مغز م��ا تصمیم می گیرد که 
چه چیزی را به اش��تراک بگذارد و به چه کسی اعتماد 
کند؟ هرروزه ما صدها نوع مختلف از احساس و هیجان 
را در درون خ��ود تجربه می کنیم که هر یک هم دارای 
ویژگی های خاص خود اس��ت و البته همگی تفاوت های 
بس��یار ان��دک و ناچیزی ب��ا یکدیگر دارن��د و مختص 
موقعیت های اجتماعی هس��تند که در درون ما ش��کل 
می گیرند. البته براس��اس تحقیقات علمی ثابت شده که 
طیف این احساس��ات خیلی هم پیچیده نیس��ت و تنها 
در چهار حس خوش��حالی، ناراحتی، ترس/ش��گفتی و 
عصبانیت/نفرت خالصه می شود. اما همانطور که مادران 
ما قادر به تهیه انواع و اقسام طعم و مزه های مختلف از 
ترکیب تنها چند طعم س��اده هستند، در اینجا هم این 
احساسات مادر )پایه( به راحتی با یکدیگر ترکیب  شده و 
سطوح احساسی مختلفی را در درون ما شکل می دهند. 

خوشحالی 
خوشحالی موجب می ش��ود به اشتراک گذاری تمایل 
پیدا کنیم. نخس��تین رفتار احساس��ی که هر انسانی از 
خودش ب��روز می دهد پاس��خ دادن به لبخن��د مادر یا 
لبخند دیگری اس��ت. مطمئناً ش��ادی و س��رور به طور 
ثابت و مش��ترک در بین همه ما انس��ان ها وجود دارد. 
قش��ر پیش پیش��انی در نیمکره چپ مغز درواقع جایی 
است که نش��انه هایی از خوشحالی مانند مثبت اندیشی 
و بازگش��ت از حالت ناراحتی در آن وجود دارد.  شادی 
همچنی��ن می تواند موجب ایج��اد انگیزه ب��رای انجام 
رفتاری در ما ش��ود. احساساتی که در مغز و بدن ما در 
ارتباط با خوش��حالی طبقه بندی می شوند شامل لیست 
بلندی هس��تند که 10 مورد مهم تر و اول آنها عبارتند 
از  سرگرمی، عالقه، شگفتی، خوشحالی، لذت، خوشی، 
س��رور، امید، مهربان��ی و هیجان.جونا برگر، پروفس��ور 
بازاریابی در دانش��گاه دولتی پنس��یلوانیا، با بررس��ی و 
مطالعه بیش از 7000 مقاله از روزنامه نیویورک تایمز به 
این نتیجه رسیده است که هر چقدر مقاله ای محتوایی 
مثبت تر داشته باشد، احتمال اشتراک گذاری آن توسط 

مخاطبان بیشتر می شود. 
 ناراحتی 

ناراحتی موجب می شود با دیگران ارتباط برقرار کرده 
و ب��ا آنان همدردی کنیم. ناراحت��ی از آنجایی که نقطه 
مقابل خوشحالی تعریف می شود، در مغز موجب روشن 
شدن و فعالیت بیش��تری از آن نواحی مغز می شود که 
خوش��حال ش��دن هم آنها را فعال می کند اما وقتی که 
فرد احس��اس ناراحتی بکند، مغز برخ��ی هورمون های 
خ��اص را در درون خود ترش��ح می کند. این هورمون ها 
عبارتن��د از کورتیزول که از آن تح��ت عنوان هورمون 
استرس هم نام  برده می شود و همچنین اکسی توسین 
که موجب ارتباط و هم حسی با دیگران می شود. افرادی 
که مقدار بیش��تری هورمون اکسی توسین در مغز آنها 
ترشح می شود، به دلیل همدردی پول بیشتری را به فرد 

مصیبت زده هدیه می دهند. 
 ترس

ترس/ش��گفتی م��ا را مس��تأصل ک��رده و وادار ب��ه 
چس��بیدن به چیزی می کند. باوجود آنکه آن دسته از 
افرادی که مس��تعد ابتال به اضطراب، ترس و افسردگی 
هستند، همچنین دارای نرخ بیشتری از فعالیت در قشر 
جلویی نیمکره راس��ت مغز هم هستند، احساس ترس 
در مغز عموماً توس��ط بخش کوچک و بادامی  ش��کلی 
در مغ��ز به ن��ام آمیگداال کنترل می ش��ود. آمیگداال در 
مغز انس��ان میزان اهمیت هر رویداد ترسناک را تعیین 
ک��رده و چگونگی پاس��خ دادن به آن  )ف��رار یا مبارزه( 
را تعیین می کند. اما ترس موجب ش��کل گیری پاس��خ 
دیگری هم در مغز می ش��ود که ب��رای بازاریابان جالب 
اس��ت. مصرف کنندگانی که در حین تماشای یک فیلم 
تجربه ای ترس��ناک داش��ته اند، عموماً وابستگی و حس 
نزدیکی بیش��تری با برند نشان داده  شده یا در دسترس 
خودش��ان پیدا می کنند و این شدت وابستگی از دیگر 
احساس��ات مانند ناراحتی یا خوشحالی به مراتب بیشتر 

است. 
 عصبانیت 

عصبانیت/نف��رت م��ا را سرس��خت تر می کن��د. غده 
هیپوتاالموس مس��ئول عصبانیت و همچنین بس��یاری 
دیگر از نیازهای پایه مانند گرس��نگی، تش��نگی، پاسخ 
به درد و رضایت جنس��ی اس��ت. درحالی که عصبانیت 
می تواند موجب شکل گیری احساسات دیگر مانند تجاوز 
ب��ه حقوق دیگران ش��ود، همچنین می توان��د منجر به 
شکل خاصی از سرسختی شود. در این رابطه مطالعه ای 
انجام ش��ده که در آن از دو گروه از افراد خواس��ته  شده 
ب��ود تا مقاله ای بی طرف را در رابطه با خطرات و مزایای 
تکنول��وژی مطالعه کنند. بدنه مقال��ه برای هر دو گروه 
یکسان بود اما برای یک گروه در پایان نظرات مؤدبانه ای 
درج ش��ده بود و گروه دیگر نظرات بس��یار بد و زننده ای  
علیه تکنولوژی داشتند. نظرات بد نوشته  شده در پایین 
این مقاله موجب ش��ده بود اف��رادی که نظری برخالف 
اس��تفاده از تکنولوژی داش��تند، بر نظر خود پافش��اری 
کنند و همچنین برعکس آنهای��ی که موافق بودند هم 
ب��ا خواندن نظرات ب��د و زننده بر دی��دگاه خود تأکید 
بیش��تری می کردند. این حالت در اف��رادی که نظرات 
مثبت و تأییدکننده تکنول��وژی را دریافت کرده بودند، 

هیچ تغییر رفتاری را ایجاد نکرده بود. 
چرا احساسات بازاریابی مهم است؟ 

بامطالع��ه بان��ک اطالع��ات کمپین ه��ای تبلیغاتی، 
مشخص ش��ده اس��ت که تبلیغاتی که در آنه��ا از عامل 
احساسی استفاده  ش��ده  تأثیرگذاری دو برابری نسبت 
به آن دس��ته از تبلیغات داش��ته اند ک��ه عامل منطق و 
اس��تدالل در آنها بیش��تر بوده است. این موضوع بر این 
اصل اظهار ش��ده توس��ط دانش��مندان صحه می گذارد 
که مردم اول احس��اس و س��پس در مرحله بعدی فکر 
می کنن��د. به عبارتی مغز احساس��ی ما ب��رای پردازش 
اطالعات حس��ی به یک پنجم زم��ان الزم برای پردازش 
همان اطالعات توسط مغز شناختی ما نیاز دارد و البته 
از آنجایی که احساس��ات همچنان وابسته به فرآیندهای 
تکاملی پایه ای – مانند تش��خیص ترس یا عصبانیت – 
است که موجب بقای ما برای قرن های متمادی شده اند، 
همواره به ش��کلی برنامه ریزی شده ایم که توجه خاصی 

به آنها داریم. 
ibazaryabi. com :منبع
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برای مطالعه 652 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

ارتباطات خود را گسترش دهید

در ام��ر بازاریاب��ی و ف��روش یکی از م��واردی که 
بس��یار دشوار است این اس��ت که چگونه می توان با 
مدیران س��ایر کش��ورها ارتباط برقرار کرد. درواقع 
فرهن��گ، زبان، قواعد کاری و س��ایر موارد متفاوت 
باعث می شود تعامل با آنان امری کامال دشوار باشد. 
با ای��ن حال با توجه به نیاز ش��رکت ها الزم اس��ت 
این امر به ش��کلی شایسته انجام ش��ود. همان طور 
ک��ه می دانید ایجاد ارتباط از س��وی ما با خریدار یا 
مصرف کننده سایر کشورها )خریدار خانگی، خریدار 
واسط، خریدار تولیدی( کار ساده ای نیست. هرچند 
بسیاری از تولیدکنندگان در مرحله صفر شروع این 
فرآیند مشکل  دارند، به این معنا که قبل از رسیدن 
به ایجاد ارتباط با مشتری، هیچ ایده ای در خصوص 
مشتری خود ندارند. همین امر منجر به این خواهد 

شد تا نتوانند مطابق انتظار خود عمل کنند. 

ایده
اس��تار باکس، کافی ش��اپ و ش��رکت زنجیره ای 
بین المللی اس��ت که انواع نوش��یدنی ها و کیک ها را 
تهیه و به فروش می رس��اند. بازاریابی این ش��رکت 
دارای وسعت بس��یاری است به گونه ای که بازاریابی 
محصوالت شرکت مذکور در بیش از 1500 فروشگاه  
در سراسر آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه، آسیا و 
حاش��یه اقیانوس آرام صورت می پذیرد. الزم به ذکر 
اس��ت که این ش��رکت واقع در اقیان��وس آرام و در 

سیاتل واشنگتن واقع و بنیانگذاری شده است.
 اس��تار باکس از س��ال 2008 در 24 کشور دنیا 
فعالیت دارد و در حال حاضر به فعالیت های تجاری 
خود توس��عه بخش��یده به گونه ای که تولی��د و ارائه 
دیسک های فش��رده، کتاب و سایر محصوالت را به 
حوزه فعالیت های خود افزوده اس��ت. عالوه بر این، 
ش��رکت مذکور با چندی��ن تولید کنن��ده داخلی و 

خارجی همکاری دارد. 
نخس��تین اس��تار باکس در س��ال 1971 در بازار 
پیکا پلیس س��یتال توس��ط یک دبیر زبان انگلیسی 
ب��ه نام جری بالدوین، یک دبیر تاریخ زو س��یجل و 
یک نویس��نده گوردن بوکر تاس��یس ش��د. در سال 
1982، فردی به نام هووارد اس��چالتز به عنوان مدیر 
پروژه های خرده فروشی به استار باکس ملحق شد. 
این ش��رکت در س��ال 1984، ترکیب محصوالت و 
تولی��د نوش��یدنی های کافئین دار منحص��ر به فرد 
خود را آغاز کرد و هووارد اس��چالتز سبک جدیدی 
از فرهن��گ م��ردم را وارد پروس��ه و مش��خصه های 
تولید محصوالت ش��رکت کرد. ایشان توانایی بالقوه 
مجموعه را در کس��ب موفقیت شناسایی و چندین 
نوع مختلف نوش��یدنی های کافه الته و اسپرس��و در 
س��یاتل تولید کردند. هووارد اسچالتز شرکت را در 
سال 1985 ترک و کافی شاپ ججیورناله را تاسیس 
کرد. چندی بعد، ش��رکت استار باکس سرمایه خود 
را جهت توسعه فعالیت هایش از دست داد و هووارد 
اس��چالتز ش��رکت را خریداری کرد تا بتواند شرکت 
جدید رنالد و اس��تار باکس را با یکدیگر ادغام کند. 
مدیران جدید و حرفه ای اس��تخدام شدند و تجارت 
ش��رکت را دگرگون کردند. در س��ال 1991، استار 
باکس آنقدر موفق ش��ده بود که بخش��ی از س��هام 

شرکت به کارکنان ارائه می شد. 
با این حال این شرکت در کشور استرالیا نتوانست 

موفق عمل کند.
 عوامل بس��یاری باعث شکست اس��تار باکس در 
اس��ترالیا ش��دند که عبارتن��د از ع��دم پیش بینی، 
بهره من��دی از اس��تراتژی های رش��د پیچیده، عدم 
کارکن��ان  مش��تریان،  فرهن��گ  از  صحی��ح  درک 
تحصی��ل نک��رده و بدهی زیاد ش��رکت. ع��الوه بر 
این، مصرف کنندگان س��بک کافی ش��اپ های استار 
باکس مورد پس��ند اس��ترالیایی ها نبود ولی کیفیت 
و سرعت ارائه خدمات جزو ویژگی های برتر شرکت 
محسوب می شد. آنچه اس��تار باکس بدون توجه به 
آن فعالیت هایش را در اس��ترالیا شروع کرد، فرهنگ 

خیلی پیچیده قهوه نوشیدن بود.
 اس��ترالیایی ها تح��ت تاثی��ر فرهن��گ غالب در 
کافی ش��اپ های اس��تارباکس ق��رار نگرفتن��د و ب��ا 
آنکه اس��تارباکس در سراس��ر دنیا موفق است ولی 
اس��ترالیایی ها به خریداری محصوالت این ش��رکت 
عالقه نداشتند. یکی از مشتریان اظهار داشته است 
که اس��تارباکس تنها درصدد گسترش فعالیت های 
بازاریاب��ی اس��ت و ب��ه کیفیت و فرهن��گ اهمیتی 

نمی دهد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
-برخی مشکالت ش��رکت ها در رابطه با ارتباط با 

بازار سایر شرکت ها عبارتند از: 
انگلیس��ی  زب��ان  ب��ه  تس��لط  ع��دم   -1
تج��اری( تخصص��ی  زب��ان   )به خص��وص 
 2-عدم شناخت فرهنگ مصرف شهروندان سایر ملت ها

۳-عدم شناخت الگوریتم تصمیمی و عوامل تاثیرگذار بر 
 تصمیم سازی یک خریدار از کشوری با فرهنگ متفاوت
4-عدم تسلط به قوانین و مقررات بازار سایر کشورها.

11  کار مدیریت کسب و

پاس�خ: در رقابت با س�ایر برندها همان طور که 
اغل�ب بازاریاب ه�ای ت�ازه کار نیز آگاه هس�تند، 
قیمت ها بیش�ترین تاثیر را روی مشتریان دارند. 
در واق�ع بهتری�ن راه پشت س�ر گذاش�تن رقبا و 

کسب س�هم بیش�تر از بازار فروش، قیمت گذاری 
مناس�ب روی کاال و خدمات برندتان است. اگرچه 
در ای�ن روش همیش�ه ش�رکتی پیدا می ش�ود تا 
قیمت های پایین تری نس�بت به شما به مشتریان 
ارائه دهد، ب�ا این حال این گونه رقابت ها بس�یار 
کم هزینه تر از رقابت روی سایر المان های موجود 

مانند سطح خدمات است. 
روی ایده ه�ای جدید و ن�ه ایده های رقبا تمرکز 
کنی�د. قیمت ها متغیرهای مهمی هس�تند. به این 
فکر کنید که مش�تریان برای خدمات شما چقدر 
ارزش قائل هستند، نه میزان سودی که قرار است 

به دست آورید. 

چگونگی تعیین قیمت محصول

پرسش: بهترین راه تعیین قیمت محصول چیست؟ ظرفیت یا کشش بازار یا قیمت تمام شده؟ 
کلینیککسبوکار

قلمی بر اسطوره نوآوری در پرواز

»پاک و منزه اس��ت خداوندی ک��ه این مرکب را 
مس��خرمان نمود وگرنه ما هرگز قادر به تسخیر آن 
نیس��تیم«، ارتباطش با مس��افران با این جمله آغاز 
می ش��ود؛ ارتباطی که در فضایی متفاوت در کابین 
هواپیما شکل می گیرد و تنها خاصه کاپیتان مرتضی 

کمالی است. 
مس��افران پروازه��ا، پس از مقدمه ای که توس��ط 
یکی از مهمان��داران هواپیما ارائه می ش��ود، به طور 
معمول در فضایی از س��کوت به مقصد می اندیشند 
ول��ی حضور در کابین خلبان کمالی تجربه ای جدید 

وخاطره انگیز است. 
وی یک��ی از خلبانان با تجربه ش��رکت هواپیمایی 
زاگرس اس��ت که با بدعت و ن��وآوری منحصر به فرد 
خویش به ارتباط��ی فراتر از آنچه بین گروه پروازی 
و مس��افران است، می پردازد چراکه وی معتقد است 
آرام��ش گروه  پروازی، در گرو آرامش و خش��نودی 
بیش��تر مسافران است که اعتمادی مضاعف را سبب 

خواهد شد. 
ش��اید در این بی��ن آنچه وی را مج��اب به انجام 
فعالیت های فراتر از دیگر همکارانش می کند، اعتقاد 
قلب��ی و درونی ایش��ان به مفهوم »خدم��ه پرواز« و 
حس تعهد به این واژه است. وی می گوید:» اگر اسم 
ما »خدمه پرواز« اس��ت باید به مفهوم واقعی، خادم 
مسافران باشیم و عملکرد ما باید به گونه ای باشد که 
انتظارات و خواسته های منطقی آنان را به طور دقیق 
و شایس��ته پاسخگو باش��یم و اگر انجام رسالت مان 
ریش��ه در اعتقاد و عشق داشته باشد، قطع به یقین 

موفق تر خواهیم بود.« 
از نکات برجس��ته و حائ��ز اهمیت روش و رویکرد 
کاپیت��ان کمالی، ایجاد ارتباطی نزدیک و صادقانه با 
مسافران است. وی در طول پرواز با مسافران صحبت 
می کن��د و آنان را در جریان م��واردی قرار می دهد؛ 
از مش��خصات ش��هرهای مبدا، مقصد و همین طور 
ش��هرهایی که از فراز آسمان آنها می گذرد، صحبت 

می کند. 
در حی��ن پ��رواز در مواجهه با مناظ��ری از جمله 
ش��کل گیری توده های زیب��ای ابره��ا و پدیده هایی 
چ��ون رعد وبرق با مردم ح��رف می زند، در لحظات 
غ��روب و دیگر لحظاتی که احس��اس خوش��ایند و 
مطلوب برای مس��افران به همراه دارد، سخنانی که 
به مذاق مخاطبانش خ��وش بیاید، عنوان می کند و 
در این بین، عظمت و بزرگی و ذکر تس��بیح خداوند 
را یادآور می ش��ود. کاپیتان به مناسبت های مختلف 
مذهب��ی، تاریخی و... مطالبی در خور و قابل اهمیت 

به مسافران ارائه می دهد. 
وی عالوه بر اینکه برای مس��افران ارزش و احترام 
قائل می ش��ود و ارتباط��ی صمیمانه با آن��ان برقرار 
می کند، همیشه در طول پروازهایش از کادر پروازی 
خود هم تقدیر و تش��کر به عمل م��ی آورد و آنان را 

شایسته قدردانی می داند. 
یک��ی از دالی��ل موفقیت ایش��ان، همس��و بودن 
ارتباط ش��ان اس��ت که امری مهم در مدیریت ش��ان 

تلقی می شود. 
کمالی معتقد اس��ت که باید در آس��مان، آسمانی 
ش��ویم و وی با این دیدگاه س��عی در ایجاد بدعت و 

خالقیت در پروازهایش دارد. 
وی معتق��د اس��ت که باید ب��ا ب��ال اراده به پرواز 
اندیش��ید تا رسم ش��یرین پر کشیدن و اوج گرفتن، 
ش��کل واقعی و حقیق��ی یابد. به ط��ور قطع و یقین 
می توان اذعان داش��ت که رویکرده��ا و فعالیت های 
ایش��ان به عنوان س��کاندار یک پرواز و مدیریت آن، 
ریش��ه در این اعتقاد دارد که باید از اس��ارت منیت 
خارج شد و به منافع جمعی گروید. این هنری است 
ک��ه در اقدامات کاپیتان کمال��ی به طور وضوح قابل 
رویت اس��ت. ایجاد مدیریت خوب بر فراز آسمان ها 
اگر با نوآوری همراه باش��د، احساسی را در مسافران 
ش��کل خواهد داد که تجربه  پرواز و س��فر همیشه 
خاطره انگی��ز باقی خواهد مان��د و این همان آگاهی 
و احاطه  کامل به ابعاد مختلف علم مدیریت اس��ت 
که خروجی بی نظیر آن، تزریق احس��اس رضایت و 
اعتماد به مسافران است. به امید آنکه دیگر خلبانان 
کش��ورمان، ارتباط��ی صمیمانه تر با مسافران ش��ان 
داشته باشند و نوآوری و خالقیت را در فعالیت های 

خویش بگنجانند. 

مدیریت امروز

نخس��تین  کالگز  کمپان��ی 
غ��الت  تولید ک���نن��ده 
صبح���ان��ه در دن���یاس��ت. 
در  ش��رکت  این  محص��والت 
18 کش��ور تولی��د و در بیش 
ف��روش  ب��ه  از 180 کش��ور 
می رس��د. برای پیش از 100 
سال، کالگز در حوزه سالمت 
بوده است.  پیش��گام  تغذیه،  و 
این کمپانی با ارائه محصوالت 
غذای��ی متنوع، این روند را در 

پیش گرفته است. 
دفت��ر اصل��ی ای��ن کمپانی 
در میش��یگان ای��االت متحده 
اس��ت. همچنین  واقع ش��ده 
ای��ن  کارخان��ه  بزرگ تری��ن 
کمپانی در منچستر انگلستان 
س��اخته ش��ده و دفتر اروپای 
ای��ن کمپان��ی نی��ز در همین 

شهر قرار گرفته  است. 

استراتژی های بازاریابی و 
تحقیق بازار

بازاریاب��ی  اس��تراتژی های 
ی��ک کمپانی کلی��ه اهدافش 
را طبق یک برنامه مش��خص 
پیش می برد. برای بسیاری از 
کسب و کار ها، هدف کلیدی از 
انجام یک اس��تراتژی، افزایش 
س��ود و به دست آوردن سهم 
ب��ازار اس��ت. یک��ی از اهداف 
بازاریاب��ی کالگ��ز این اس��ت 
ک��ه بتواند ب��ا بهره گی��ری از 
روش ه��ای جدی��د، در س��بد 
غذایی خانواده های بیش��تری 
برای دس��تیابی  بگی��رد.  قرار 
به ای��ن ه��دف، کالگ��ز باید 
تحقیق��ات ب��ازار خ��ود را ب��ا 
جزییات بیش��تری ادامه داده 
تا به درک بهتری از س��لیقه و 

ذائقه مشتریان برسد. 
خالقان��ه،  اق��دام  ی��ک  در 
کالگ��ز رس��تورانی تاس��یس 
از  یک��ی  آن  در  ک��ه  ک��رد 
ای��ن  جدی��د  محص��والت 
 ش��رکت با نام آجیل  کرانچی

س��رو   )Crunchy Nut(  
می ش��د و ب��ه ای��ن ترتی��ب، 
ب��ه  را  متف��اوت  تجرب��ه ای 
مش��تریانش ارائ��ه م��ی داد تا 
هم طعم ای��ن محصول جدید 
را بچش��ند و هم ب��ا این برند 

جدید آشنا شوند. 
دعوت  مصرف کنن��دگان  از 
ش��د ت��ا نظ��رات خ��ود را از 
طری��ق ش��بکه های اجتماعی 
کنند.  منتق��ل  دیگ��ران  ب��ه 
و  فیس ب��وک  از  اس��تفاده 
توییت��ر این امکان را به کالگز 
می داد ک��ه بتواند با میلیون ها 
مصرف کنن��ده در ارتباط بوده 
و باز خ��ورد منف��ی ی��ا مثبت 
محصول خود را دریافت کند. 

پیش زمینه و هدف
ص��ورت  تحقیق��ات 
ای��ن  گرفت��ه توس��ط 
کمپانی نش��ان داد که 
ه��ر هف��ت کودک  از 
در بریتانیا یک کودک 
نمی خ��ورد  صبحان��ه 
و بی��ش از 25درص��د 
آنه��ا در راه مدرس��ه، 
و  ش��کالت  فست فود، 
اس��نک می خورن��د. از 

از محققان  طرف��ی بس��یاری 
ب��ر ای��ن باورند ک��ه نخوردن 
صبحان��ه، درص��د یادگی��ری 
نح��وه  در  و  آورده  پایی��ن  را 
در  دانش آم��وزان  بر خ��ورد 

مدرسه تاثیرگذار است. 
هدف کمپین کالگز، تعهد و 
نسبت  کمپانی  این  پشتیبانی 
ب��ه ارائه صبحان��ه در مدارس 
بریتانیا ب��ود. مهم ترین پیامی 
ک��ه این کمپین قصد داش��ت 
منتقل کند ش��امل این موارد 

بود: 
-خ��وردن صبحان��ه ب��رای 
افراد در هر س��نی الزم است 
به خصوص برای افراد جوان تر

-ارائه صبحان��ه در مدارس 
رفت��ار ک��ودکان را به ش��کل 
مثبت��ی تحت تاثیر قرار داده و 
تمرکز آنه��ا را برای یاد گیری 

درس ها باال می برد
 ،1998 س��ال  از  -کالگ��ز 
مصرف صبحانه در مدارس را 

حمایت کرده
-با خرید کورن فلکس های 
تغذیه دانش آموزان  به  کالگز، 
در مدارس کمک قابل توجهی 

خواهد شد.

غالت صبحانه اسپشیال 
کی

نوآورانه  اقدام��ات  از  یک��ی 
میوه های  از  اس��تفاده  کالگز، 
توت��ی قرم��ز رن��گ در غالت 
محصول  ای��ن  ب��ود.  صبحانه 
جدید عملکرد خوبی داش��ت. 
بریتانی��ا  در  ب��ازار  تحقی��ق 
ش��امل آزمایش محصول روی 
مصرف کنندگان نشان داد که 
این محص��ول در بازار بریتانیا 
قابل توجه��ی  اس��تقبال  ب��ا 
روبه رو خواهد ش��د. در س��ال 

1999، کالگز، اسپش��یال کی 
هم��راه با میوه های قرمز  را در 
بریتانیا معرفی کرد. همان طور 
که انتظار می رفت اسپش��یال 
کی با اس��تقبال خوبی مواجه 
ش��د و حجم ف��روش بیش از 

حد انتظار بود. 

رشد برند
کالگ��ز خیل��ی زود به این 
نتیجه رسید که تنوع، فاکتور 
اصلی رشد برند اسپشیال کی 
است. توسعه محصوالت جدید 
برن��د را دگرگون ک��رد و این 
موض��وع فرصتی ایجاد کرد تا 
کمپانی بتواند محصوالت خود 
را در بازار ه��ای دیگر از جمله 
ای��االت متح��ده، اس��ترالیا و 

کانادا نیز گسترش دهد. 
جهانی  کالگ��ز  اس��تراتژی 
ایده ای  ای��ن اس��تراتژی  بود؛ 
را در اروپ��ا بنا نه��اد که قادر 
بودند آن را در س��طح جهانی 
ب��ه کار گیرند. طی دو س��ال 
گس��ترش برند ای��ن کمپانی، 
آن را در نق��اط مختلف جهان 
به ش��رکتی ش��ناخته ش��ده 
تبدیل کرد. این اتفاق نه تنها 
میزان ف��روش و درصد تولید 
محص��والت اسپش��یال کی را 
افزایش داد، بلکه در رشد برند 

کالگز نیز تاثیر گذار بود. 
گس��ترش محصوالت کالگز 
کار  دنی��ا  نق��اط  س��ایر  در 
س��اده ای نبود. آنها برای آنکه 
بتوانن��د پاس��خگوی تقاضای 
انواع  دریافت  جهت  مشتریان 
گوناگون اسپشیال کی باشند، 
بای��د حجم تولی��دات خود را 
چندبرابر کرده و زنجیره تامین 
خ��ود را اصالح می کردند تا از 
به  مصرف کنندگان  دسترسی 
اطمین��ان  محص��والت 

حاصل کنند. 

نیاز به یک جان تازه
در  بازار ها  از  بسیاری 
تغییر  دچار  زمان  طول 
و تحول می ش��وند. مد، 
فن��اوری  و  س��لیقه ها 
و  می کن��د  تغیی��ر 
اف��راد هم��گام ب��ا این 
س��بک  دگرگونی ه��ا 
انتظ��ارات  و  زندگ��ی 
خ��ود را نیز تغیی��ر می دهند. 
این مس��ئله باعث می شود که 
عمر  چرخ��ه  در  محص��والت 
محصول قرار بگیرند که شامل 
مراحل معرفی، رش��د، بلوغ و 

نزول محصول است. 
با کش��یدن ج��دول مراحل 
محص��ول،  عم��ر  مختل��ف 
ی��ک  بازاریاب��ی  دپارتم��ان 
س��ازمان تصمی��م می گی��رد 
ک��ه چه وق��ت و چگون��ه باید 
جان ت��ازه ای به محصول داده 
را  آن  ارزش من��دی  دوره  و 

طوالنی تر کند. 

تئوری هرزبرگ
به عقیده هرزبرگ، کارکنان 
و  کار آمد تر  کارکنان��ی  راضی 
تئوری  ب��ود.  خواهند  مفید تر 
هرزب��رگ گاهی اوق��ات با نام 
تئ��وری دو عامل��ی ش��ناخته 
می ش��ود. این عوامل ش��امل 
ی��ا  بهداش��تی  فاکتور ه��ای 
نگهدارنده و انگیزشی هستند. 
این  از  -عوامل نگهدارن��ده: 
عوامل معموال ب��ا عنوان عدم 
می شود.  یاد  کارکنان  رضایت 
این عوامل در محل کار باعث 
کارکنان  نار ضایتی  و  ناراحتی 
می ش��ود، برای مث��ال فضای 
کاری بیش از حد مس��تبدانه 

و دیوان ساالرانه، پس از مدتی 
ناراض��ی خواهد  کارکن��ان را 

کرد. 
انگ����یزش��ی:  -عوام����ل 
جنبه های��ی را در ب��ر می گیرد 
که رضای��ت کارکنان را فراهم 
می کن��د. ب��رای مث��ال ترفیع 
ش��غلی که در نتیجه تالش ها و 
عملک��رد کارکنان به آنها تعلق 
می گی��رد. هرزبرگ بر این باور 
بود که بای��د عوامل نگهدارنده 
ی��ا بهداش��تی را تا ح��د توان 
کاه��ش داد تا می��زان انگیزه 
کارکنان باال رفته و تالش خود 
را افزای��ش دهند. کالگز تعداد 
زی��ادی عوامل انگیزش��ی برای 
کارکن��ان خود در نظ��ر گرفت. 
این مس��ئله این کمپان��ی را به 
مکانی ایده آل و مناسب برای کار 
تبدیل می کرد. برای نمونه، این 
کمپانی مراکزی را برای تناسب 
اندام کارکنان خود در نظر گرفته 
و ب��ا بهره گیری از کارشناس��ان 
تغذیه، س��االنه میزان س��المت 
کارکن��ان خ��ود را اندازه گیری 
می کند. بنابراین آگاهی از عوامل 
انگیزشی به کالگز و کمپانی های 
دیگر کمک می کند تا کسب و کار 
خود را در مس��یری درس��ت و 

موفقیت آمیز پیش ببرند. 

تبلیغات برند های کالگز
امروزه تبلیغات و بس��ته بندی 
یکی از عوام��ل کلیدی آمیخته 
ب��ا بازار یاب��ی اس��ت. کالگ��ز از 
ب��رای  مختلف��ی  رس��انه های 
تبلیغاتش بهره می برد. مطبوعات، 
پوستر ها، رادیو و سینما از جمله 
روش های تبلیغاتی این کمپانی 
است اگر چه کانال اصلی تبلیغاتی 
کالگز، تبلیغات تلویزیونی است؛ 
جای��ی ک��ه بس��یاری از برند ها، 
مصرف کنن��ده ه��دف خ��ود را 

مخاطب قرار می دهند. 
کلیه  غ��الت صبحانه،  اگر چه 
مصرف کنن��دگان را در هر س��ن 
و س��ال و جنس��یتی هدف قرار 
می دهد، اما تعدادی از محصوالت 
هس��تند که مخاطب خاص خود 
را دارند. برای مثال اسپشیال کی 
بیش��تر مصرف کنن��دگان زن را 
هدف قرار داده، اما کورن فلکس 
برای مص��رف کل خانواده در نظر 

گرفته شده است. 

کارتابل

بیایید روزمان را پر انرژی آغاز کنیم

بررسی شیوه کسب و کار کمپانی کالگز

 یکی از اهداف بازاریابی کالگز 
این است که بتواند با بهره گیری 

از روش های جدید، در سبد غذایی 
خانواده های بیشتری قرار بگیرد. 

برای دستیابی به این هدف، کالگز 
باید تحقیقات بازار خود را با جزییات 
بیشتری ادامه داده تا به درک بهتری 

از سلیقه و ذائقه مشتریان برسد
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عربستان در جنوب شرق آسیا به 
دنبال چیست؟ 

در چارچ��وب دیدار رس��می ملک س��لمان بن 
عبدالعزیز، پادش��اه عربستان س��عودی از مالزی، 
نجیب تون رزاق، نخس��ت وزیر این کش��ور اعالم 
ک��رد ک��ه براس��اس موافقت نامه های امضا ش��ده 
میان مقامات دو کش��ور، عربس��تان رقمی معادل 
7میلی��ارد دالر در بزرگ تری��ن پاالیش��گاه نفت 
مالزی سرمایه گذاری می کند؛ پروژه ای که اجرای 
آن با مش��ارکت ش��رکت نفتی پترون��اس مالزی 

صورت خواهد پذیرفت. 
این س��رمایه گذاری قابل توجه در حاشیه سفر 
پادش��اه سعودی به منطقه ش��رق و جنوب شرق 
آس��یا صورت می پذی��رد و به ش��رکت پتروناس 
کمک می کند پس از سقوط بی سابقه قیمت نفت 
خام مجددا به سوددهی رس��یده و دوران تاریک 
اقتصادی خود را پش��ت سر بگذارد. گفتنی است 
این دیدار رسمی که در یک دهه گذشته بی سابقه 
ب��وده، زمینه را برای گس��ترش عمق مناس��بات 

ریاض و کواالالمپور فراهم کرده است. 
ش��ایان ذکر اس��ت که تالش ه��ای ریاض برای 
ایج��اد ی��ک رابطه مس��تحکم با مال��زی و ایجاد 
نوعی وابس��تگی در مقامات این کشور به گذشته 
بازمی گردد؛ زمانی که نجیب تون رزاق، نخست وزیر 
این کش��ور در مقابل پرس��ش رس��انه های مالزی 
اعالم کرد که 681 میلیون دالر موجود در حساب 
بانکی اش هدیه ای از س��وی خاندان سلطنتی آل 
سعود بوده و او این رقم را اختالس نکرده است. 

پس از این اظهارات کمیس��یون ضد فس��اد در 
مال��زی آقای رزاق را از اتهام��ات وارده تبرئه کرد 
اما س��ایر نهادهای مبارزه با فس��اد در این کشور 
دریاف��ت پول از عربس��تان را حربه نخس��ت وزیر 
مالزی برای س��رپوش گذاشتن بر فساد مالی خود 
عنوان ک��رده و اعالم کردند که به تحقیقات خود 

در این زمینه ادامه خواهند داد. 
در این میان نکته مهم بررس��ی سفر دوره ای و 
یک ماهه ملک سلمان به کشورهای شرق و جنوب 
ش��رق آس��یا و دیپلماسی دس��ته چک عربستان 
سعودی و تمایل این کشور به گسترش نفوذ خود 
در منطقه شرق و جنوب شرق آسیاست. در ادامه 
به پنج دلیل عمده س��رمایه گذاری عربس��تان در 

شرق و جنوب شرق آسیا می پردازیم:
-س�رمایه گذاری در کش�ورهای دیگ�ر و 
کاهش وابس�تگی به نفت: عربس��تان سعودی 
قصد دارد با س��رمایه گذاری در کش��ورهای دیگر 
ضمن وابس��ته ک��ردن آنها به خ��ود، درآمدهای 
غیرنفت��ی خود را افزای��ش داده و از این طریق با 
کاهش ش��دید قیم��ت نفت خ��ام و درآمدهایش 

مقابله کند. 
- حف�ظ مش�تریان: سفر پادش��اه سعودی به 
چی��ن و ژاپن تنها به منظور دع��وت از آنها برای 
س��رمایه گذاری در اقتصاد عربس��تان نیست بلکه 
حفظ این مش��تریان بزرگ و ارزشمند که بخش 
قاب��ل توجه��ی از نفت خ��ام عربس��تان را تأمین 
می کنند از دیگر دالیل مهم این سفر است. در این 
میان حفظ چین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 
است چراکه این کشور در حال حاضر بزرگ ترین 
واردکننده نفت جهان محس��وب می شود و برای 
تقوی��ت اقتصاد خود ب��ه نفت بیش��تری احتیاج 

خواهد داشت. 
براس��اس  بالق�وه:  س�رمایه گذاران   -
زمان بندی ه��ای صورت گرفته 5درصد از س��هام 
ش��رکت ملی نفت آرامکو عربس��تان سعودی قرار 

است تا سال 2018 میالدی به فروش برسد.
 براس��اس گزارش ه��ای منتش��ر ش��ده فروش 
سهام بزرگ ترین ش��رکت نفتی جهان از اهمیت 
بس��یارزیادی برخوردار اس��ت هرچند در رابطه با 
ارزش گذاری س��هام ش��رکت آرامک��و تردیدهای 
جدی مطرح ش��ده اس��ت. با این وجود تش��ویق 
سرمایه گذاران آس��یایی در چین و ژاپن به خرید 
5درصد از سهام شرکت ملی نفت آرامکو از جمله 
اهداف دیدار رسمی ملک سلمان از این دو کشور 

عنوان شده است. 
- نشان دادن نارضایتی از واشنگتن: ایاالت 
متحده آمریکا متحد س��نتی و قدرتمند عربستان 

در دهه های گذشته بوده است.
 ب��ا این وجود امضای توافق جامع هس��ته ای با 
ایران و سیاست های تجاری دونالد ترامپ مقامات 
س��عودی را نگران و آنان را وادار کرده است پیش 
از یک دیدار رس��می از واش��نگتن به سوی شرق 
آس��یا حرکت کرده و ب��ه دنبال ش��رکای جدید 

باشند. 
- س�رمایه گذاری به منظور گسترش نفوذ 
مذهبی و فرهنگی: به صورت سنتی کمک های 
مالی و س��رمایه گذاری های عربستان سعودی در 
مال��زی و اندون��زی از طریق موسس��ات خیریه، 
مذهبی و دولتی این کش��ور صورت گرفته اس��ت 
ام��ا در س��ال های اخیر نگرانی ه��ا از فعالیت های 
فرهنگ��ی و مذهبی عربس��تان و گس��ترش فرقه 
وهابیت در جنوب شرق آسیا افزایش یافته است. 
در اندون��زی در س��ازمان ها و نهاده��ای حقوق 
بش��ری همواره به تأمین منابع مال��ی روحانیون 
تن��درو و وهابی س��عودی اش��اره می ش��ود و این 
موضوع ک��ه آموزه های مذهبی آن��ان در تقابل با 
ارزش های واقعی اسالمی اس��ت مورد انتقاد قرار 

می گیرد. 
در مال��زی نیز ماریان��ا ماهاتیر دخت��ر ماهاتیر 
محمد، نخست وزیر سابق مالزی از تضعیف هویت 
ماالیی توس��ط کش��ورهای عرب��ی و تغییر آداب، 
رفتار، عمل و به فرایض دینی و همچنین پوشش 
و تکل��م م��ردم این کش��ور به زبان عرب��ی اظهار 
نگران��ی کرده اس��ت. در مقابل مقامات س��عودی 
مایلند با مانورهای سیاس��ی خود این انتقادات را 
بی اثر سازند و اقامت پنج روزه پادشاه عربستان در 

جزیره عمدتا هندونشین بالی از آن جمله است.

صادرات

ملک س��لمان بن عبدالعزیر آل سعود، 
پادشاه مس��ن عربستان در هفته گذشته 
س��فری رس��می ب��ه دو کش��ور جنوب 
ش��رق آس��یا یعن��ی مال��زی و اندونزی 
داش��ت و تالش کرد ت��ا از طریق امضای 
قراردادهای متعدد در حوزه های تجارت 
و ان��رژی زمینه را برای گس��ترش نفوذ 
هرچه بیش��تر کشورش در این دو کشور 

مسلمان جنوب شرق آسیا فراهم کند. 
سفر رس��می پادشاه عربستان سعودی 
به جنوب شرق آسیا زمانی بیش از پیش 
مورد توجه رسانه ها قرار گرفت که طبق 
اعالم رسمی صورت گرفته توسط ریاض، 
1500نفر ش��امل 25 شاهزاده سعودی و 
10نفر از اعضای هیأت وزیران این کشور 
پادش��اه 81ساله این کش��ور را همراهی 
می کنند. گفتنی اس��ت پادشاه عربستان 
پ��س از اتمام دیدارهای رس��می خود از 
مال��زی و اندونزی به م��دت پنج روز در 
سواحل بالی اندونزی به استراحت خواهد 

پرداخت. 
براس��اس گزارش��ات و اخبار منتش��ر 
شده در رس��انه ها، مقدمات سفر پادشاه 
عربس��تان که پ��س از 47س��ال صورت 
می گرفت از مدت ها قبل در اندونزی آغاز 
شده و برای نمونه کارمندان فرودگاه های 
جاکارتا و بالی تاکنون 459تن تجهیزات 
شامل دو دستگاه مرسدس بنز تشریفات 
را که توس��ط یک فروند بویینگ 747 به 
مقص��د اندونزی حمل ش��ده اند، تحویل 

گرفته و ترخیص کرده اند. گفتنی اس��ت 
دو هواپیمای بویین��گ 777 و دو فروند 
هواپیم��ای ترابری نظام��ی C -130 نیز 
هواپیمای پادشاه سعودی را در این سفر 

همراهی می کنند. 
از س��وی دیگ��ر دول��ت اندون��زی نیز 
استقبال بی س��ابقه و باشکوهی از پادشاه 
س��عودی و هی��أت هم��راه وی به عمل 
آورده و در باالتری��ن س��طح و بهتری��ن 
ش��رایط از آن��ان پذیرای��ی کرده اس��ت. 
ش��ایان ذکر اس��ت ک��ه عالوه ب��ر مالزی 
و اندونزی، پادش��اه عربس��تان براس��اس 
برنامه ریزی ه��ای ص��ورت گرفت��ه ق��رار 
است از کش��ورهای چین، ژاپن، برونئی 
مالدیو و درنهای��ت اردن نیز دیدار کرده 
و با مقامات این کش��ورها به گفت وگو و 
تبادل نظ��ر بپردازد؛ س��فری دوره ای به 
ش��رق آس��یا که در نهایت در خاورمیانه 
خاتمه خواهد یافت و به باور بس��یاری از 
کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی این 
سفر به منظور گسترش نفوذ اقتصادی و 
سیاس��ی ریاض در منطقه شرق و جنوب 

شرق آسیا صورت می پذیرد. 
سفر یک ماهه پادشاه سعودی به شرق 
آسیا واکنش بس��یاری از ناظران مسائل 
بین الملل��ی و اقتصاددان��ان را برانگیخته 
و بس��یاری از آنها معتقدند عربس��تان از 
زمانی ک��ه اتح��اد طوالن��ی و نزدیکش با 
ایاالت متح��ده آمریکا تحت فش��ار قرار 
گرفته است قصد دارد مناسبات خود را با 
کشورهای آسیایی و خصوصاً اقتصادهای 
قدرتمن��د این ق��اره نظیر چی��ن و ژاپن 

گس��ترش داده و از این طریق نسبت به 
نزدیک��ی دولت باراک اوبام��ا و متحدان 
اروپایی آن به ایران واکنش نش��ان دهد. 
این در شرایطی است که پس از به قدرت 
رس��یدن دونالد ترامپ در آمریکا مقامات 
ری��اض هنوز از قصد و نیت و اس��تراتژی 
دولت آمریکا در خاورمیانه مطمئن نبوده 
و ت��الش می کنند از تمامی امکانات خود 
برای تأمین امنیت و منافع شان استفاده 

کنند. 
چی��ن و ژاپ��ن از جمل��ه مش��تریان 
اصلی نفت عربس��تان محسوب می شوند 
اما س��عودی ها تمای��ل دارن��د زمینه را 
برای س��رمایه گذاری دومین و س��ومین 
اقتصاده��ای جه��ان در دیگ��ر صنای��ع 
این کش��ور به جز بخش ان��رژی را فراهم 
ک��رده و از این طریق از خ��ود در مقابل 
فشارهای ناش��ی از کاهش شدید قیمت 
نفت در بازارهای جهانی محافظت کنند 
و از وابستگی ش��ان ب��ه درآمدهای نفتی 

بکاهند. 
در همی��ن چارچ��وب س��رمایه گذاری 
چندمیلیارد دالری عربس��تان در صنعت 
انرژی اندونزی نش��انه دیگ��ری از تمایل 
فعالیت ه��ای  ب��رای گس��ترش  ری��اض 
تج��اری خ��ود در نقاط مختل��ف جهان 
اس��ت. امض��ای موافقت نام��ه می��ان دو 
ش��رکت نفت ملی عربس��تان سعودی و 
اندون��زی به ارزش 5میلی��ارد دالر برای 
مش��ارکت در پروژه توس��عه بزرگ ترین 
پاالیش��گاه نفت اندون��زی از جمله نتایج 
س��فر اخیر پادشاه سعودی به شرق آسیا 

به ش��مار می رود. الزم به ذکر اس��ت که 
باوجود تالش سعودی ها برای جلب نظر 
مقامات اندونزی از طریق سرمایه گذاری 
در صنع��ت ان��رژی این کش��ور س��بب 
نش��ده اس��ت که مقامات جاکارتا از بیان 
نگرانی های خود از فعالیت های مذهبی و 
فرهنگی علمای سعودی در این کشور و 
ترویج وهابیت در کشوری که مسلمانان 
آن اهل سنت و میانه رو بوده و همزیستی 
مس��المت آمیزی با اقلیت نس��بتا بزرگ 

هندو و بودایی دارند سخن نگویند. 
با این وجود و به رغم تمامی اختالفات 
و گالیه ه��ای موج��ود می��ان جاکارتا و 
ریاض در پی اعدام دو شهروند اندونزیایی 
در عربستان با شمشیر و حضور محافظان 
مخص��وص پادش��اه عربس��تان، اندونزی 
9000هزار نف��ر از نیروهای امنیتی خود 
ب��زرگ  کاروان  از  مام��ور محافظ��ت  را 
پادش��اه عربستان س��عودی کرده است. 
این موضوع به معنای اهمیت بسیار زیاد 
رابطه با عربستان سعودی بوده و مقامات 
جاکارتا امیدوارند بزرگ ترین صادر کننده 
نفت جهان حضور اقتص��ادی خود را در 
افزایش  اس��المی  کشور  پرجمعیت ترین 
داده و به توسعه مناسبات تجاری شان با 

اندونزی بپردازند. 
توس��عه رواب��ط و مناس��بات تج��اری و 
اقتصادی با مالزی از جمله دیگر برنامه های 
ریاض برای گسترش نفوذ اقتصادی و حتی 
فرهنگی و مذهبی خود در منطقه ش��رق 
و جنوب ش��رق آس��یا محس��وب می شود. 
گنجانده ش��دن بندهایی در بیانیه پایانی 

مالقات پادش��اه عربس��تان و نخست وزیر 
مال��زی که اعتراض ش��دید تهران را درپی 
داش��ت بیانگر تالش ریاض برای جلب نظر 
کشورهای اسالمی به منظور ایجاد اتحادی 
علیه ایران در منطقه اس��ت. شکست های 
سیاس��ت های  در  ری��اض  درپ��ی  پ��ی 
غیرس��ازنده خود در عراق و سوریه و تفوق 
ایران و متحدانش بر گروه های تروریس��تی 
تحت حمای��ت ریاض و دیگر کش��ورهای 
عربی منطقه س��بب ش��ده است عربستان 
روی��ای رهب��ری جهان اس��الم ب��ه دنبال 
ش��کل دهی اتحادی از کشورهای اسالمی 
علیه تهران داشته باشد؛ اتحادی که ممکن 
اس��ت با وعده ها و سرمایه گذاری های قابل 
توجه ریاض ش��کل بگیرد اما بدون شک از 
آینده روشنی برخوردار نخواهد بود چراکه 
ایران نیز مناس��بات خود را با کش��ورهای 
اس��المی داشته و از س��وی دیگر بسیاری 
از کشورهای عضو س��ازمان همکاری های 
اس��المی نظیر کش��ورهای عربی ش��مال 
آفریق��ا، ع��راق، س��وریه و حت��ی دیگ��ر 
کشورهای اس��المی چندان دیدگاه مثبتی 
نسبت به نقش آفرینی عربستان نداشته و با 
توجه به کش��تار وسیع حجاج در سال های 
اخیر به دلیل ناکارآمدی س��عودی ها، این 
کشور را در اندازه های رهبری جهان اسالم 

نمی بینند. 
خاندان سلطنتی آل سعود نیز با علم به این 
موضوع تالش می کند با گسترش فعالیت های 
اقتصادی خود در میان کش��ورهای اسالمی از 
غرب تا ش��رق آسیا زمینه را برای نفوذ خود در 

این کشورها فراهم کند. 

عربستان به دنبال نفوذ اقتصادی و سیاسی در شرق آسیا 

دیپلماسی دسته چک

بررس��ی و مطالع��ه مواض��ع، وعده ه��ا و 
نظرات محمد بن س��لمان جانشین ولیعهد 
عربس��تان س��عودی نش��ان دهنده آن است 
که این ش��اهزاده جوان س��عودی در مسیر 
دستیابی به اهداف خود بسیار عجول است. 
این ش��اهزاده 30س��اله از زم��ان به قدرت 
رس��یدن پدرش بارها از کاهش وابس��تگی 
ری��اض ب��ه درآمده��ای ناش��ی از ف��روش 
نفت خام س��خن گفت��ه و برنامه ریزی های 
گس��ترده ای برای توس��عه دیگر بخش های 
اقتصاد عربس��تان صورت داده است. محمد 
بن سلمان که به باور بسیاری از کارشناسان 
و تحلیلگران مس��ائل خاورمیانه نقش بسیار 
مهمی در تصمیمات پادش��اه عربستان دارد 
معتقد اس��ت که چنانچه کشورش براساس 
برنامه ریزی ه��ا پیش برود، در س��ال 2030 
میالدی دیگر به درآمدهای ناشی از فروش 
نفت خام وابسته نخواهد بود؛ ادعایی گزاف 
که در تحقق آن ش��ک و تردیدهای فراوانی 

وجود دارد. 
اعالم سال 2030 میالدی توسط مقامات 
س��عودی ممکن اس��ت حاکی از عجله آنان 
برای دس��تیابی ب��ه هدفی بزرگ باش��د اما 
از س��وی دیگر بیش��تر از آنکه معنای عجله 
داش��ته باش��د، بیش��تر خوش��بینی مفرط 
سیاس��ت گذاران جدی��د و بی تجربه خاندان 
آل س��عود را به ذهن متب��ادر می کند. آنها 
ت��ا این لحظه حتی از ارائه توضیحی س��اده 

در رابطه با چگونگی تحقق برنامه موس��وم 
به وی��ژن 2030 عاجز بوده و از زمان اعالم 
چنی��ن برنامه ای تاکنون اقدامی جدی برای 
دس��تیابی به اه��داف تعیین ش��ده صورت 

نگرفته است. 
جزییات منتشر ش��ده برنامه ویژن 2030 

عربس��تان  توس��ط 
نشان دهنده  سعودی 
برنامه ای گس��ترده و 
مفصل است. واگذاری 
س��هام  از  بخش��ی 
ش��رکت نفت آرامکو 
بزرگ ترین  به عن��وان 
ش��رکت نفتی جهان، 
ایجاد صندوقی ملی به 
منظور سرمایه گذاری 
در بخش های مختلف 
ایج��اد  اقتص��ادی، 
مشاغل بیش��تر برای 
زنان، سرمایه گذاری و 
توسعه صنایع دیگر از 
معادن  از  بهره برداری 

ت��ا توس��عه و توانمندس��ازی صنایع نظامی 
از جمل��ه بخش های مه��م برنامه ریزی های 
صورت گرفته توس��ط مقامات سعودی برای 
کاهش وابستگی ش��ان ب��ه درآمدهای نفتی 
اس��ت. این تغییرات در کش��وری که بیش 
از 90درصد از بودجه س��االنه آن به صورت 

س��نتی از محل ف��روش نفت خ��ام حاصل 
می ش��ود، تحوالت جدی و گسترده ای است 
آن هم در شرایطی که میزان کسری بودجه 
عربس��تان پس از کاهش شدید قیمت نفت 
خام در بازارهای جهانی به 13/5درصد از کل 

تولید ناخالص داخلی آن رسیده است. 

از س��وی دیگر افزایش میزان مش��ارکت 
زنان در فعالیت های اجتماعی از 22 به 30 
درصد که در دس��ته اهداف س��اده تر برنامه 
ویژن 2030 محس��وب می شود نیز چندان 
در دس��ترس نخواهد بود چراک��ه نهادهای 
مذهبی وهابی در عربس��تان از قدرت بسیار 

زیادی برخوردار بوده و سایه آنها در تمامی 
برنامه های دولت و حکومت دیده می ش��ود. 
وهابیون به ش��دت مخالف هرگونه گسترش 
و توسعه سهم زنان از فعالیت های اجتماعی 
ب��وده و در مقابل اصالحات اعمال ش��ده از 
سوی دولت به شدت مقاومت می کنند. برای 
نمون��ه وع��ده صدور 
مج��وز رانندگی برای 
عربس��تان  در  زن��ان 
همزم��ان ب��ا وع��ده 
مش��ارکت  افزای��ش 
آن��ان در فعالیت های 
اقتصادی  و  اجتماعی 
م��واردی  جمل��ه  از 
اس��ت که بسیاری را 
اس��ت  کرده  امیدوار 
اما مقامات س��عودی 
از عم��ل به آن ناتوان 

مانده اند. 
بن  محمد  شاهزاده 
س��لمان انتظ��ار دارد 
با ف��روش 5درصد از 
سهام ش��رکت نفت آرامکو درحالی که ارزش 
کلی آن دس��ت کم 2تریلی��ون دالر تخمین 
زده می ش��ود بتواند به وع��ده خود مبنی بر 
ایجاد یک صندوق ملی برای سرمایه گذاری 
در بخش ه��ای مختلف اقتص��ادی و صنعتی 
عربستان عمل کند و این در حالی است که 

بخش عمده ای از وعده های مقامات سعودی 
برای تحقق س��ایر اهداف شان تا سال 2030 
همچنان مبهم و نامشخص باقی مانده است. 
ب��ا این وجود اقتصاددانان و ناظران مس��ائل 
منطقه خاورمیانه معتقدند در صورت تحقق 
فروش 5درصد از س��هام ش��رکت ملی نفت 
آرامکو و تزریق سرمایه های وعده داده شده 
به صندوق ملی عربستان سعودی، موجودی 
این صندوق به رق��م خیره کننده 3تریلیون 
دالر خواهد رس��ید که می ت��وان از آن برای 
توس��عه و بهبود وضعیت صنایع مختلف در 
عربستان بهره برد. توسعه و گسترش صنایع 
نظامی از جمله اهداف مقامات سعودی است 
و آنه��ا قصد دارند بخش��ی از نیازمندی های 
خود را در داخل تولید کنند. گفتنی اس��ت 
عربس��تان س��عودی س��ومین بودجه بزرگ 
نظامی جهان را داشته و تنها 2درصد از نیاز 

خود را از تولید داخل تأمین می کند. 
به منظور دستیابی به اهداف برنامه ویژن 
2030، عربس��تان س��عودی نیازمند ایجاد 
فضای باز ب��رای تجارت، گش��ودن درها به 
روی توریست های خارجی و ایجاد شفافیت 
اقتصادی و سیاسی بیشتر و همچنین اتخاذ 
قوانین س��کوالر اس��ت. باید دید با توجه به 
فض��ای محافظه کارانه حاکم بر این کش��ور 
آیا این گام ها توس��ط مقامات آن برداش��ته 

خواهد شد یا خیر.
منبع: اکونومیست
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نگاهی به شوالیه سونی 

سونی طی این دو س��ال اخیر برخالف سال های قبل 
گوش��ی های بحث برانگی��ز و زیبایی را روان��ه بازار کرده 
است. امسال در نمایشگاه MWC 2017 شاهد معرفی 
محصولی زیباتر از دو نسل قبلی با امکانات سخت افزاری 
بهبود یافته تر بودیم. در بررسی امروز نگاهی به اکسپریا 

ایکس زد پرمیوم می اندازیم. 
دو سال قبل سونی با معرفی نخستین گوشی هوشمند 
مجهز به صفحه نمایش 4K سروصدایی در بین کمپانی ها 
به پا کرد، اما این س��روصدا چندان دوام نیاورد و س��ال 
بعد خبری از صفحه نمایش 4K در گوشی های پرچمدار 
سونی نبود. در نمایش��گاه MWC 2017 سونی نشان 
داد که از معرفی نخس��تین گوش��ی هوشمند مجهز به 
صفحه نمایش 4K پش��یمان نبوده اس��ت و نسل جدید 
 Xperia XZ 4 معرفی کرد و آن راK را ب��ا صفحه XZ

Premium نامید. 
بارها دیده ایم که کمپانی ها محصوالت جدید خودشان 
را با تلفیق چند گوش��ی پرچمدار س��ال گذشته ش��ان 
معرفی می کنند. س��ونی هم امسال این کار را به بهترین 
 Xperia نحو انجام داده اس��ت. این گوش��ی ترکیبی از
XZ و Premium Xperia Z5 اس��ت. از نظر طراحی 
ظاهر گوشی دقیقا شبیه به XZ است، اما بدنه صیقلی و 

آیینه ای آن شما را یاد Premium Z5 می اندازد. 
از نظر اندازه و وزن با گوش��ی کوچک و سبکی روبه رو 
نیس��تید. ضخامت دستگاه 7.9 میلی متر و وزن آن 195 
گرم است. صفحه نمایش 4K که جلوی گوشی قرار دارد 
حدود 70 درصد قاب جلو را اش��غال کرده است. بااینکه 
اندازه صفحه 5.5 اینچ است به علت زیاد بودن حاشیه ها 
در باال و پایین اندازه شاس��ی بزرگ تر از آن چیزی است 

که انتظارش را دارید. 

پایی��ن گوش��ی درگاه ارتباطی از ن��وع Type-C در 
کنار میکروفون اصلی قرار دارد. باالی گوش��ی جک 3.5 
میلی متری صدا و میکروفون دوم، در لبه س��مت راست 
کلیدها ولوم، پاور و ش��اتر دوربین و در لبه س��مت چپ 
درگاه س��یم کارت و کارت حافظ��ه خارجی را مش��اهده 
می کنی��د. قاب پش��تی زیباترین بخش اس��ت. طراحی 
صیقل��ی و آیینه ای دارد و لنز دوربین به همراه فالش در 
این بخش دیده می ش��وند. اس��پیکرهای دوتایی در قاب 
جلویی دستگاه قرار دارند و همین امر سبب حاشیه زیاد 

صفحه نمایش در باال و پایین دستگاه شده است.  
زمانی که س��ونی نخس��تین ب��ار Premium Z5 را 
معرفی کرد کامال مشخص بود که بازار و البته خود سونی 
 Z5 برای عرضه چنین گوش��ی ای آماده نبودن��د. در آن
Premium زمانی که مدیا پخش می شد می توانستید از 
 4K تمام ظرفیت صفحه نمایش استفاده کنید و از کیفیت
 4K سونی Xperia XZ Premium لذت ببرید، اما در
را برای تمام زمان ها فعال کرده است. بنابراین می توانید از 
تعداد باالی پیکسل ها در تماشای اندروید نوقا لذت ببرید. 
در کنار کیفیت 4K HDR که در تلویزیون های سونی 
می بینیم، X-Realityy هم بار دیگر در صفحه نمایش 
خودنمای��ی می کن��د. با کمک این تکنول��وژی عکس ها 

شارپ تر و رنگ ها جذاب تر نمایش داده می شوند. 
 ب��رای گوش��ی ای ب��ا ای��ن تراک��م پیکس��لی باالی 
صفحه نمایش نیاز به پردازنده ای باقدرت اس��ت. س��ونی 
همانند ال جی عمل نکرده اس��ت و با ریس��ک کردن از 
جدیدترین پردازنده س��اخت کوآلکام یعنی اسنپدراگون 
835 برای این گوش��ی زیبا بهره برده است. در کنار این 
 540 Adreno پردازن��ده ق��وی از پردازنده گرافیک��ی
 Premium Z5 اس��تفاده شده اس��ت که نس��بت به
یک بهبود خوب محس��وب می شود. رم 4 گیگابایتی در 
کنار حافظه داخلی 644 گیگابایتی از مش��خصات خوب 
حافظه ای گوش��ی هس��تند و از کارت حافظه خارجی با 
ظرفیت 2566 گیگابایت برای افزایش حافظه گوشی هم 

می توانید استفاده کنید. 
س��ونی هم مانن��د کمپانی ه��ای دیگر پی ب��رد عدد 
باالی مگاپیکس��ل دیگر برای کارب��ران جذابیت ندارد و 
بیش��تر کیفیت است که کاربران را خوشحال می کند به 
همین خاطر شاهد استفاده از دوربینی با سنسور جدید 
19 مگاپیکس��لی هس��تیم که تعداد پیکس��ل هایش از 
دوربین های 23مگاپیکسلی نسل های قبل کمتر است اما 
هر کدام از پیکسل ها به صورت جداگانه اندازه بزرگ تری 
دارند. این دوربین به OIS با پنج محور مجهز شده است 
تا عکس هایی که با گوشی می گیرید تاری کمتری داشته 
باش��ند و به خصوص در نور شب ش��ما را ناامید نکنند. 
امکانات خوبی هم برای این دوربین در نظر گرفته ش��ده 
 predictive capture است که از آن جمله می توان به
اش��اره کرد. با کمک این ویژگی دوربین با حرکت سوژه 
مورد نظر شما عکس می گیرد، اما چیزی که این دوربین 
را خاص می کند قابلیت آن در فیلمبرداری آهسته است. 
این دوربین توانایی ضبط ویدئوهایی 9600 فریم در ثانیه 
ب��ا کیفیت HD دارد. با این نوع فیلم برداری در حقیقت 
می توان کلید ایس��تادن زندگی را فشار داد و فیلم هایی 
بسیار جذاب تهیه کرد. دوربین جلوی گوشی سنسور 13 
مگاپیکسلی دارد. این دوربین لنز 22 میلیمتری عریض 

دارد که آن را برای عکاسی سلفی مناسب می کند. 
برای گوشی با پردازنده ای قوی و صفحه نمایش بزرگ 
با این تراکم پیکس��لی باال باتری پرظرفیتی نیاز است تا 
بتواند حداقل برای یک روز هم که ش��ده پاسخگو باشد، 
البت��ه نباید فراموش کنی��م که به ادع��ای کوآلکام این 
پردازنده جدید 25 درصد مصرف بهینه تری از نسل قبلی 
دارد و شاید از این بابت نباید خیلی نگران باشیم. سونی 
از باتری با ظرفیت 3230 میلی آمپر ساعت استفاده کرده 
است. س��ونی از تکنولوژی Qnovo استفاده می کند. با 
کمک این تکنولوژی عمر باتری در تعداد دفعات ش��ارژ 
شدن بیش��تر می شود. اس��تمینا مود هم از ویژگی های 
خوبی است که به افزایش بهره وری باتری کمک می کند. 

13 فن�اوری و دیجیت�ال

معاون رگوالتوری از اصالح 
ترافی��ک  محاس��به  روش 
ADSL خب��ر داد و گف��ت: 
از این پس ترافیک س��رویس 
ADSL مانن��د موبای��ل ب��ه 
صورت مجموع ترافیک ارسال 

و دریافت محاسبه می شود. 
ص��ادق عباس��ی ش��اهکوه 
از  ف��ارس  ب��ا  گفت وگ��و  در 
تغییر روش محاس��به ترافیک 
ADSL خب��ر داد و گف��ت: 
ب��ا مصوبه جدید کمیس��یون 
مق��ررات  تنظی��م  س��ازمان 
ارتباط��ات، از این پس روش 
محاس��به ترافی��ک اینترن��ت 
همراه و ثابت یکسان می شود. 
فنی  بررس��ی های  مع��اون 
س��ازمان  پروان��ه  ص��دور  و 
تنظی��م مق��ررات و ارتباطات 
رادیویی گف��ت: طبق مصوبه 
253 کمیس��یون از این پس 
محاس��به حجم در س��رویس 
مجم��وع  براس��اس   ADSL
ترافی��ک ارس��ال و دریاف��ت 

خواهد بود. 
وی توضیح داد: در گذشته، 
محاس��به حج��م در اینترنت 
هم��راه ب��ه ص��ورت مجموع 
ترافی��ک ارس��ال و دریاف��ت 
در  ام��ا  می ش��د،  محاس��به 
سرویس اینترنت ثابت تنها در 
بخش ADSL شیوه محاسبه 

متفاوت بود. 
در  داد:  توضی��ح  عباس��ی 
گذش��ته برخی ارائه دهندگان 
فنی محاسبه  امکان  اینترنت، 
مجم��وع  براس��اس  حج��م 
ترافی��ک ارس��ال و دریافت را 
داش��تند و ب��رای برخی، این 
امکان فراهم نبود که اکنون با 
این مصوبه تمامی شرکت های 
ارائه دهن��ده اینترن��ت ثاب��ت 

حج��م   محاس��به  روش  در 
ترافیک  مجم��وع  )براس��اس 
ارس��ال و دریاف��ت( یکس��ان 

شدند. 
تصریح  رگوالت��وری  معاون 
کرد: در گذش��ته شرکت هایی 
را  فن��ی  ام��کان  ای��ن  ک��ه 
تنها  بودن��د  ملزم  نداش��تند، 
ترافی��ک دریافت را محاس��به 
کنند و البته ترافیک ارس��ال 
نی��ز  را  از 25درص��د  بی��ش 

محاسبه می کردند. 
وی گفت: رویه قبلی درباره 
کاربران��ی که ارس��ال زیادی 
داش��تند ش��رایط نابرابری را 
برای ش��رکت ها ایج��اد کرده 

بود. 
شاهکوه درباره تأثیر مصوبه 
 ADSL قیم��ت  در  جدی��د 
کاربر نهایی، خاطرنشان کرد: 
اغلب کاربران بیش��تر دریافت 
اطالع��ات دارند و بخش کمی 
از کاربران اسال اطالعات زیاد 
دارن��د؛ مصوب��ه جدی��د برای 
تغییر روش محاس��به ترافیک 
مصرفی، ب��رای تعداد کمی از 
کاربران که ارسال زیاد دارند، 
ت��ا 12درص��د  حداکث��ر 10 

افزایش قیم��ت ایجاد خواهد 
ک��رد ک��ه در کن��ار کاه��ش 
50درص��دی قیم��ت ترافیک 
تفاوت چندانی نسبت  داخلی 

به گذشته ایجاد نمی کند. 
آخرین  رگوالت��وری  معاون 
کاه��ش  اج��رای  مراح��ل 
50درص��دی تعرف��ه ترافیک 
داخل��ی نس��بت ب��ه ترافیک 
خارج��ی را تش��ریح ک��رد و 
گف��ت: این مصوب��ه دو هفته 
پیش ابالغ شد و دستورالعمل 
اجرایی آن از هفته قبل برای 

اجرا ابالغ شده است. 
وی تأکید ک��رد: طبق این 
مصوب��ه تعرفه ترافیک داخلی 
باید حداقل 50درصد ارزان تر 
ش��رکت های  در  خارج��ی  از 
ارائه دهنده اینترنت ارائه شود. 
ش��اهکوه گف��ت: در ح��ال 
ارائه دهنده  حاضر شرکت های 
اینترنت به ای��ن مصوبه عمل 
می کنن��د و ح��دود 200 الی 
ب��ا  را  داخل��ی  300 س��ایت 
اعالم  50درص��دی  تخفی��ف 
کرده اند اما ممکن اس��ت فعال 
دس��تورالعمل در اجرا توسط 
ش��رکت ها کم��ی یکنواخ��ت 

نباش��د که به تدری��ج اجرای 
دستورالعمل تکمیل می شود. 
عباسی گفت: از سوی دیگر 
ب��ا مصوب��ه اخیر کمیس��یون 
تنظی��م مق��ررات ارتباط��ات 
ارتباطات زیرساخت  ش��رکت 
موظ��ف به ایجاد یک ش��بکه 
مل��ی ترانزی��ت IP ش��ده که 
ترافی��ک داخل��ی ب��ه صورت 
مج��زا از ترافیک خارجی ارائه 

شود. 
وی گف��ت: پی��ش از ای��ن 
ش��رکت زیرس��اخت، مراک��ز 
ترافی��ک  )IXP( را  تب��ادل 
پیاده س��ازی ک��رده ب��ود که 
از ترافی��ک از مرکز  بخش��ی 
IXP و بخشی خارج از مرکز 
IXP عبور می کرد و با شبکه 
مل��ی ترانزی��ت IP ترافی��ک 
داخلی و خارج��ی به صورت 

کامل تفکیک می شود. 
مع��اون رگوالت��وری گفت: 
این موض��وع طی چن��د روز 
زیرساخت  در ش��رکت  آینده 
نهای��ی می ش��ود و ب��ا تکامل 
اج��را  روش  تکمی��ل  و  آن 
خارجی  تفکیک  دستورالعمل 
و داخل��ی، پهن��ای بان��د ب��ه 

صورت تفکیک ش��ده، یکسان 
ارائه  ب��ه تمام��ی ش��رکت ها 

می شود. 
وی همچنی��ن با اش��اره به 
مصوب��ه جدی��د کمیس��یون 
تنظیم مق��ررات ارتباطات از 
تعیی��ن س��قف و ک��ف مجاز 
 ADSL س��رویس  قیم��ت 
خب��ر داد و گف��ت: تاکن��ون 
در س��رویس ADSL سقف 
و ک��ف تعرفه وجود داش��ت 
ک��ه ک��ف تعرف��ه 60 درصد 
س��قف تعرف��ه تعیین ش��ده 
بود و شرکت ها مجاز به ارائه 
تخفیف تا ای��ن میزان بودند 
که ب��رای مث��ال، هزینه یک 
گیگ اینترن��ت 3هزار تومان 
بود که شرکت ها می توانستند 
تا مبلغ 1800 تومان تخفیف 

قائل شوند. 
وی گفت: اکنون با تفکیک 
ترافی��ک داخل��ی و خارج��ی 
ب��رای ترافیک داخلی نیز کف 
تعین شده است و کف تعرفه 
گرفت��ه  درنظ��ر  درص��د   10
ش��ده اس��ت، به ای��ن معنی 
که تعرفه ی��ک گیگ ترافیک 
داخلی 1500 تومان اس��ت و 
ش��رکت ها می توان��د تا 150 

تومان تخفیف بدهد. 
وی گفت: با این اقدام است 
می توانند  اکنون  اپراتورها  که 
100 گی��گ ترافی��ک را ب��ه 
قیم��ت 10 هزار توم��ان ارائه 
کنند و با شرایط قبلی امکان 

آن وجود نداشت. 
وی تأکی��د ک��رد: درنهایت 
مجم��وع ای��ن مصوب��ات ب��ه 
تولید داخل��ی ترافیک کمک 
بزرگی ک��رده و ارائه ترافیک 
داخلی بی نهای��ت را به مردم 

امکان پذیر می کند. 

تنظی��م  مصوب��ه کمیس��یون 
مق��ررات ارتباط��ات در تعیی��ن 
ترافی��ک  ترجیح��ی  تعرف��ه 
ارتباط��ات داخل��ی نس��بت ب��ه 
ارتباط��ات بین المل��ل، تکلی��ف 
اپراتوره��ای اینترن��ت را ب��رای 
اج��رای نرخ اینترانت مش��خص 

کرد. 
به گ��زارش مهر، کمیس��یون 
تنظی��م مق��ررات ارتباطات طی 
یک سال گذش��ته با سه مصوبه 
خدم��ات  از  اس��تفاده  تعرف��ه 
ارتباطی در شبکه ملی اطالعات 

را محاسبه و تعیین کرد. 
این کمیس��یون در خرداد ماه 
امس��ال مصوبه شماره 237 ، در 
آذر م��اه مصوبه 248 و در بهمن 
م��اه مصوب��ه 251 را ب��ا هدف 
تعیین نرخ اس��تفاده از محتوای 
داخلی در ش��بکه ملی اطالعات 
به تصویب رس��اند. بر این اساس 
مدنظ��ر  مهل��ت  ب��ا سررس��ید 

رگوالت��وری ب��رای اج��رای این 
مصوب��ات، اپراتوره��ای ارتباطی 
ملزم به تفکیک ترافیک اینترنت 
از اینترانت و اعمال آن به صورت 

شفاف برای کاربران شده اند. 
مقررات  تنظی��م  کمیس��یون 
ارتباطات در آخرین جلسه خود 
مفاد مصوبه 248 را اصالح کرد. 
طب��ق مصوبه 248 کمیس��یون 
تنظیم مقررات ارتباطات با توجه 
ب��ه آمادگی های ایجاد ش��ده در 
الزامات مصوب  تحقق  راس��تای 
ش��بکه ملی اطالع��ات، موضوع 
تفکیک ترافی��ک داخل از خارج 
را در راس��تای تغییر س��رعت و 
تعرفه ب��رای کاربران بررس��ی و 
مصوب کرده بود. در این مصوبه 
به تمامی اپراتورهای ارائه دهنده 
خدم��ات اینترن��ت ت��ا 30 دی 
م��اه مهلت داده ش��ده ب��ود که 
امکان تفکی��ک ترافیک داخل و 
بین الملل را به نحوی برای همه 

کارب��ران ایجاد کنند که تعرفه و 
سرعت دسترسی به این سرویس 

متفاوت باشد. 
تنظیم  کمیس��یون  هم اکنون 
مصوبه  جدیدترین  در  مق��ررات 
خود، مصوبه قبل��ی را تکمیل و 
ش��رایط جدیدی را برای اعمال 
تعرف��ه ترجیحی ب��رای ترافیک 
و  بررس��ی  داخل��ی  اطالع��ات 
ب��ا این  تصوی��ب ک��رد. مطابق 
مصوبه س��قف تعرف��ه ارتباطات 
داخلی 50 درصد س��قف مصوبه 
بین المل��ل  ارتباط��ات  تعرف��ه 
تعریف ش��ده و ای��ن تفاوت باید 
در حجم های خریداری ش��ده از 
س��وی کاربر و بسته های تعریف 
ش��ده اینترنت ب��ه صراحت و به 
رعایت  تفکیک ش��ده،  ص��ورت 

شود. 
مصوب��ه  ای��ن  در  همچنی��ن 
ش��رکت ارتباط��ات زیرس��اخت 
موظف ش��ده تا یک م��اه آینده 

ش��رایطی را فراه��م کن��د ک��ه 
ب��ا ایج��اد  »الیه مل��ی ترانزیت 
IP«، ترافی��ک ارتباطات داخلی 
ب��ه ص��ورت مج��زا از ترافی��ک 
ب��ا تعرف��ه مع��ادل  بین المل��ل 
حداکثر یک دهم تعرفه اینترنت 
در اختیار اپراتورهای ارائه دهنده 

این خدمات قرار گیرد. 
همچنی��ن کمیس��یون تنظیم 
مق��ررات ارتباط��ات در جه��ت 
توس��عه تولید محتوای داخل در 
ش��بکه ملی اطالعات کف تعرفه 
ترافی��ک بین الملل ای��ران را به 
می��زان 60 درصد س��قف تعرفه 
مص��وب و ک��ف تعرف��ه ترافیک 
داخل��ی را به می��زان 10 درصد 

سقف تعرفه قبلی تعیین کرد. 
ای��ن کمیس��یون در جلس��ه 
ش��ماره 253 خود مصوبه 237 
تعرف��ه خدم��ات  در خص��وص 
اینترن��ت پرس��رعت را اص��الح 
کرد. طبق این مصوبه محاس��به 

حجم اینترنت کاربران براس��اس 
مجموع ترافیک ارسال و دریافت 

تعیین شد. 
پیش از ای��ن در مصوبه 237 
تعرفه ه��ای تعیی��ن ش��ده برای 
حج��م ترافیک دریافت��ی بود و 
کف همه مبالغ تعرفه ها به میزان 
60 درصد س��قف تعرف��ه تعیین 
ش��ده بود که کمیسیون تنظیم 
مقررات با توجه به سیاست های 
حاکم بر ش��بکه مل��ی اطالعات 
ای��ن دو بند از مصوب��ه 237 را 

اصالح کرد. 
طبق اع��الم وزی��ر ارتباطات، 
ارتباط��ی موظ��ف  اپراتوره��ای 
ش��دند از 15 اس��فند ماه امکان 
ارتباط��ات  ترافی��ک  تفکی��ک 
داخل��ی از بین المل��ل را ب��رای 
که  کنند  فراه��م  کاربران ش��ان 
تاکن��ون در زمینه اج��رای این 
صورت  اطالع رس��انی ای  مصوبه 

نگرفته است. 

نرخ های جدید اینترنت داخلی اعالم شد
گزارش2

معاون علمی رئیس جمهور: 
تهران شهر دانش بنیان می شود

مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اظهار 
کرد: پیام ما در شبکه نوآوری این است که تهران به 

شهر دانش بنیان تبدیل شود. 
به گزارش مهر، س��ورنا س��تاری گفت: باید بدانیم 
که نیروی انس��انی پایه اقتصاد دانش بنیان اس��ت و 
زیس��ت بوم کش��ور را باید طوری تغیی��ر دهیم که 
بفهمی��م چگونه از اس��تعدادهای نیروهای انس��انی 

حمایت کنیم. 
وی با بیان اینکه ش��بکه ن��وآوری تهران با هدف 
تأس��یس زیس��ت ب��وم توس��عه دهنده توانای��ی در 
ن��وآوری بومی کش��ور افتتاح ش��ده اس��ت، توضیح 
داد: در حال حاضر به خوبی دانش��گاه ها به س��مت 
اقتص��اد دانش بنیان حرکت کرده اند و مراکز نوآوری 
و ش��رکت های دانش بنیان��ی در کنار دانش��گاه های 
کشور ایجاد ش��ده و کلونی های جدیدی در شهر به 
وجود آورده اند که ارتباط مس��تقیم با توسعه اقتصاد 

دانش بنیان دارند. 
س��تاری با بیان اینکه آینده تهران، آینده اقتصاد 
دانش بنیان اس��ت، اف��زود: باید اثب��ات کنیم که در 
کنار مراک��ز تجاری و تفریحی محل��ی برای حضور 
ش��رکت های دانش بنیان ایجاد ش��ود که شهر را به 

سمت دانش بنیان شدن هدایت کند. 
معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با بیان 
اینکه در شبکه نوآوری تهران امکانات زیادی وجود 
دارد، خاطرنش��ان ک��رد: ش��رکت های دانش بنی��ان 
زیرس��اخت فیزیک��ی ندارن��د و تنه��ا دارای��ی آنها 
دانش ش��ان اس��ت که باعث بزرگ شدن ش��ان شده 

است. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه امیدواری��م تهران به طرف 
ش��هر دانش بنیان حرکت کند، بی��ان کرد: در حال 
حاض��ر از 3 هزار ش��رکت، 50 ال��ی 60 درصد آنها 
در اس��تان تهران هس��تند و این نش��ان می دهد که 
این ش��هر پتانس��یل خوبی دارد تا به س��مت شهر 

دانش بنیان حرکت کند. 
به گفته ستاری، ش��رکت ها ارزش نوآوری باالیی 
دارند و می توانند اش��تغال زایی فراوانی داشته باشند 
اگر ش��بکه ن��وآوری به درس��تی توس��عه یابد قابل 

گسترش خواهد بود. 
مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری تأکید 
کرد: پیام ما در شبکه نوآوری این است که تهران به 

شهر دانش بنیان تبدیل شود. 

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اختتامیه ششمین جشنواره 

بازی های رایانه ای تهران ۲1 اسفند 
برگزار می شود

 صب��ح دی��روز 16 اس��فند م��اه نشس��ت خبری 
جش��نواره بازی های رایانه ای ته��ران با حضور متین 
ای��زدی، دبی��ر این جش��نواره برگ��زار و برنامه های 
اختتامیه جشنواره و همچنین جوایز عملیاتی برای 

برندگان تشریح شد. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بنیاد مل��ی بازی های 
رایانه ای، ای��زدی در رابطه با تغیی��ر زمان برگزاری 
اختتامی��ه گفت: دالیل بس��یاری وجود داش��ت که 
اختتامیه از 5 اس��فند به 21 اس��فند منتقل شود و 
خوشبختانه این مدت زمان اضافی به ما فرصت داد 
ت��ا عالوه بر بهبود رون��د داوری، برنامه ریزی ها برای 
بهتر برگزار شدن اختتامیه نیز به خوبی پیش برود. 
ایزدی به تفکیک تعداد آثار ارس��الی به جشنواره 
را تش��ریح کرد و گفت: از 187 بازی ارسال شده به 
جش��نواره، 160 بازی برای اندروید، 36 بازی برای 
رایانه ه��ای ش��خصی و 35 ب��ازی نیز ب��رای پلتفرم 
iOS بودند که در تمام پلتفرم ها ش��اهد رشد تعداد 
آثار ارسالی هس��تیم. همچنین 19 بازی نامه نیز به 
جش��نواره ارسال شده است. ارس��ال کننده این آثار 

105 شرکت و 42 تیم بوده اند. 
وی تع��داد بازی ه��ا در ه��ر ژانر را نی��ز این طور 
برش��مرد که 10 بازی در ژانر اکش��ن ماجرایی، یک 
بازی در ژانر نقش آفرینی، 29 بازی در ژانر استراتژی 
و مدیریتی، 43 بازی در ژانر اکشن، 53بازی در ژانر 
س��اده، 16 بازی در ژانر سکوبازی، 20 بازی در ژانر 
ماجرایی و 15 بازی در ژانر ورزشی داوری شده اند. 
دبیر ششمین جشنواره بازی های رایانه ای تهران از 
اتمام روند داوری آثار خبر داد و تشریح کرد: داوری 
آثار توس��ط 13 داور داخلی و 16 داور بین المللی به 
اتمام رسیده است و نماینده بازی سازان در سازمان 
نظ��ام صنفی رایانه ای نی��ز به عنوان ناظ��ر در تمام 
جلسات داوری حضور داشته است تا شائبه ای پیش 
نیاید.  ایزدی ادامه داد: با توجه به اینکه اختتامیه به 
تعویق افتاد، این فرصت برای تیم داوری ایجاد ش��د 
تا یک بار دیگر بازی هایی را که بیش��ترین امتیازها 
را کس��ب کرده بودند بررسی کرده و اگر می خواهند 
نمرات خود را دقیق تر کنند. به همین دلیل می توان 

گفت امسال با داوری بسیار دقیقی روبه رو بودیم. 

۵ سال انتظار برای دریافت بسته 
eBay پستی از سایت

کاربری بعد از گذش��ت پنج سال، سرانجام کاالی 
سفارشی خود را از eBay دریافت کرد. 

به گزارش ایسنا، این کاربر در سال 2012 میالدی 
دس��ته بازی کامپیوتری را از این س��ایت آمریکایی 
خریداری کرد، اما تا دو روز گذشته موفق به دریافت 
و حتی پیدا کردن بس��ته پستی خود در اداره پست 
نش��ده بود.  سرانجام پس��ت آمریکا این بسته را بعد 
از گذشت پنج س��ال به خریدار تحویل داده و روی 
آن برچسبی چس��بانده که نشان می دهد به اشتباه 
این سفارش در میان بسته های خالی پستی در اداره 

پست قرار گرفته است. 
این کاربر تصویر س��فارش خرید خود از eBay را 
در اینترنت منتش��ر و از عملکرد اداره پست آمریکا 

انتقاد کرده است. 

خبـــر معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات: انتخاب خوب
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معاونت گردشگری استان ایالم مطرح کرد

تهرانی ها بیایند هوایی تازه کنند مدیران ستاد سفرهای نوروزی 
بوشهر از ظرفیت های نوروزی این 

استان می گویند

زیباییمنحصربهفردبهوسعتنامخلیجفارس
هوایمعتدلپاییزوزمس��تان،چشمههایآب
معدنی،س��واحلدریایزیب��اجزیرههایمتعدد،
تاالبهایکمنظیروارزش��مند،پوش��شگیاهی
نواحیگرمسیری،جانورانخاصمناطقخشکی
ودریای��یهمراهباجاذبههایتاریخیواجتماعی
دراینمنطقه،همگیدس��تبهدس��تهمداده
ویک��یازپرجاذبهتری��ننواحیطبیع��یرابرای

گردشگرانداخلیوخارجیفراهمآوردهاست.


با رشد 8 درصدی رو ّبه رو خواهیم بود
خواجه،مدیرس��تادس��فرهاینوروزیاس��تان
بوش��هردرگفتوگ��وبا»فرصتام��روز«بابیان
اینکهایناس��تاندرسالگذش��تهحدود1985
تختداش��تهکهای��نآمارتاپایاندیماهس��ال
جاریب��ه2020تخترس��یده،میگوید:تعداد
اتاقهایسالگذش��تهنیز763تخمینزدهشده
ب��وددرحالیکهاینآم��ارنیزبهرقم895واحد
افزای��شپیداکردهاس��ت.ویباارائ��هآماریاز
تع��دادبازدیدکنندگانبناه��ایتاریخیوموزهها
ادامهمیدهد:اینآماردرنوروزس��الگذشتهبه
ترتیب18هزارو180نفربرایبناهایتاریخیو
176هزارو381نفربرایبازدیدکنندگانموزهها
بودهاست.خواجهبااشارهبهپیشبینییکرشد
5تا8درصدیبرایمس��افراننوروزیس��ال96
میافزاید:درسال1394،اقامتمسافرانخارجی
دراس��تانبوش��هربه6هزارو724نفررسیددر
حالیک��هاینآماربرایگردش��گرانداخلی185

هزارو319نفراعالمشدهاست.
درهمی��نراس��تاراضع،یکیدیگ��رازمدیران
ستادسفرهاینوروزیاستانبوشهردرگفتوگو
با»فرصتامروز«دررابطهباتمهیداتایناستان
برایپذیراییازمسافراننوروزیمیگوید:توسعه
اقامتگاههایبومگردیدراس��تانبوش��هریکیاز
مهمترینتمهیداتیاس��تکهب��راینوروز96در
نظرگرفتهایم.درتالشهس��تیمتاهرچهسریعتر
مجوزای��ناقامتگاههاصادرش��دهوتعدادآنهااز
چه��اراقامتگاهموجودبه12ال��ی13اقامتگاهتا
پایاناس��فندماهس��الجاریافزایشیابدوقابل
بهرهبرداریباش��ند.یکیدیگ��رازموضوعاتیکه
درح��الحاضردرحالانجامآنهس��تیم،بحث
س��اماندهیخانهمس��افرهایغیرقانونیاستکه
بهص��ورتموقتدرای��امنوروزفعالمیش��وند.
ویدرهمی��نرابطهمیافزای��د:باایناقدامقطعا
مس��افرانبااطمینانخاطروامنیتبیش��تریبه
اس��کاندرایناس��تانمیپردازن��د.انجامچنین
امریعالوهبرمزیتاش��ارهش��دهباعثمیشود
چنینخانهمس��افرهاییدردریافتهانیززیرنظر
س��ازمانعملکردهوآماریازاقامتگردشگران

نوروزیدراختیارسازمانقرارگیرد.


جاذبه های گردشگری استان کدامند؟ 
راض��عبابی��اناینکهدرحالحاض��ر70خانه
مس��افردرایناس��تانساماندهیش��دند،اضافه
میکن��د:مج��وزچندی��نرس��تورانبینراهیو
س��نتیهمصادرشدهاس��تکهامیدواریمتا20
فروردیناینمراکزنیزتوس��عهخوبیپیداکنند.
ویدررابط��هبامهمترینمناطقومناظرطبیعی
وگردشگریاستانبوشهرمیگوید:نخلستانهای
بوش��هروجنگلهایانبوههمیشهسرسبزوزیبا
ازش��اخصههایمهمگردشگریاس��تانبهشمار
میآیند.حاشیهخلیجفارسکهازبندردیلمشروع
شدهوسواحلآنتامنطقهپارسجنوبیوعسلویه
کشیدهمیشود،ازدیگرجاذبههایطبیعیاستان
محسوبمیش��وند.همچنیندرمسیربندرگاهها
وس��واحلنی��زپالژهاییبرایمس��افراندرنظر
گرفتهش��دهاس��تکهاینپالژهازیرنظربخش
خصوصیفعالیتمیکنند.چشماندازدیگراستان
منطقهپشتکوهشهرستاندشتستاناستکهبه
لحاظآبوهواییدرفصلبهارمناسبترینمنطقه
گردشگریاستانمحسوبمیشود.راضعبابیان
اینکهگوردختروکوش��کاردشیرازآثارتاریخی
مهمایناس��تانمحسوبمیش��وند،دررابطهبا
پیشبین��یتعدادحضورگردش��گرانمیگوید:با
توجهبهشرایطآبوهواییمناسبوبارندگیهای
خوبیکهدرس��الجاریص��ورتگرفت،قطعابا
تداومچنینوضعیتیآمارچشمگیریرادررشد

مسافراننوروزیتجربهخواهیمکرد.

سفریکیازبهترینعادتهایایرانیان
درگذرانعیدوشروعسالجدیداست؛
بیاییدامس��البهجایرفت��نهربارهبه
ش��مالایرانونابودکردنطبیعتخزر
بهدیگرمناطقزیبایکش��ورمانس��فر
کنیمتاضمنآشناشدنبافرهنگهای
مختلفوتماشایآثارباستانیوطبیعی
بهاقتصادسایرشهرهانیزکمکیبکنیم.


ظرفیت پذیرایی برای 4800 نفر

جوری��هکالنت��ری،معاونتس��ازمان
میراثفرهنگیوگردشگریاستانایالم
درگفتوگ��وبا»فرصتام��روز«بابیان
اینکهسال96بهلحاظرشداقامتگاههای
بومگردی،س��الیمتفاوتازس��الهای
گذش��تهاس��ت،میگوید:نوروزامسال
برایچندشهرس��تانوروس��تاهاییکه
اقامتگاه قابلیتگردشگریدارند،مجوز
بومگردیوروستاییصادرشدهاست.با
توجهبهظرفیتخانهمسافرها،هتلها،
هت��لآپارتمانهاوکمپهاایناس��تان
تواناییخدماترسانیبرای4800نفررا
دارد.اینآمارالبتهجدایآمارمدارسی
اس��تکهبرایاس��کاندرنظ��رگرفته
شدهاند.همچنینشهرداریقولهاییرا
مبنیبرارائهچادربهمسافرانیکهقصد
دارنددرپارکهااقامتکنند،دادهاست.
ویدررابطهباامکاناتیکهایناس��تان
برایپذیراییازمسافراننوروزیدرنظر
گرفتهاست،میگوید:مراکزاطالعرسانی
درورودیشهرستانهابرقرارشدهاست
ک��های��نبرنامههاباکم��کهاللاحمر
اس��تانصورتخواهدگرفت.اطالعاتی
و گردش��گری کتابچهه��ای قال��ب در
ب��ه شهرس��تانها ورودی در بروش��ور

مسافرانارائهخواهدشد.
شهرس��تانهای تم��ام به همچنی��ن
استاناعالمشدهاستتاضمنبرگزاری
بهعنوانمرکزی سفرههایهفتس��ین،
ب��رایاطالعرس��انیمراکزگردش��گری

اس��تاناق��دامکنن��د.درهمینراس��تا
گفتنیاستاپلیکیشنایالمگردیبرای
نخستینباردراستانایالمتدارکدیده
ش��دهکهاینبرنامهقابلدانلوددربازار
است.درموزههانیزراهنمایانگردشگری
دراختی��ارای��نمراک��زق��رارمیگیرند
ت��ادرصورتدرخواس��تمس��افرانبه
ارائ��هخدماتبپردازن��د.کالنتریاضافه

ب��ه ایالمگ��ردی اپلیکیش��ن میکن��د:
نوعیمس��یریابهماس��توبهمعرفی
جاذبههایطبیعیوگردش��گریاستان
میپ��ردازدکهمردمبانصبآنبهتعداد
مراکزاقامتیهممشرفخواهندشد.در
همینراس��تاوایفایرایگاندراختیار
مردمقرارمیگیردتابهصورترایگانبه
دانلوداپلیکیشناقدامکنندضمناینکه

کارگاهه��ایتولیدیدرس��طحاس��تان
آمادهارائهخدم��اتوفروشمحصوالت

صنایعدستینیزهستند.


جاذبه های طبیعی بی َشماری داریم
معاون��تس��ازمانمی��راثفرهنگیو
گردش��گریاس��تانای��المبااش��ارهبه
موقعیتقرارگیریایناس��تاندردامنه

کوهه��ایزاگ��رسادامهمیده��د:قطعا
اس��تانایالمبهلحاظجاذبههایطبیعی
گردش��گریپتانسیلبس��یارباالییبرای
جذبگردش��گرانداخلیخواهدداشت.
مسافرانمیتواننددرمسیرترددخودکه
مجاورتبس��یارزیادیباجنگلهادارد،
ازدی��دناینمناظربکروبینظیرنهایت
لذتراببرند.ازدیگرجاذبههایشاخص
طبیعیوگردش��گریایناستانمیتوان
ب��هآبش��اردوقل��ویآبدان��ان،مجاورت
مس��یرهاباجنگلزاگ��رس،مجتمعهای
آبگ��رمدهل��رانک��هب��هثبتمل��ینیز
رس��یدهاس��ت،اش��ارهکرد.اینمجتمع
باس��رمایهگذاریبخ��شخصوصیتنها
پنجکیلومت��رازمرکزش��هرفاصلهداردو
درآنواحدهایاقامتیوسفرهخانههای
بس��یارمرغوبیاحداثشدهاست.عالوه
بردیگرچش��مههایآبگرمدهلران،س��د
س��یمرهایالمهمبرایمسافراننوروزی
بس��یاردیدنیخواهدبود.اینسدامکان
قایقسواریبینظیریرابرایگردشگران

بهوجودخواهدآورد.
کالنتریبااشارهبهشعارایناستاندر
هدی��هدادنهوایپاکب��همردمتهران،
میافزاید:تهرانیهامیتوانندباس��فربه
دلزاگرسواس��تانایالمهوایپاکرا
تنفسکردهوبهعنوانرهاورداینس��فر

بهارمغانببرند.
اینمقاممس��ئولباپیشبینییکرشد
15تا20درصدیبرایمس��افراننوروزی
ادام��همیده��د:درس��الگذش��تهبیش
از400ه��زارنفرگردش��گرازایناس��تان
دی��دنکردهاندکهاینآماربراس��اسآمار
اقامتگاهه��اوپایانهه��ایمرزیاس��تخراج
شدهاس��ت.درکلاستانایالم300واحد
گردش��گریداردکهازاینتعدادپنجمورد
اقامتگاههایبومگردیوروستایی مختص
اس��ت،12عددبههت��لومهمانپذیرها،
چهارعددبهکمپگردشگریو101مورد

همبهمسافرخانههااختصاصدارد.

گفت و گو

استانلرس��تانبرایگردشگرانیکهدرایامنوروزبه
ایرانگ��ردیمیپردازنددارایویژگیه��ایمنحصربه
فردیاس��تکههرش��خصیفراخورسلیقهایکهدارد
میتوان��دازآنلذتببرد.حالاینآثارچهآثارتاریخی
باش��دکهایناستاندربرخیازآنهاکمنظیراست،چه
طبیع��تبکروزیباکهمیتواندخاطراتزیباییرابرای
افرادرق��مبزندوچهامامزادههاییکهبرایبرخیافراد
کهمیخواهندس��الجدیدرادرفضاییمعنویسپری

کنند،فضایبسیاردلنشینیرارقممیزند.

10 سال است که رایگان سرویس می دهیم
حس��نپور،مدی��رروابطعموم��یمی��راثفرهنگی
اس��تانلرس��تانبابیاناینکهایناس��تاندرمجموعه
اقامتگاهه��ایپذیرایی– رفاهیوگردش��گریحدود
1200تختوس��هاقامتگاهبومگ��ردیدارد،میگوید:
حدود10سالاستکهآنچهدرقالبخدماتنوروزی
بهمس��افرانوگردش��گرانعرضهمیش��ود،بهصورت
رای��گانوبدونپرداخ��تهیچهزینهایدردس��ترس
مس��افراننوروزیقرارمیگیرد.اس��تانلرس��تانجزو
اس��تانهاییاستکهبهصورترایگانامکاناتیازقبیل
چادرباچندتختهپتو،قالیوس��ایروس��ایلگرمایشی
وهمچنینپیکنیکبرایگردش��گرانفراهممیکند.
ویاضافهمیکند:اینخدم��اترایگانکهدرتعدادی
ازپارکهایخرمآبادبهمس��افرانعرضهمیش��ودتنها
مختصکس��انیاس��تکهقصددارنددرسطحشهربه
اقامتواس��تراحتبپردازند.حسنپوربرگزاریتورهای
رایگانگردش��گریرایکیدیگ��رازخدماتمهمارائه
شدهتوسطاس��تانلرستانمعرفیمیکندومیافزاید:
هرسالهاتوبوسهاییبهمنظورارائهخدماتگردشگری
بهمس��افراننوروزیبرایگردشدرغارها،آبش��ارها،
قلعهه��اومکانهایگردش��گریبهص��ورترایگاندر

نظرگرفتهمیشود.ویبااشارهبهارائهخدماترایگان
دیگ��ریمثلوایف��ایدرکناربرخیازآث��ارتاریخی
ادامهمیدهد:بهمس��افرانیکهبراینخس��تینباربعد
ازایامسالتحویلبهایناستانواردمیشوندهدایایی
بهرس��میادبودتقدیممیش��ود.همچنی��ندرورودی
شهرس��تانهانیزپکیجهاییمثلبروشورها،کتابهای
گردش��گریدوزبانه،کتابچههاوپوس��ترهادرخدمت

گردشگرانقرارمیگیرد.

در فلک االفالک بازارچه صنایع دستی خواهیم 
داشت

مدیرروابطعمومیمیراثفرهنگیاس��تانلرس��تان
ب��ابیاناینک��هدرایناس��تانچندی��نمنطقهخوب
گردش��گریمثلآبشارهاییکهدرفهرستمیراثملی
وطبیعیبهثبترس��یدهاند،وجوددارد،میافزاید:این
اس��تانبابیشاز2500اثرثبتش��دهدرفهرستآثار
ملیوبادارابودن5000اثرطبیعیوتاریخیدرسطح
اس��تانیکیازنقاطمهمگردش��گریکشوربهحساب
میآید.حس��نپوردررابط��هبابرگ��زاریبازارچههای
صنایعدس��تیدراستانمیگوید:درسالگذشتهیک
بازارچهدائمیصنایعدستیدردامنهقلعهفلکاالفالک
ودرمحوط��هباغگلس��تانافتتاحش��دک��هدرآنهابه
عرضهصنایعدستیکلاستانازجملهگلیموجاجیم
پرداختیم.همینروندبرایس��ال96همتکرارخواهد
ش��د.ویاضافهمیکند:باتوجهبهاینامرکهاس��تان
لرس��تاندرسالگذشتهپذیرای757هزارگردشگردر
طولسالبودهکهازاینتعداد470هزارنفرمربوطبه
آمارمسافراننوروزیاست،مسئوالنایناستانامیدوار
هس��تندبایکرش��د10درصدیدرآم��ارورودیهای
مسافراننوروزیمواجهشوند.پیشبینیتعدادمسافران

برایسال800،96هزارنفراست.

اس��تاناصفه��انهمزمانبامعرفیش��دنبهعنوان
نخستینپایتختفرهنگیکشورهایاسالمیدرسال
2005دربینمردمکشورهایاسالمی،بیشازپیش
مش��هورشدهونظراتبس��یاریرابهخودجلبکرد.
ایناستانبادارابودنبناهایتاریخیبیشمارهرساله
میزب��انخیلعظیممس��افراننوروزیاس��ت.صنایع
دستیاصفهاناعمازقلمکاری،خاتمکاری،ترمهو...
ازمهمترینصنایعدس��تیکشورمحسوبمیشودکه
درحاشیهمیداننقشجهانوبازارقدیمیاصفهانبه

وفوریافتمیشوند.

در بحث نوروزگاه ها فعال هستیم
هارونی،مس��ئولس��تادن��وروزیادارهکلاس��تان
اصفه��اندرگفتوگ��وب��ا»فرص��تامروز«ب��ابیان
اینکهایناس��تاندربخشپذیراییواس��کانمسافر
ب��رای350الی380هزارنفردرتمام24شهرس��تان
اس��تان،مراکزاقامتیدرنظرگرفتهاس��ت،میگوید:
اینمیزانش��املمراکزاقامتیرس��میوغیررسمی
است.شهرس��تاناصفهانبهتنهاییظرفیتپذیرایی
از180ال��ی200ه��زارنفرراداراس��ت.البتهبایددر
نظرداشتکه80درصدهتلهایایناستانبهصورت
رزرواجارهدادهمیش��ودوتنه��ا20درصدبرایرزرو
حضوریدردسترسمس��افراننوروزیقرارمیگیرد.
ویبااش��ارهبهبحثراهنمای��یوهدایتدرورودی
شهرها،ادامهمیدهد:سالگذشتهنیزاینروندتکرار
ش��د.براینوروزس��ال96،افرادمیتوانندبامراجعه
بهایستگاههایاطالعرسانیمستقردرورودیشهرها،
ازاتحادی��ههت��لداران،مهمانپذیرانخانهمس��افرها
برایپیداک��ردنمحلاقامتکمکبگیرند.همچنین
گفتنیاس��تنمایش��گاههایصنایعدستیدرورودی
شهرس��تانهامستقرهس��تندکهمیتوانبابازدیداز

آنهابهخریدسوغاتوصنایعدستینیزاقدامکرد.

پذیرایی از 2 میلیون و 500 هزار نفر گردشگر در 
سال گذشته 

هارونیمیافزاید:درهمینراس��تا،15شهرستاناز
24شهرس��تاناس��تاندربخشنمایشگاههایصنایع
دس��تیوبح��ثنوروزگاههافعالهس��تند.ن��وروزگاه
اصلیدرچهلس��توناصفهانوکاشانبرگزارخواهد
ش��د.همچنینبعدازچندس��الوقفهدرنوروزامسال
بازیچ��وگاندرمی��دانامامراخواهیمداش��ت.در
بح��ثفرهنگینیزنمایش��گاههایمتع��ددیزیرنظر
س��ازمانمیراثفرهنگ��یوادارهکلفرهنگووزارت
ارش��اداس��المیبرگزارخواهدش��د.اینمقاممسئول
بابیاناینکهدرهش��تشهرس��تاناستانبامحوریت
فرمانداریه��ا،دهیاریهاونی��رویانتظامیخدماتی
بهمس��افراننوروزیارائهخواهدش��د،اضافهمیکند:
ارائهچنی��نخدماتیبهمنظورپی��ادهکردنرانندهو
سرنش��ینانکهدر30تا50کیلومتریشهرس��تانها
مستقرهس��تند،باعثجلوگیریازتصادفاتنوروزی
خواه��دش��د.درن��وروز96،همچنی��ننرمافزارهای
گردشگریبرایاطالعرسانیدراستاناصفهانتدارک
دیدهشدهاست.درهمینراستاتمامخدماتازطریق
گوشیتلفنهمراهبهمحضورودمسافراننوروزیبه
اس��تاندرقالبمس��افریاردراختیارآنانقرارخواهد
گرفت.ایناس��تانهرس��الهش��اهدحض��ورحدود2
میلیونو500هزارنفرگردش��گراستکهسهمنوروز
سالگذشتهازاینتعدادحدودیکمیلیونو970نفر
بودهاس��ت.پیشبینیمیکنیمدرسالجدیدباتوجه
بهش��عار»نوروز96خدمات��یمتفاوتتر«اصفهانباز
همبهعنوانیکیازمهمترینمقاصدگردشگریکشور

شناختهشودوشاهدیکرشدقابلتوجهیباشیم.

مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی استان لرستان مطرح کرد

ارائه رایگان خدمات به مسافران نوروزی
اصفهان در صدر پذیرایی از مسافران نوروزی

امسال هم جزو نخستین ها خواهیم بود

سه شنبه
17 اسفند 1395

شماره 741

گزارش 2



برنامه شش�م توسعه در حالی در دستور کار دولت 
جدی�د قرار می گیرد که عملیاتی نش�دن برنامه های 
چه�ارم و پنجم توس�عه بیانگر فق�دان عزمی جدی 
برای اجرای قوانین باالدس�تی اس�ت. ای�ن موضوع 
همچنین نگرانی ها از عملیاتی نش�دن قوانین برنامه 
ششم توسعه را نیز افزایش می دهد. مصوبه های اجرا 
نشده بخش انرژی در برنامه های پیشین توسعه نشان 
می ده�د که به�ره وری انرژی و بهینه س�ازی مصرف 
آن از مس�ائل ج�دی و چالش برانگیز اقتصاد کش�ور 
تلقی ش�ده و اینکه چرا این مهم ب�ه مرحله اجرا در 
نیامده، جای سوال دارد. آماده نبودن زیرساخت ها و 

فرآیند های اجرا در کنار ضعف قانونی و عملکرد های 
س�لیقه ای موجب ش�ده قوانین مصوب ی�ا کاًل اجرا 
نش�وند یا به صورت س�لیقه ای و ناقص انجام شوند.  
اما داس�تان زمانی جالب می ش�ود که دولت یازدهم 
با وجود حمایتی که از بهینه س�ازی مصرف س�وخت 
و انرژی از خود نش�ان می ده�د، تنها 15 ماده قانونی 
برای بهینه س�ازی ان�رژی در برنامه شش�م گنجانده 
است. این موضوع کلیت نگری دولت کنونی به اقتصاد 
انرژی و بحران مصرف را نش�ان می دهد که با دخالت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه به110 ماده 
قانونی افزایش پیدا ک�رد. بعد ها مجلس نیز 40 ماده 
دیگر ب�ه آن افزود به این صورت مواد قانونی مصوب 
بخش انرژی در برنامه ششم برای تأیید روزانه شورای 

نگهبان ش�د. البته برنامه ای که برای تأیید فرستاده 
ش�د همچنان جزییات کامل آن برای اجرا نامشخص 
است. با این همه داستان به اینجا هم ختم نمی شود؛ 
نوع قوانین و مجریان تعیین شده برای اجرای قوانین 
من�درج در این برنامه چگونگی پایش آن را با تردید 
مواجه س�اخته، به گونه ای که پیش بینی می شود این 
برنامه نیز با وجود پراکندگی و عملکرد های جزیره ای 
به سرنوش�ت سایر برنامه های توس�عه دچار شود. با 
این پیشینه و عملکرد، می توان نتیجه گرفت قوانینی 
که می توانس�تند کشور را از بحران مصرفی که امروز 
گرفتار آن است نجات دهند و ساالنه میلیارد ها دالر 
از محل بهینه سازی مصرف را وارد خزانه دولت کنند، 

همچنان معطل منابع مالی مانده اند.  

سهشنبه
1415اسفند1395 کافه مدیران

ضعف قانونی، عملکرد سلیقه ای 

قانونی در اردیبهش��ت س��ال94 به تصویب رسید 
مبنی بر رفع موانع تولید رقابت پذیر که ماده 12 این 
قانون ناظر بر بهینه س��ازی مصرف انرژی بود. پیش 
از این نیز ماده 9 که به بند قاف مشهور و مبتنی بر 
بهینه سازی مصرف انرژی است برای پایش قانونی به 
شورای عالی اقتصاد س��پرده شده بود. دستورالعمل 
اصالح الگوی مصرف و طراحی برنامه های آن از سال 
89 ش��روع ش��د. اندکی قبل تر مصوبات هدفمندی 
یارانه ها در دستور کار دولت نهم و دهم قرار گرفت. 
ای��ن قوانین ک��ه ناظر بر ض��رورت اج��رای قوانین 
مشمول در کشور است، می توانست با کاهش میزان 
ش��دت مصرف که باالتر از استاندارد های بین المللی 
است، زمینه آالیندگی های زیست محیطی را فراهم 
کن��د، که البته این برنامه نیز ن��اکام ماند. در نتیجه 
با اجرا نش��دن این قوانین نه تنها نابس��امانی مصرف 
انرژی طی این س��ال ها افزایش یافت بلکه به بحران 

زیست محیطی نیز منتج شد. 
ب��ا وجود اینک��ه مصوباتی مبنی ب��ر تولید 3000 
مگاوات برق از طری��ق انرژی های تجدید پذیر وجود 
دارد، متأس��فانه میزان تولید برق به این شکل کمتر 
از 200 مگاوات در 20 سال گذشته بوده است. دلیل 
عدم موفقیت این برنامه با وجود وضع قوانین الزم را 
می توان در پایین ب��ودن تعرفه ها و نیز آماده نبودن 
شرایط س��رمایه گذاری و س��رمایه پذیری در کشور 
دانس��ت. از طرفی مثاًل در ح��وزه صنعت برق نحوه 
پرداخت صورتحس��اب های پیمانکاران نگران کننده 
اس��ت و مش��خص نیس��ت که نحوه تسویه حس��اب 
وزارت نی��رو به چه ص��ورت خواهد ب��ود. برای این 
موضوع با وجود اینکه تحریم دلیل به تعویق افتادن 
ای��ن تسویه حس��اب ها معرفی می ش��ود، اما س��وال 
این اس��ت که چرا پس از برج��ام و دقیقا زمانی  که 
ش��رایط س��رمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر 
آم��اده ش��ده، وزارت نیرو اقدام ب��ه کاهش تعرفه ها 
کرده اس��ت؟ معم��والً در چنین ش��رایطی امکاناتی 
ب��ا قیمت های مناس��ب برای جذب س��رمایه گذاری 
مصوب می شود. در سایر نقاط جهان برای حمایت از 
تولید، تعرفه ها زمانی کاهش داده می شود که تولید 
نیرو گاه های خورشیدی زیاد ش��ود. بنابراین به نظر 
می رس��د زمانی این وزارتخانه می توانس��ت اقدام به 
کاهش تعرف��ه کند که تولی��د 3000 مگاواتی برق 
از انرژی های تجدید پذیر عملیاتی می ش��د، اما عماًل 
با کاهش تعرفه های برق تضمینی در ش��رایطی که 
زمینه س��رمایه گذاری فراهم ش��ده، س��رمایه گذار و 
تولید کننده رغبتی به س��رمایه گذاری در این بخش 
نخواهن��د داش��ت. بنابرای��ن باید تعرفه ه��ا باال نگه 
داش��ته شود تا امکان تولید 3 تا 4 هزار مگاوات برق 
پیش بینی ش��ده از انرژی خورشیدی مقدور شود. از 
طرفی سرمایه گذار به تعرفه های پیشین طی پنج تا 
ش��ش سال به نقطه سر به سر می رسد، در حالی  که 
پس از کاهش تعرفه ها س��رمایه گذار پس از 9 سال 
نیز به نقطه س��ر به سر نمی رس��د، بنابراین نبود یا 
کاهش توجیه اقتصادی این برنامه موجب می ش��ود 

رغبت سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. 
 در همه این س��ال ها مصوبات بهینه سازی مصرف 
انرژی دس��ت به دس��ت چرخید اما حتی یک مورد 
به ط��ور مثال قان��ون اصالح مص��رف موتور خانه ها 
به درس��تی به اجرا گذارده نش��د. بنابراین طی این 
سال ها ما نتوانس��ته ایم به صرفه جویی انرژی دست 
یابی��م و کارآم��دی قوانین گذش��ته را بیازماییم. از 
طرفی در طول این س��ال ها ما نتوانسته ایم به اندازه 
یک درصد مص��رف انرژی را کاهش داده و به تولید 
مناس��بی از انرژی های تجدید پذیر دس��ت یابیم. با 
نگاهی به گذش��ته می توان دریافت که نیروگاه های 
خورش��یدی تنها در همدان به بهره برداری رس��یده 
و به صورت پایلوت در اس��تان فارس عملیاتی شد و 
هیچ اتفاق اجرایی موفقی در این بخش ایجاد نش��د. 
زیرا در این س��ال ها الزم بود تولید برق از انرژی های 
پاک و بهینه س��ازی ان��رژی به ص��ورت پروتکل در 

دستور کار قرار می گرفت. 
قوانی��ن را مدیران اجرا می کنن��د، بنابراین ضعف 
قانونی موجود که به مجری اجازه عملکرد سلیقه ای 
می دهد باید اصالح ش��ود. به  طور مثال ماده قانونی 
12 و بن��د قاف در طی این س��ال ها به همین دلیل 
اجرا نش��ده و با شرایط کنونی به نظر نمی رسد اجرا 
ش��ود. زمانی  که عزم و اراده ای ب��رای انجام قوانین 
نباش��د ک��ه آن هم ناش��ی از ضعف قانون��ی و نحوه 
عملکرد مدیران است، قوانین تدوین شده انتظارات 
مورد نظر را مرتفع نمی کنند. از این قوانین می توان 
ب��ه قانون هدفمندی یارانه ها اش��اره کرد. این قانون 
برای کمک به بهبود اصالح الگوی مصرف و نه برای 
پرداخت نقدی به مردم تدوین شد. به این معنا که با 
185هزار میلیارد تومان که به صورت یارانه به مردم 
پرداخت شده است، می توانس��تیم 35 درصد میزان 
مصرف انرژی در س��اختمان های مس��کونی کش��ور 
را کاه��ش دهیم؛ ب��ه این صورت 12ه��زار میلیارد 
دالر از مصرف س��وخت کشور کاس��ته می شد که با 
درآمد حاصله ظرف چهار  س��ال این سرمایه گذاری 
به خزانه دولت باز می گش��ت که نشد. بنابراین برای 
اینکه برنامه شش��م درس��ت اجرا ش��ود ابت��دا باید 
نگ��رش مدی��ران اصالح ش��ود. از آنجا ک��ه ذی نفع 
بهینه س��ازی مصرف دولت و مجری بخش خصوصی 
اس��ت، دولت باید فرآیندی را تدوین کند تا کسانی 
که در امر بهینه س��ازی مصرف موفق عمل می کنند، 
از سیاست های تشویقی بهره مند شوند. تا زمانی  که 
روند فعلی حاکم اس��ت و قوانینی تصویب می ش��ود 
که جای برخورد سلیقه ای باقی می گذارند، نمی توان 
امیدی به برنامه های توس��عه ای داشت. ابتدا قوانین 
باید کامل و بدون نقص تدوین ش��وند تا راه تغییری 
برای مدیران نگذارند و پس از آن باید نظارت کامل 
ب��ر اجرای قوانین وجود داش��ته باش��د ت��ا برنامه ها 

عملیاتی شوند. 

 چرا اهداف برنامه های توسعه
در ایران محقق نمی شود؟ 

برنامه ریزی برای توس��عه در هر کش��وری با توجه به 
نیازها و ش��رایط و مقتضیات آن کشور صورت می گیرد 
و ظرفیت ه��ا و نیازه��ای ه��ر کش��وری ن��وع خاصی از 
برنامه ریزی ه��ای بلند م��دت و کوتاه مدت را مش��خص 
می کن��د. در ای��ران نیز اس��تراتژی ها و برنامه هایی برای 
توسعه به صورت بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تهیه 
ش��ده است که برنامه های پنج س��اله توسعه یکی از این 

دست برنامه ها است.
 برنامه اول توس�عه؛ بازسازی خرابی های جنگ 

تحمیلی
ب��ا پایان جنگ و ضرورت های موجود برای بازس��ازی 
هر چه سریع تر کشور، برنامه پنج ساله اول توسعه توسط 
دفتر اقتصاد کالن معاونت امور اقتصادی وزارت برنامه و 
بودجه در پنج فصل تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد شد 
و در نهایت سند برنامه اول توسعه در اواخر سال 13۶8 به 
تصویب مجلس رسید و همان سال به عنوان سال ابتدایی 
اجرای برنامه اعالم ش��د. به نظر می رس��د فقدان پایگاه 
نظ��ری برای برنامه توس��عه، بلند پروازانه بودن اهداف 
تعیین شده و ناس��ازگاری اهداف با یکدیگر که گاهی 
دو هدف را در تضاد با هم قرار می داد، از س��ری دالیل 

عدم موفقیت برنامه اول توسعه باشد.
  برنام�ه دوم توس�عه؛ تمرک�ز ب�ر آزادس�ازی 

اقتصادی
برنام��ه دوم از لحاظ ارزیابی وضعیت اقتصادی، نگاهی 
مطلق داش��ت و به ش��کاف بین ایران و سایر کشورهای 
جهان عنایتی نداش��ت. طبق بررس��ی های انجام ش��ده 
مأموریت ی��ا هدف کالن برنام��ه دوم در قالب 1۶هدف 
کالن کیفی بیان می ش��د. از این مجموعه پنج هدف به 
محورهای برنامه ارتباط داشت، درحالی که بین 11هدف 
کالن دیگر و محورهای برنامه رابطه مشخص و ملموسی 
دی��ده نمی ش��د. به این ترتی��ب، پیوند بی��ن محورها و 
هدف های کالن بسیار سست تعریف شده بود. همچنین 
در این برنامه راهبرد اعالم نشده بود و به همین دلیل نیز 
سیاست مشخصی برای رس��یدن به خواسته های برنامه 
وجود نداشت. در بین عوامل مؤثر بر عدم موفقیت این 
برنامه، ع��الوه بر عللی که برای ع��دم موفقیت برنامه 
اول توسعه ذکر ش��د می توان مواردی همچون فقدان 
مکانیسم های نظارتی، مش��خص نبودن مکانیسم های 
انگیزش��ی ب��رای بخش خصوص��ی و ناکارآمدی دولت 
س��ازندگی و الگوگی��ری کام��ل دول��ت از برنامه های 
غیر بوم��ی و سیاس��ت های بان��ک جهان��ی و صندوق 

بین المللی پول را نیز ذکر کرد. 
برنامه سوم توسعه؛ تمرکز بر اصالح ساختاری

برنامه س��وم توس��عه با توجه به نواق��ص موجود در 
برنامه ه��ای اول و دوم توس��عه با رویک��ردی اصولی تر 
نوش��ته ش��د و هدف اصلی برنامه را توسعه پایدار قرار 
داد. بر این اس��اس، برنامه س��وم ب��ا راهبرد اصالحات 
اقتصادی مبتنی بر رویکرد »توس��عه اقتصاد رقابتی« 
از طریق حرکت به س��مت آزادسازی اقتصادی همراه 
با ش��کل گیری نظام جامع تامین اجتماعی و اصالحات 
قانون��ی و نه��ادی و لغو انحصارات برای فراهم ش��دن 
کاه��ش  و  بخش خصوص��ی  مش��ارکت  زمینه ه��ای 
تصد یگ��ری دولت طراح��ی و تدوین ش��د. از این رو، 
برنامه س��وم توس��عه به  »برنامه اصالح س��اختاری« 
نیز مش��هور بود که این موض��وع، نقطه اتکا و مرکزی 
برنامه سوم به شمار می آمد. در مجموع به نظر می رسد 
اش��کاالت عمده برنامه پنج ساله سوم توسعه در مواردی 
همچون اصول برنامه نویسی، اشتغال، نظام مالیاتی، آب و 
کش��اورزی، بخش انرژی و صنعت و معدن قابل بررسی 
باشد که همین مس��ئله هدف گذاری و حتی رسیدن به 
برخی از اهداف تعیین ش��ده در برنامه مانند نرخ رش��د 

اقتصادی را با مشکل روبه رو کرد. 
برنامه چهارم توسعه؛ سندی درازمدت برای توسعه

برنامه پنج ساله چهارم توس��عه مهم ترین ویژگی اش 
تهیه و تصویب آن در چارچوب سند چشم انداز 20ساله 
و پ��س از ابالغ سیاس��ت های کلی برنامه توس��ط رهبر 
معظم انقالب اس��المی است. این برنامه نیز در 15 فصل 
و 1۶1 ماده طراحی ش��د و در 11 شهریور ماه 1383 به 
تصویب مجلس رس��ید. در مورد برنامه چهارم باید گفت 
که برنامه ریزان معتقد بودند که س��ندی درازمدت برای 
اقتصاد کشور تهیه شده و خواسته های درازمدت از جمله 
ویژگی های این برنامه اس��ت. براساس اهداف کلی برنامه 
چهارم، بخش قابل توجهی از رش��د اقتصادی طی دوره 
برنام��ه چهارم از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید 
باید تأمین ش��ود. این برنامه در انتهای دولت هش��تم و 
توس��ط این دولت و برای دولت نهم طراحی شد که این 
مسئله نیز جزو آسیب های این برنامه بود و در عدم تحقق 

اهداف برنامه تأثیر داشت.
 برنامه پنجم توسعه

برنامه پنج ساله پنجم توسعه اهداف سه گانه تحقق دو 
شاخص پایه ای پیشرفت و عدالت، توجه به دین باوری و 
خودباوری و ترسیم الگوی بومی و نقشه  اسالمی- ایرانی 
مقدم��ه ورود به هدف اصلی قرار داده ش��ده بود که آن 
هدف عبارت بود از: حرکت ش��تابنده به س��مت تحقق 
جامعه اس��المی اسوه و شاهد با رویکرد عدالت محوری و 
مشارکت مردمی در همه عرصه ها. با توجه به اینکه دوره 
اتمام این برنامه هنوز فرا  نرس��یده است و از طرف دیگر 
این برنامه نخستین برنامه ای بود که بدون جداول اهداف 
کالن و کمی به تصویب رس��ید و اولویت ها متناس��ب با 
منابع محدود در آن رعایت نش��ده ب��ود، در حال حاضر 
نمی توان ارزیابی دقیق از میزان تحقق اهداف آن داشت. 
جمع بندی:   به نظر می رسد با گذشت نزدیک به سه 
دهه از تاریخ برنامه ریزی برای توسعه کشور، هنوز اجماع 
کاملی بین مس��ئوالن در رابطه با ش��یوه برنامه نویسی و 
اجرای آن وجود ندارد. بیشتر برنامه های پنج ساله توسعه 
در رس��یدن به اهداف خود غیر موفق بوده اند و در برخی 
موارد نیز برنامه های طراحی شده قدرت انطباق با شرایط 
داخلی و خارجی کش��ور را نداش��ته اس��ت. این مسئله 
ضرورت بازنگری در ش��یوه های برنامه نویسی و تعیین 
اس��تراتژی های توسعه را بیش از پیش نمایان می کند 
و به نظر می رس��د در این برهه نیاز به نقد برنامه های 
گذش��ته و تبیین نکات منفی و مثب��ت آنها به منظور 
تعیین نقش��ه راه برای آینده اهمی��ت پیدا می کند که 
این مس��ئله بدون اجماع و اتفاق نظر در بین نخبگان 

امکان پذیر نخواهد بود. 
منبع: دیده بان 

آزموده دیدگاه

س��یدحمید حس��ینی، فع��ال 
بخش خصوص��ی،  در  اقتص��ادی 
معتقد اس��ت برنامه ششم نیز به 
سرنوشت دو برنامه پیش از خود 
دچار خواهد ش��د، زی��را در این 
برنامه ضمن اینکه پیش بینی های 
الزم برای اجرا دیده نش��ده بلکه 
عزم��ی نی��ز ب��رای مصوبه ه��ای 

قانونی آن نیز وجود ندارد. 
با توجه به دو برنامه توس�عه 
توس�عه،  پنج�م  و  چه�ارم 
وضعی�ت رون�د توس�عه در 
حوزه انرژی را چگونه ارزیابی 
آیا قوانین تصویب  می کنید. 
ش�ده قوانین کارایی بود و تا 
چ�ه میزان در رون�د اجرایی 

مؤثر عمل کرده است؟ 
تنها  طی س��ال های گذش��ته 
برنامه س��وم مهم تری��ن برنامه ای 
است که به مس��ئله بهینه سازی 
ان��رژی پرداخت. در ای��ن برنامه 
ترتیبی داده شد که نه تنها میزان 
سوخت خودرو های کشور بلکه از 
میزان آلودگی ناشی از آن کاسته 
ش��ود. عالوه بر این در این برنامه 
الزام��ات قانونی بهب��ود وضعیت 

موتور خانه ه��ای منازل آغاز ش��د 
که متأس��فانه با تغیی��ر دولت به 
فراموش��ی سپرده شد که اگر این 
برنامه با همان جدیتی که شروع 
ش��ده بود به س��رانجام می رسید، 
وضع به صورت کنون��ی نبود. در 
ادامه و با روی کار آمدن دولت نهم 
و دهم سیاست های موازی موجب 
تضعیف این برنامه و به حاش��یه 
رفت��ن آن برنامه ش��د زیرا دولت 
بهینه س��ازی  به  اعتقادی  مذکور 
ان��رژی نداش��ت. در نتیجه هیچ 
اقدام عملیات��ی در برنامه چهارم 
توسعه برای بهینه سازی در دستور 
کار قرار نگرفت. اما ماجرا به اینجا 
ختم نشد و سیاس��ت های دولت 
نهم و دهم برنامه های تبلیغاتی که 
در برنامه سوم توسعه تأثیر بسزایی 
در کاه��ش مصرف انرژی کش��ور 
داش��ت، همراه با ردی��ف بودجه 
اختص��اص یافته به بهینه س��ازی 
ان��رژی فرام��وش ش��د و برنامه 
کاهش مصرف س��وخت از تغییر 
نوع س��وخت تا نوس��ازی ناوگان 
بی س��رانجام  عمومی  حمل و نقل 
ماند تا اینک��ه در دولت یازدهم با 

 همت نماین��دگان مجلس بودجه
 100 میلیاردی برای احیای این 
برنامه به تصویب رسید و اعالم شد 
کسانی که در بهینه سازی مصرف 
ان��رژی گام بردارن��د می توانند در 
ازای ان��رژی ای ک��ه صرفه جویی 
کرده اند، ف��رآورده دریافت کنند. 
البت��ه ای��ن برنامه ش��امل موارد 
مصرف��ی انرژی مصارف خانگی تا 
حمل و نقل و میادی��ن نفتی بود. 
باالخره تالش ها به ثمر رس��ید و 
ای��ن برنامه از ردی��ف بودجه وارد 
بند های برنامه توس��عه پنجم و با 
تبصره ای موسوم به بند قاف وارد 
عرصه عملیاتی ش��د. اما با وجود 
برنامه های خوب تدوین ش��ده ای 
چون گاز رس��انی به سیس��تان و 
بلوچس��تان تا جمع آوری گاز های 
فلر، آرمانی بودن برنامه پرداخت 
پول س��وخت یا سوخت به میزان 
صرفه جوی��ی ش��ده، آن ه��م ب��ا 
قیمت های جهانی عم��اًل مانع از 
اجرای بند قاف شد و عامل مؤثری 
بود که برنامه های توسعه چهارم و 
پنجم در بخش انرژی به موفقیت 

نائل نشوند.

 پیش بین�ی ش�ما از رویکرد 
برنامه ششم با عدم موفقیت 
در اجرای برنامه های چهارم و 

پنجم توسعه چیست؟ 
حت��ی  کنون��ی  ش��رایط  در 
اش��تیاق  افزای��ش  وج��ود  ب��ا 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
ح��وزه  در  س��رمایه گذاری  ب��ه 
بهینه س��ازی انرژی نیز نمی توان 
پیش بین��ی قاطع��ی از موفقیت 
برنامه شش��م توس��عه داشت. با 
نگاهی به نحوه تدوین این برنامه 
می توان دریافت که برنامه ششم 
برنامه ویژه ای است چرا که دولت 
به عنوان متولی این برنامه از ابتدا 
اعتقادی به نگاشتن برنامه مفصل 
و ورود ب��ه جزیی��ات نداش��ت و 
درخص��وص برنامه شش��م فقط 
15 م��اده قانونی آن هم به صورت 
پراکنده کفایت کرده بود که ورود 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
ب��ه تدوین این برنام��ه 110 ماده 
قانون��ی منجر ش��د. پ��س از آن 
دخالت مجلس ب��ار دیگر 40 تا 
50 ماده ب��ه این م��وارد قانونی 
اضافه کرد که هنوز هم به تأیید 

رسمی ش��ورای نگهبان نرسیده 
اس��ت. از طرف��ی با ی��ک برنامه 
ای��ده آل نمی ت��وان زمینه اجرای 
آن را فراه��م کرد. آماده س��ازی 
زیرس��اخت و نح��وه فرآیند اجرا 
ب��ا اولویت بندی اه��داف، قابلیت 
عملیاتی ش��دن پیدا می کند که 
در این برنامه کمتر شاهد وجود 
م��وارد فوق هس��تیم. بنابراین از 
چنین برنامه ای نمی توان انتظاری 
بی��ش از برنامه چه��ارم و پنجم 
داشت. از طرفی مشخص نبودن 
سرنوشت این برنامه که در حال 
رفت وآمد بین ش��ورای نگهبان و 
مجلس است و نیز نزدیک شدن 
به دور جدی��د انتخابات و نتیجه 
آن، اجرای��ی بودن ای��ن برنامه را 
در هال��ه ای از ابهام قرار می دهد. 
به این معنا که اگر انتخابات منجر 
به تغییر دولت ش��ود با توجه به 
اینکه برخی مفاد برنامه شش��م 
بدون نظارت دولت و با صالحدید 
مجل��س ب��ه تصویب رس��یده و 
در کن��ار کل��ی ب��ودن آن، عماًل 
نمی توان روند مثبتی برای اجرای 

قوانین موجود ترسیم کرد. 

رض��ا پاکدام��ن، عض��و اتاق 
بازرگان��ی و کارش��ناس حقوق 
ان��رژی معتق��د اس��ت، ع��دم 
پیش بین��ی مکانیزم ه��ای مورد 
نیاز هدف گذاری انجام شده هر 
برنامه ای را با شکس��ت روبه رو 
می کند، زیرا این موضوع نشان 
از پراکندگی و عدم انسجام آن 

برنامه دارد. 
 برنامه ه�ای چه�ارم و پنجم 
توس�عه ه�دف گذاری ه�ای 
م�ورد انتظار را ت�ا چه حدی 
اس�ت؟  س�اخته  ب�رآورده 
رویک�رد برنامه شش�م برای 
جب�ران مف�اد قانون�ی اجرا 
نش�ده در برنامه های پیشین 

چیست؟ 
مص��رف  الگ��وی  اص��الح 
ان��رژی یک��ی از مباحث مهم و 
اس��تراتژیک حال حاضر کشور 
اس��ت که گرچ��ه از همان ابتدا 
هدرده��ی منابع انرژی به دلیل 
آس��یب های جدی به اقتصاد از 
س��وی اصل 43 قانون اساس��ی 
من��ع ش��ده؛ ام��ا کمت��ر مورد 
توجه قرار گرفت. س��ال 79 در 
برنامه سوم توس��عه چند حکم 
بهینه س��ازی  م��ورد  در  کل��ی 
مص��رف انرژی در دس��تور کار 
ق��رار گرفت که ب��ه دلیل عدم 
پیش بین��ی مکانیزم ه��ای مورد 
نی��از، هدف گذاری انجام ش��ده 
ب��ه موفقی��ت دس��ت نیافت و 

برنامه های بعدی توس��عه نیز به 
همین منوال موفقیتی در زمینه 
اج��را نداش��تند. ای��ن موضوع 
موجب ش��د که بار دیگر برخی 
مفاد قانونی ک��ه در برنامه های 
پیشین اجرا نشده بود در برنامه 
ششم توس��عه مورد توجه قرار 

گیرد. 
اما قان��ون رفع موان��ع تولید 
رقابت پذی��ر موس��وم ب��ه ماده 
12 از این دس��ت قوانین است 
ک��ه در س��ال جاری ب��ار دیگر 
در دس��تور کار ق��رار گرفت که 
نقص های این ماده قانونی مانع 
از عملیاتی ش��دن آن می ش��د 
ک��ه م��ن ب��ا گزارش��ی نقایص 
آن را به ط��ور کتب��ی ب��ه اتاق 
بازرگان��ی ارائ��ه ک��ردم. برنامه 
شش��م توس��عه به دلیل پاره ای 
از نقای��ص نمی تواند به موفقیت 
مورد انتظار دس��ت یابد؛ در این 
برنامه احکامی مصوب شده که 
برای تحقق آن اج��رای قوانین 
پیش��ین الزام��ی اس��ت. به طور 
مثال در گذشته مصوب قانونی 
سال 88 بی آنکه به مرحله اجرا 
برسد به فراموشی سپرده شد و 
در برنامه شش��م نی��ز جایگزین 
برنامه ای موس��وم ب��ه مدیریت 
مص��رف انرژی ش��د. این طرح 
ب��دون اج��رای قان��ون قبل��ی 
قابلی��ت عملیاتی ش��دن ندارد. 
پراکندگی موجود در این برنامه 

از دیگر مواردی است که اجرای 
آن را ب��ا تردید روب��ه رو کرده، 
زی��را برنام��ه مذکور براس��اس 
بخش های اجرایی تدوین ش��ده 
و مفاد قانونی بی آنکه ازبخش��ی 
به بخش دیگر ارتباطی داش��ته 
باش��ند به عن��وان برنامه اصالح 
الگوی مصرف مطرح می ش��وند. 
خواهد  موج��ب  مس��ئله  ای��ن 
ش��د ک��ه قوانین یا ب��ه صورت 
س��لیقه ای باش��د ی��ا ب��ه مورد 
اجرا گذارده نش��ود. برای نمونه 
مجری ماده 48 مربوط به بخش 
محی��ط زیس��ت، وزارت نیرو و 
پراکندگی  است.  زیست  محیط 
ای��ن برنامه تا جایی اس��ت که 
م��واد قانون��ی 55 و 5۶ به طور 
مش��ترک به لزوم اجرای اصالح 
الگوی مص��رف انرژی پرداخته، 
م��اده ۶1 به س��هم انرژی های 
پاک و تجدید پذی��ر و بار دیگر 
اصالح الگوی مص��رف در ماده 
77 این بار در بخش س��اختمان 
مطرح می شود بی آنکه جزییات 
اجرای آن در بخش های مختلف 
ذکر ش��ود. این مس��ئله موجب 
از  برنامه کنونی  می شود نه تنها 
انسجام الزم برای اجرا برخوردار 
نباش��د ک��ه با فرام��وش کردن 
برنامه هایی  پیشین  مصوبه های 
در هم��ان قالب تدوین ش��ود و 
اتالف وقتی برای تصویب قوانین 
مشابه باش��د. انسجام نخستین 

مولفه یک برنام��ه مدون موفق 
است؛ به طور مثال در کنار سند 
راهبردی انرژی که در فروردین 
س��ال جاری به تصویب رسیده 
در ماده 12 مطرح می ش��ود که 
نح��وه ارتباط این ماده قانونی با 
سند راهبردی مشخص نیست. 
ب��ا این اوصاف به نظر می رس��د 
برنامه شش��م نیز همانند سایر 
برنامه های پی��ش از خود بدون 
مقطع��ی  به ص��ورت  متول��ی 
وهمانند برنامه های بودجه ای به 

اجرا گذاشته شود. 

آی�ا دلیل ای�ن پراکندگی به 
عدم ادغام دو وزارتخانه نفت 

و نیرو باز می گردد؟ 
این تنه��ا یکی از ابع��اد این 
ماجرا س��ت که به پایش قانونی 
مرتبط است. مس��ئله مهم این 
اس��ت که ما در تدوی��ن قانونی 
نیز مشکل داریم. اشکال عمده 
این برنامه این است که براساس 
بخش های اجرایی تدوین ش��ده 
الگوی  اص��الح  اص��والً  اس��ت. 
مص��رف در این برنام��ه باید به 
صورت یک س��ر فص��ل در نظر 
گرفت��ه  و تمام ابعاد قانونی این 
برنامه در ای��ن بخش درون آن 
از  انتظار  گنجانده می ش��د ت��ا 
اهداف مفاد قانون��ی که نتیجه 
بخش است برآورده شود. به طور 
مثال ماده 12 قانون رفع موانع 

تولید رقابت پذیر که می توانست 
به رونق تولید و صادرات منتهی 
ش��ود در دولت ه��ای مختل��ف 
س��لیقه ای  عملکرد ه��ای  ب��ا 
س��ازمان ها روبه رو و موجب شد 
که به وضع کنونی دچار شویم. 

چش�م انداز برنامه ششم را با 
پیش�ینه ای که از برنامه های 
قبلی گفته اید چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
متأس��فانه عزمی جدی برای 
اص��الح الگوی مص��رف در این 
برنام��ه ب��ا چند م��اده پراکنده 
مشاهده نمی ش��ود به خصوص 
در پن��ج ماده مذک��ور که بدون 
تعیی��ن چارچ��وب اجرای��ی به 
وزارتخانه ها س��پرده شده است. 
بنابراین ب��ه دلیل ضعف قانونی 
و پایش قانون این برنامه نیز به 
سرنوش��ت برنامه ه��ای پیش از 
خود مبتال خواهد شد. در حالی 
اراده ای ب��رای پیش��برد اهداف 
قانونی این برنامه دیده نمی شود 
ک��ه ات��الف ان��رژی و بح��ران 
مص��رف به خص��وص در زمینه 
 آب ب��ه م��رزی غیر قابل کنترل

 رسیده است. بنابراین می توان 
گفت که در صورت اجرا نشدن 
الگ��وی مصرف  اصالح  برنام��ه 
بی تردید وضعیت ناگوارتری در 
اقتصاد و سالمت جامعه  انتظار 

است. 

خروجی برنامه توسعه چهارم و پنجم در حوزه انرژی بررسی می شود 

کاله کج توسعه بر سر برنامه ششم

سیدحمید حسینی: 

آفت کلیت نگری دامن برنامه توسعه را گرفته است 

رضا پاکدامن:

مکانیزم های مورد نیاز پیش بینی شود

شماره741 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073298

نازنین مقدم  آرش نجفی
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران
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8میلیارد یورو برای تقویت دویچه 
بانک آلمان 

دویچ��ه بانک آلم��ان به منظ��ور افزایش س��رمایه 
بالق��وه خود حدود 8میلیارد ی��ورو  )8.5میلیارد دالر( 
اختصاص داده است. این بانک با هدف تقویت ترازنامه 
خود و آزاد کردن منابع مالی برای سرمایه گذاری های 

راهبردی این مبلغ را در نظر گرفته است. 
به گزارش رویترز، این بانک روز یکشنبه بیانیه ای را 
منتش��ر کرد که در آن از اقدامات استراتژیک دیگری 
مانند عرضه سهام اقلیت و حفظ واحد پست بانک خبر 
داده است. با این حال تصمیم گیری های اینچنینی به 
نظ��ر هیأت مدی��ره دویچه بان��ک و هیأت های نظارت 
بس��تگی دارد. ب��ا این حال یک مقام مس��ئول در این 
بانک گفت که هنوز تصمیم گیری حتمی در مورد این 

اقدامات اتخاذ نشده است. 
یک��ی از مقامات نزدیک ب��ه دویچه بانک روز جمعه 
گفت که ب��ه زودی تصمیمات در مورد سیاس��ت های 
و  س��هامداران  اط��اع  ب��ه  بان��ک  دویچ��ه  جدی��د 
سرمایه گذاران خواهد رس��ید. تصمیم نهایی در مورد 
تنظیم استراتژی و همچنین فروش سهام ممکن است 
در پای��ان ماه مارس پس از نشس��ت هیأت نظارت بر 

بانک در 16 و 17 مارس گرفته شود.
 

 مشکالت دویچه بانک اقتصاد جهان را 
تهدید می کند

ب��ه نقل از نیویورک تایم��ز، بزرگ ترین بانک آلمان 
در مع��رض خطر قرار گرفته اس��ت. این مس��ئله بازار 
س��هام سراس��ر جهان را تحت تأثیر ق��رار خواهد داد. 
در ح��ال حاضر نگران کننده ترین عام��ل، امور مالی و 
س��رمایه گذاری این بانک نیس��ت بلک��ه تردید درباره 
توانای��ی اتحادی��ه اروپا به منظور نج��ات این بانک در 
صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی بر اقتصاد کشورها 
س��ایه انداخته است. به عبارت دیگر نگرانی ها از اینکه 
اتحادی��ه اروپ��ا ب��رای جلوگیری از وق��وع یک بحران 
اقتصادی انس��جام کافی را نداش��ته باش��د، با انتش��ار 
اخب��ار درباره مش��کاتی که گریبانگی��ر بانک دویچه 
آلمان ش��ده در حال افزایش است. سرنوشت سامت 
اقتص��ادی دویچ��ه بانک در دس��تان س��رمایه گذاران 
در بازارهای س��هام بین الملل��ی – از توکیو تا لندن و 

نیویورک – است. 
وزارت دادگس��تری آمری��کا به دلیل مش��ارکت در 
برنامه ای با وال اس��تریت که موج��ب رکود اقتصادی 
س��ال های 2008 و 2009 ش��د، دویچ��ه بان��ک را 
میلیارده��ا دالر جریمه کرد. با در نظر گرفتن ش��مار 
بس��یار زیادی از دیگر مش��کاتی که این بانک با آنها 
دس��ت و پنجه نرم می کند، وضع جریم��ه در این ابعاد 
به وس��یله نه��ادی در آمریکا نمی تواند ب��رای دویچه 
بانک پیامدهای خوبی داشته باشد. نیکا بوری، استاد 
دانشگاه لوییس رم در رشته اقتصاد درباره تأثیر قوانین 
 جهانی ب��ر ادامه فعالی��ت بانک دویچ��ه آلمان گفت:
 » ای��ن بانک ب��ه اندازه کافی بزرگ و مهم اس��ت که 
قوانی��ن اقتص��ادی می توانند درب��اره آن تغییر کنند. 
اگر من یک س��رمایه گذار بودم، حدس می زدم قوانین 

درباره این بانک به طور دقیق اجرا نخواهند شد.«
LeFigaro :منبع

قابلیت های جدید اپلیکیشن 
فیس بوک 

اپلیکیش��ن فیس بوک در آخرین آپدیتش قابلیت 
جدی��دی را اضاف��ه کرده اس��ت ک��ه می تواند برای 
مس��افران بس��یار مفید باش��د. کارب��ران فیس بوک 
از طری��ق ای��ن قابلی��ت ک��ه در واق��ع راهنم��ای 
ش��هری نام دارد می توانن��د جاذبه ه��ای مختل��ف 
ش��هر های جه��ان را ببینن��د و حتی با اس��تفاده از 
ای��ن اپ، رزرو هتل را نیز انجام دهند. بس��یاری از 
جاذبه ه��ای گردش��گری موجود در این اپلیکیش��ن 
ب��ه قابلیت برقراری تماس و ارس��ال پی��ام از درون 
 برنام��ه مجهز هس��تند که از این بی��ن می توان به 

Aria Resort & Casino در الس وگاس اشاره 
 Book ک��رد. کارب��ران می توانن��د با لم��س دکمه
Now در داخ��ل اپلیکیش��ن فیس ب��وک به ط��ور 
مس��تقیم هتل��ی را رزرو کنن��د. البته ب��رای برخی 
 ROKA Charlotte نظی��ر رس��توران ها 
Street نیز قابلیت رزرواسیون وجود دارد. کاربران 
فیس ب��وک ت��ا پی��ش از ای��ن از طریق اپلیکیش��ن 
پیام رس��ان این س��رویس می توانس��تند درخواست 
تاکس��ی از اوبر بدهند یا بلیت آیسلندر تهیه کنند. 
اما اکنون فیس بوک به طور مستقیم راهنمای شهر ها 
را در اختیار کاربرانش قرار داده اس��ت. این حرکت 
فیس بوک در خصوص اکوسیستم سفر، چالش نسبتا 
بزرگی برای گوگل محسوب می شود. دلیل این ادعا 
نیز این اس��ت که ش��رکت گوگل در ماه س��پتامبر 
اپلیکیشن گوگل Trips را برای تلفن های هوشمند 
عرضه کرد ک��ه کاربران از طریق آن می توانس��تند 
برنامه سفرش��ان را تنظیم کنند. اما باید بدین نکته 
نیز اش��اره کرد که س��رویس مذکور گوگل برخاف 

قابلیت جدید فیس بوک امکان رزرو آناین ندارد. 
این س��رویس در حال حاضر شهر های مختلفی را 
در سرتاس��ر جهان پوش��ش می دهد که از این بین 
می توان به ملبورن در اس��ترالیا و س��ایر ش��هر های 
معروف جهان اش��اره کرد. کاربر با انتخاب هر یک از 
این ش��هر ها می تواند جاذبه های آن شهر را مشاهده 
کند. کاربران از طریق این س��رویس می توانند نقشه 
و مس��یر های منته��ی به مقصد را مش��اهده کنند و 
همچنی��ن نظرات س��ایرین نس��بت ب��ه آن محل و 
رویداد ه��ای آت��ی را نیز مطالعه کنند. ش��ایان ذکر 
اس��ت که گوگل، برخاف فیس ب��وک به ایمیل های 
کاربر دسترس��ی پیدا می کند تا اطاعات پرواز هایی 
را که وی در گذش��ته داشته یا در آینده دارد نیز به 
دست آورد. اگر شایعات درست باشند، گفته می شود 
که گوگل نیز به زودی قصد دارد قابلیت رزرواسیون 
آناین را به اپلیکیش��ن خود اضاف��ه کند. البته این 
بدان معنا اس��ت که اپلیکیشن مذکور به موتور های 
س��وم شخص جهت ارائه خدمات رزرواسیون متصل 
خواهد ش��د. البته ای��ن حرکت فیس ب��وک به نظر 
می رس��د که سرعت ارائه چنین قابلیتی را در گوگل 

افزایش خواهد داد. 
Kojaro :منبع

دونال��د ترامپ روز ش��نبه در توئیتر خود، 
ب��اراک اوباما رئیس جمهور پی��ش از خود را 
ه��دف حمات لفظ��ی ق��رار داد. او اوباما را 
به ش��نود مکالماتش متهم کرده است. او در 
توئیت خود مدعی ش��د که پیش از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا مکالمات او در برج 
ترامپ ش��نود می ش��ده، اما جزییاتی از ادعا 
خود ارائه نداده اس��ت. اما از آنجایی که این 
رئیس جمهور دست به توئیت خوبی دارد،  در 
توئیت دیگری با اش��اره ب��ه غیرقانونی بودن 
استراق سمع نوشته یک وکیل خوب می تواند 
از ش��نود اوبام��ا پیش از ریاس��ت جمهوری 
پرونده خوبی بسازد. او در توئیت های خود به 
صورت لفظی ترامپ را بیمار یا آدم بد خطاب 
کرده و گفته اوباما چقدر با ش��نود مکالمات 

من سخیف است. 

درخواست پیگیری اقدامات اوباما
دونال��د ترام��پ این بار در دف��اع از »جف 
سشنز« وزیر دادگس��تری خود، باراک اوباما 
را هدف حمات لفظی خود قرار داده و گفته 
است: نخس��تین دیدار جف سش��نز با سفیر 

روس��یه در دوران اوباما و در راستای ترتیب 
دادن برنامه آموزش��ی 100 سفیر انجام شده 
اس��ت. او اضافه کرده که همان س��فیری که 
با جف سش��نز دیدار کرده اس��ت، در دوران 
اوبام��ا نیز 22 بار از کاخ س��فید دیدار کرده 
و تنها در س��ال 2016 چهار بار از کاخ سفید 
دیدار کرده است. ترامپ از کنگره درخواست 
ک��رده تا کمیت��ه اطاعاتی کنگ��ره به عنوان 
بخش��ی از تحقیق و تفح��ص در فعالیت های 
روس��یه این موضوع را نیز بررسی کند که آیا 
قوه مجریه وقت این کش��ور در س��ال 2016 
از قدرت خود سوء اس��تفاده کرده اس��ت؟ به 
نقل از خبرگزاری فرانس��ه نیز رئیس کمیته 
اطاعات مجلس نمایندگان آمریکا اعام کرد 
ک��ه این کمیته در راس��تای تحقیق پیرامون 
دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، پیرامون حقیق��ت اینکه دولت اوباما 
خواستار ش��نود مکالمات دونالد ترامپ شده 

بود تحقیق خواهد کرد. 
در همین راس��تا، کوین لوئیس، سخنگوی 
باراک اوباما نیز به پیام توئیتری دونالد ترامپ 
درباره ش��نود مکالمه های تلفنی اش توس��ط 
اوباما در ماه اکتبر س��ال گذش��ته میادی و 
در جری��ان فعالیت ه��ای انتخاباتی ریاس��ت 

جمهوری هش��تم نوامبر واکنش نش��ان داد. 
س��خنگوی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین 
آمری��کا در این باره گفته ب��ود: نه اوباما و نه 
هی��چ یک از دیگر مقامات کاخ س��فید هرگز 
دستور جاسوس��ی از هیچ  شهروند آمریکایی 
را نداده ان��د. هر حرفی بر خاف این موضوع، 
صرفا نادرس��ت به ش��مار می آید. سخنگوی 
اوباما ضمن رد اتهام ادعای شنود تماس های 
ترامپ گفته اس��ت: »اوباما هرگز دس��توری 
ب��رای جاسوس��ی از هیچ یک از ش��هروندان 
آمریکا صادر نکرده است.« جیمز کاپر، مدیر 
س��ابق اطاعات ملی آمریکا نیز در مصاحبه 
ب��ا ان بی س��ی تأکید ک��رده اس��ت که هیچ 
فعالیت ش��نودی علیه رئیس جمهور منتخب 
در زمانی ک��ه کاندی��دا بوده ی��ا علیه کمپین 

انتخاباتی وی صورت نگرفته است. 
دموکرات ه��ا بر ای��ن باورند ک��ه ترامپ با 
طرح این مس��ئله قصد دارد افکار عمومی را 
از رواب��ط احتمالی اعضای تیمش با روس��یه 
منحرف کند. دولت ترامپ با فش��ار شدیدی 
از سوی جامعه اطاعاتی آمریکا درباره روابط 
اعضای کمپی��ن وی با مقام های روس��ی در 
جری��ان رقابت ه��ای انتخاباتی روبه رو ش��ده 

است. 

در مواجهه با یک مش��کل، هر کس��ی با توجه 
به نگرش و گذش��ته خود واکنش نشان می دهد. 
حتی با اینکه انگیزه دادن به اعضای تیم، مدیریت 
بحران و کنترل فش��ار فاکتور های مهم مدیریتی 
هس��تند، اما گمان می کنیم که چنین ش��رایط 

خوب��ی گاه��ی اوق��ات باعث 
موقعیت های بدی می شود. از 
این رو نیاز به بررس��ی روابط 
خ��ود در محل کار هس��تیم. 
ب��ا این حال داش��تن بهترین 
اراده جهان ب��رای انجام دادن 
خوب کار ها کافی نیس��ت. به 
نظر می آید ک��ه گاهی اوقات 
موقعیت ه��ای مشکل س��از یا 
رفتارهای تهدید آمیز می توانند 
اثر گذار باشند. مدیر باید همه 
چیز را براس��اس اعداد و ارقام 
و نتای��ج برنامه ری��زی کند یا 
بدون اینکه متوجه درگیری ها 
و غیبت ه��ای چند ب��اره تیم 
خود باشد یا از استراتژی های 
بی فایده استفاده کند که این 
کار ها می توان��د باعث از بین 
رفتن اعتبار ش��رکت یا مدیر 

شود. 

هنگامی که مدیر انگشت اتهام را به سمت 
کارکنان بی انگیزه می گیرد 

از آن فرد بخواهید که برای ش��ما توضیح دهد 
که چرا بی انگیزه است. اینکه مدیر بخواهد فقدان 
انگیزه را از رفتار کارکنان تفس��یر کند این عنصر 
خوبی برای تشخیص نیست و امکان پذیر نیست. 
نباید از روی بهانه های کارکنان تش��خیص دهیم 
که چرا بی انگیزه اس��ت. بای��د از فرد بخواهید که 
احساسات خود را بگوید، اگر او انتظار خاصی دارد 

باید متوجه شوید. 
شاید او آزادی بیشتری در اجرای وظایف خود 
می خواه��د یا فرصت ارتباط از راه دور را از ش��ما 
می خواه��د. ما به عنوان مدیر باید این امکان را در 

اختیار کارکنان خود قرار دهیم. 

هنگامی که یک مدیر معتقد است که فشار 
بهترین موتور محرک است 

نق��ش مدیر قطعا اطمینان از اهداف اس��ت اما 
باید این اطمینان در راس��تای پیش��رفت تیم او 
باش��د. خیلی فراموش کننده نباشد و اعمال فشار 
در برابر آنها نداشته باش��د، بلکه باید در راستای 
کارکنان خود باش��د. مدیر باید به ط��ور مداوم از 

خطرات پرتکرار کارکنان خود آگاه باشد. اگر نتایج 
به دست آمده مورد انتظار ما نباشد شاید به خاطر 
م��وارد پیچیده دنباله دار یا نقش کارکنان باش��د 
این موارد باعث برانگیختن احساس��ات اشخاص 
می ش��ود. برای ب��از کردن تنش بین ف��ردی، در 
نظر گرفتن بازخورد کارمندان ضروری است. این 
همان زمانی اس��ت که ما بای��د نقاط قوت تیم را 
به جای اعمال فش��ار در نظر بگیریم و نگاهی هم 
به نظرات افراد ناراضی داشته باشیم و از روش های 

گوناگون استفاده کنیم. 

هنگامی که یک مدیر این جمله را تکرار 
می کند »به من اعتماد کنید« 

هنگامی که یک کارمند سوالی از مدیر می پرسد 

و توسط مدیر پاس��خ داده شود و این جمله را از 
مدیر می شنویم که می گوید »به من اعتماد داشته 
باشید و تصمیم های من را انجام دهید.« اعتماد به 
نفس باعث رشد می شود، اما این در برخی موارد 
باعث ایجاد تنش هم می شود. این نگرش می تواند 
مانن��د تله ای عمل کند که در مدیریت می بینیم. 
به طور مش��ابه، به کس��ی نگویید که من به شما 
اعتم��اد دارم، این موارد باعث 

پسرفت کار می شود. 

هنگامی که یک مدیر برای 
جلوگیری از درگیری و 

تضاد هزینه می کند 
س��روصداهای  ش��نیدن 
روزم��ره باعث ایج��اد فضای 
مناس��ب در کار نمی شود. در 
مقابل م��ا می توانیم کار هایی 
درگیری  از  برای جلوگی��ری 
انجام دهیم و اس��تراتژی های 
خوب��ی را برای حف��ظ روابط 
سالم در محل کار خود به کار 
گیریم. ما باید در مواجهه با این 
ایجاد وضعیت های  از  مشکل 
بد جلوگیری کنیم. به خاطر 
اینک��ه ای��ن اختاف نظر های 
ایجاد  س��اده می توانند باعث 
درگیری و تبدیل به تنش در 
محل کار شوند. باید در محل 

کار انعطاف پذیر بود. 

هنگامی که یک مدیر می خواهد با تمام 
همکارانش دوست باشد 

برخی مدیران می خواهند در محل کار اقتدارگرا 
باشند و برخی دیگر به دنبال ایجاد روابط دوستانه 
در محل کار هستند. این حالت ممکن است ایجاد 
قرابت با برخی از افراد بکند و باعث سوءاس��تفاده 
ش��ود. مدیر باید با توجه به ش��خصیت هر نفر با 
آن برخ��ورد کند و انعطاف پذیر باش��د. مدیر باید 
دارای روابط خوب در محل کار باشد و حالت های 
مختلف را نیز در نظر بگیرد. این مورد دقیقا همان 
تنوع زمینه ها و حرفه ها و شخصیت ها در یک تیم 

است که می تواند ثروت یک گروه باشد. 

ترامپ اوباما را به شنود متهم کرده

تأثیراتی که یک مدیر می تواند در محل کار داشته باشد 

بنا بر گزارش فوربس، دارایی 400ثروتمند آمریکایی بیش��تر از داشته های 150میلیون نفر 
جمعیت آمریکاس��ت. اما قشر میانی جامعه چطور؟ مردم طبقه متوسط. شما ممکن است به 
این قشر تعلق داشته باشید. شما نه ثروتمند هستید نه فقیر. طبق اطاعاتی که در چند دهه 
گذشته به دست آمده طبقه متوسط رو به کاهش است. این کاهش به آن معنی است که شما 
تا چند سال آینده شاید در طبقه متوسط قرار نداشته باشید. احتمال آنکه شما به قشر فقیر 
یا ثروتمند تعلق داش��ته باشید بیشتر است. شما دوس��ت دارید در کدام جبهه قرار بگیرید؟ 
اگر می خواهید در زمره ثروتمندان باشید باید شروع کنید به فکر کردن به سبک ثروتمندان. 

طبقه متوسط به آسانی زندگی می کند درحالی که طبقه ثروتمند به استقبال 
آشفتگی می رود

راحت است که برای کس دیگری کار کنید و شغل مطمئنی داشته باشید. طبقه متوسط 
فک��ر می کند راحت تر بودن معادل خوش��بخت بودن اس��ت اما ثروتمندان ب��ه این نتیجه 
رس��یده اند که فرصت های فوق العاده وقتی که خود را در موقعیت های سخت قرار می دهیم 
به وجود می آیند. آغاز کردن تجارت ش��خصی خودتان یک ریس��ک به حس��اب می آید و 
ریس��ک کردن می تواند ناخوشایند باش��د اما ذره ای ریسک، شرط خلق ثروت و رسیدن به 
نتایج فوق العاده اس��ت. از حریم امن خود بیرون بیایید. ب��ه همه گزینه هایی که در اختیار 

دارید توجه کنید. اگر می خواهید ثروتمند باشید حداقل باید ذره ای سختی بکشید. 

طبقه متوسط کار می کند تا پول به دست آورد اما طبقه ثروتمند کار می کند 
تا بیاموزد

 افراد طبقه متوس��ط وقتی با کاری با حقوق دریافتی بیشتری مواجه شوند به آسانی 
به تغییر ش��غل ترغیب می ش��وند. ثروتمندان می دانند که کار کردن صرفاً برای کسب 
پول نیس��ت به ویژه در سال های آغازین کار. مثًا فروشندگی را تجربه می کند تا با فضا 
و معادالت بازار آش��نا شود. اگر می خواهید ثروتمند شوید باید کار کنید تا مهارت هایی 

را که برای ثروتمند شدن نیاز دارید بیاموزید.
 

طبقه متوسط درباره پول دیدگاه احساسی دارند اما طبقه ثروتمند پول را از 
دریچه منطق می بیند 

اس��تیو س��یبولد برای کتابش )ثروتمندان چگونه فکر می کنند( در30 سال گذشته با 
بی��ش از هزار و 200نفر از ثروتمندان گفت وگو کرده اس��ت و بنابر گفته او حداقل 100 
تفاوت در نگاه مردم ثروتمند و قش��ر متوس��ط درباره پول وجود دارد. یکی از مهم ترین 
این تفاوت ها، نگاه احساسی طبقه متوسط به پول در برابر نگاه منطقی ثروتمندان است. 
گرفتن تصمیم های اقتصادی بر مبنای احساسات باعث نابودی سرمایه شما می شود. وارن 
بافت می گوید سرمایه گذاری بیشتر از آنکه به پول ربط داشته باشد به کنترل احساسات 

مربوط می شود. 

طبقه متوسط با همه دوست می شوند اما طبقه ثروتمند دوستان شان را به 
دقت انتخاب می کنند 

ثروتمندان می دانند وقتی دوستان خود را از میان افراد موفق انتخاب کنند موفقیت شان 
نیز افزایش می یابد. درآمد ش��ما معموالً با درآمد سه نفر از نزدیک ترین دوستان تان برابر 
اس��ت. اگر می خواهید درآمد بیشتری داشته باش��ید با افرادی معاشرت کنید که درآمد 
بیش��تری دارند. همه این مس��ئله دوستی برای آن اس��ت که طرز فکرتان را به طرز فکر 
افراد موفق نزدیک تر کنید. اگر می خواهید ثروتمند باشید باید مثل ثروتمندان فکر کنید. 

طبقه متوسط وسایل مختلف دارند اما طبقه ثروتمند سرمایه در اختیار دارند 
طبقه متوس��ط بیش��تر پولش را برای ماش��ین های گران قیمت و خانه ای بزرگ خرج 
می کن��د. اگ��ر به منطقه ای که اکثر س��اکنانش طبقه متوس��ط هس��تند بروید معموالً 
ماش��ین های آخرین م��دل و خانه های گران قیمت می بینی��د. ثروتمندان به این نتیجه 
رس��یده اند که برای ثروتمند ش��دن شما باید پول را بیشتر از امکاناتی که پول برای تان 
فراهم می کند بخواهید. خریدن وس��ایل گوناگ��ون را متوقف کنید و و روی پس انداز و 

سرمایه گذاری درآمدتان تمرکز کنید. 

طبقه متوسط استعداد های شان را دست کم می گیرند اما ثروتمندان برای 
خود اهداف بزرگ معین می کنند

افراد طبقه متوس��ط اهدافی برای خود انتخاب می کنند که به سادگی امکان پذیر است 
ولی ثروتمندان هدف هایی را برمی گزینند که غیر ممکن یا دیوانه وار به نظر می رس��د اما 
ثروتمندان می دانند که اهداف شان امکان پذیر است. این اعتماد به نفس آنان به طرز تفکر 
درست ش��ان مربوط اس��ت. وقتی برای خودتان هدفی را معین می کنید از خود بپرس��ید 
چگون��ه می توان این اه��داف را به هدف های بزرگ تری تبدیل کرد. از خودتان بپرس��ید 
رسیدن به این اهداف سقف توانایی شماست یا بیشتر از این هم می توانید انجام بدهید. 

طبقه متوسط تمرکزش روی پس انداز است درحالی که طبقه ثروتمند به 
درآمد می اندیشد 

پس انداز مهم اس��ت، سرمایه گذاری شاید از پس انداز کردن مهم تر باشد اما درآمد سنگ 
بنای هر دو آنهاس��ت. ش��ما می دانید که باید پس انداز و سرمایه گذاری کنید اما برای آنکه 
بتوانید به اهداف بلندتان برس��ید باید درآمد بیش��تری داشته باشید. ثروتمندان این نکته 
را فهمیده ان��د و روی پیدا ک��ردن راه های تازه برای افزایش درآم��د کار می کنند. اگر واقعاً 
می خواهید که ثروتمند شوید روی توانایی تان در درآمد کارکنید نه توانایی تان در پس انداز. 

10تفاوت اقتصادی میان طبقه متوسط و ثروتمندان 
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دور دنیا

مدرسه مدیریت

سبک زندگی

به گزارش سازمان بهداشت و سالمت جهانی،  مشکالت زیست محیطی مثل آلودگی، دود سیگار و آب غیر آشامیدنی 
از مهم ترین عوامل مرگ کودکان زیر پنج سال است که با اتخاذ تدابیر مناسب می توان ساالنه از مرگ یک چهارم از 
آنها معادل 1.7 میلیون نفر جلوگیری کرد. به گزارش این سازمان، بیشتر مرگ و میر ها بر اثر آلودگی در کشور های 

کم درآمد و با درآمد متوسط به ثبت رسیده است. 
تلفن مستقیم: 86073283شماره 741 www.forsatnet.ir
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خسته شدم بس که ترامپ، توئیت کنه، من نکنم
مخ جماعتی رو هی تیلیت کنه، من نکنم

امروز حمید و اسی رو، دیدم، هوایی شد دلم
رفتیم درختی کاشتیم و بازم بهاری شد دلم
من آخرین مهندسم، تو این جهان بی مدیر
زود اومدم که دیر برم، دستای گرممو بگیر

اسفندیار من تویی، تنها تو می مونی برام
بین همه طرفدارا، تنها تو می خونی برام

فقط بگو پس از سام، من چی توئیت کنم برات؟ 
درخت سبز من تویی! من عاشق ترانه هات

نگو چرا دلواپسم، این چیزا گفتن نداره
دلواپس اون روزی ام دنیا ما رو کم بیاره! 

 من بنده
 

کالغ دم سیاه

نه طنز
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